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Förord 
Vid ett tillfälle nådde jag den där punkten som jag tror de flesta 
doktorander någon gång når. Den då det inte känns längre 
möjligt att färdigställa avhandlingen. Den där punkten då man 
gråter, svär och orerar över det här arbetet. För att komma ur 
mörkret frågade jag en disputerad forskare hur hon klarat av att 
disputera trots motgångar och svårigheter. Till svar fick jag att 
det krävdes en stark stödjande mentor. För henne var det främst 
Per Frånberg som axlat den rollen. Det kändes för mig som ett 
logiskt svar eftersom jag själv inte fått min doktorandtjänst utan 
Frånbergs hjälp. För hade det inte varit för Frånberg hade jag 
inte suttit här och skrivit detta idag. Hans stöd inför 
ansökningen och hans stöd under det första året var för mig 
ovärderligt. Genom hans försorg kom jag alltså att få ynnesten 
att göra detta arbete. Tack! 

I det inledande skedet av avhandlingsarbetet fick jag äran att 
ha Billy Ehn som handledare. Det var för mig som att få arbeta 
med en länge sedan dyrkad idol. Hans tidigare arbete hade jag 
läst och studerat under hela min grundutbildning. När jag mötte 
Billy för första gången var det bara autografblocket och 
kameran som jag inte hade att tillgå men jag kan nästan minnas 
varje ord han sa under det första mötet. Hans hjälp och 
guidning var också oskattbart på många sätt.  

Det kommer också tider av motgångar i avhandlingsarbetet 
och jag haft turen att i de svåra skeendena möta rätt personer. 
Jag hade under en mycket kort period Marianne Lilieqvist som 
handledare. Trots den korta tiden så fick hon mig att arbeta mig 
igenom en av de svårare kriserna i arbetet. Jag kommer därför 
aldrig att glömma Marianne och betrakta henne som en av de 
allra bästa av människor. 

I slutskedet kom Alf Arvidsson in i avhandlingsarbetet och 
drev mig de sista metrarna mot målet. De där stegen som kan 
vara de svåraste att ta. De steg som skall tas trots uppgivenhet, 
trötthet och minskade självförtroende. I det skedet behövs det 
en speciell handledare och för mig blev den handledaren Alf. 
Tack! 
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 Det är omöjligt att klara av en sådan här uppgift utan 

mångas goda stöd. Därför finns det många att tacka. Inte minst 
de som ekonomiskt stöttat mitt arbete, det nordliga rummet och 
sametinget. Inte heller klarar man av att avsluta arbetet utan 
inspiration. Andra samiska forskare såsom Peter Sköld, Patrik 
Lantto och Daniel Lindmark är några som stått för sådan 
motivation. 

Utan min familj och vänner hade jag heller aldrig klarat av 
detta forskarmaraton. Min familj och släkt har alltid stöttat mig 
och det är av oerhörd vikt när man ibland överskrider kulturella 
värderingar och gränser i sitt arbete. Mina farbröder med 
familjer ska därför ha ett stort tack för att de ger mig modet 
alltid vara den jag är. Alla samebymedlemmar ska ha tack för att 
de alltid visar vad som är viktigt i livet. Mina vänner Ingela, Sara 
och Fredrik ska ha tack för att de står ut med mig och alltid 
finns där. Min bror Roger, Karina och barnen är de mest 
fantastiska människor och deras dörr har alltid stått öppen för 
mig. Mina kusiner ska ha tack för att de sätter ribban för mig. 
Inte minst Anton ska ha tack för att han finns där. För att han 
alltid, oavsett tidigare humör, gör mig glad. 

Ett stort tack skall riktas till mina föräldrar. Utan mins fars 
tilltro skulle jag, med mina urusla gymnasiebetyg, inte ha lyckats 
med detta arbete. Ibland tror han och min mor mer på mig än 
jag gör. Tack. 

Till sist mina mest älskade, Henning och Ella-Paulina, har 
fått leva sina liv mitt i avhandlingen. Dag som natt har arbetet 
präglat vårt hem och nu när vi når slutet finns det bara några 
ord kvar att skriva. Jag älskar er.    

En kulen vinterkväll satt jag i en bil med en senior kollega. 
Jag frågade henne hur hon klarat av att färdigställa sitt 
avhandlingsarbete. Hennes svar var att hennes mentor alltid 
ställt upp för henne, såväl i medgång som i motgång. Det är 
kärnan med en riktig mentor. Att hennes mentor hjälpt den 
kvinnliga forskaren att disputera uppskattar jag, för utan hennes 
stöd skulle jag aldrig sitta här idag. Det finns inga ord för att 
beskriva vad Åsa Nordin har gjort för mig och mitt arbete. 
Vardag som söndag har hon hjälpt mig framåt, peppat och 
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tjatat. Hon har trots mammaledigheter, semestrar och andra 
åtaganden alltid tagit sig tid för mig och mina frågor. Hon har 
aldrig förlorat siktet på målet, även under stunder när det gått 
förlorat för mig. Tack är inte ett ord stort nog, Åsa, men det är 
allt jag har att ge dig idag. Kanske får jag i framtiden själv frågan 
vad som gjorde att jag lyckades disputera. Det finns ingen 
tvekan om vad svaret då kommer att bli.  

 
Nordantjäl oktober 2008 
Christina Åhrén 
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1 Inledning 
 
 
 

Samerna i Sverige har blivit alltmer uppmärksammade i 
medierna. Ofta omtalas de som en sammanhållen grupp 
individer, nu senast att ”samerna vunnit markrättegången i 
Nordmaling” (Östersundsposten, 21 januari, 2006), som om det 
handlade om en homogen befolkning där vinsten för några 
enskilda är en vinst för alla. Men egentligen är det endast ett 
fåtal samer som berörs av just den här rättegångens utfall, 
främst renägarna verksamma i det aktuella området. I ett större 
perspektiv kan det tänkas att domen i förlängningen kan 
påverka andra renägande samer i andra områden. Men då ska 
det hållas i minnet att endast en minoritet av Sveriges samer är 
renskötare. Det är alltså en förenklad bild som framställs i 
medierna av samerna som en grupp med samma kulturella 
värderingar, verklighet och förutsättningar. 

Faktum är att samer idag verkar inom många skilda yrken 
och bor på spridda orter över stora delar av världen. De flesta 
av dem lever i vardagen ett liv där deras samiska härkomst inte 
är uppenbar för utomstående. Inom sig känner dock många av 
dem att de är annorlunda, att de bär på en speciell samisk 
identitet. Men vad består den i så fall av, när kommer den till 
uttryck och vad betyder det för enskilda individer att vara same? 

I det dagliga livet kan samer sällan använda sig av sin 
samiska kulturella kompetens. Personer som i vardagen känner 
sig ensamma och funderar kring vad det betyder att vara same 
får emellertid bl.a. på de samiska sammankomsterna en 
möjlighet att träffa och interagera med etniska likar. Varje år 
anordnas det i Sverige ett flertal samiska sammankomster likt 
samiska mästerskapen både sommar och vinter, midsommar i 
Ankarede och Jokkmokks marknad. Dessa sammankomster kan 
verka förstärkande på individers samiska tillhörighet och ge de 
individer som inte har möjlighet att möta andra samer dagligen 
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chanser att använda sina speciella samiska kompetenser. Fast det 
är också här som konflikterna och de åtskiljande åsikterna ställs 
på sin spets. För vem som egentligen har rätt att kalla sig same 
är en fråga som debatteras inom det samiska samhället.  
 

 
Vem är same? 
Sedan sametingets instiftande 1993 har konflikter inom det 
samiska samhället i allt större utsträckning framförts i 
offentlighetens ljus. Sametinget, som är samernas eget 
parlamentariska forum är inte precis någon fridfull plats där 
samerna uppvisar gemenskap och har lätt för samför-
ståndslösningar. Istället handlar rapporteringen därifrån i hög 
grad om oenighet och synliga klyftor mellan olika grupper av 
samer. Lite beroende på att media väljer denna tacksamma 
infallsvinkel. Skillnaderna tydliggjordes då samer med skilda 
bakgrunder och erfarenheter av det samiska samhället bildade 
olika partier som tog tillvara olika samiska gruppers särintressen. 
Dessa intressen gick ibland inte att förena med varandra. Främst 
kom samebytillhörigheten att bli en stridsfråga. Det handlade 
om vilka som skulle få vara medlemmar i en sameby och 
därmed vilka som skulle få jaga och fiska i fjällen. I politiska 
sammanhang tog begreppet ”öppen sameby” plats. Det var ett 
begrepp som sakta fylldes med betydelse. 

De konflikter som Sametingets införande blottade var 
emellertid inte nya. Kategoriklyvningen mellan sameby-
medlemmar som åtnjöt ”rättigheter i enlighet med RNL 1971” 
och andra samer som stod utanför samebyn och därmed 
exkluderades från dessa rättigheter hade grundlagts långt 
tidigare. Den var ett resultat av de politiska beslut som Sveriges 
olika regeringar tagit under slutet av 1800 talet samt under 1900-
talet (Ruong 1982). Nu när samerna fick ett forum för att lyfta 
fram dessa frågor framkallades bilden av ett splittrat folk, en bild 
som spreds genom den samiska befolkningen och spädde på 
konflikterna som till stor del hade sin grund i den svenska 
statens lagstiftande. Synen på vad som var politiskt viktigt att 
arbeta för och vilka som skulle få jaga och fiska i fjällen skiftade 
beroende på vem som tillfrågades. Men under ytan handlade det 
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om mer än jakt- och fiskerättigheter. Den samepolitiska 
diskussionen åren efter sametingets bildande kom nämligen 
också att gälla vad som var samisk identitet, vad som var 
samiskt och vem som egentligen hade rätten att kalla sig same. 
En diskussion som fortfarande pågår.  

Frågan om vem som är same är laddad och komplicerad. 
Den har orsakat många motsättningar på ett sätt som inte är 
ovanligt inom etniska minoritetsgrupper (Friedman & Hasager 
1994). Konflikterna inbegriper såväl minoritetsbefolkningens 
kamp mot storsamhället som kampen om olika gruppers 
utrymme inom minoritetsbefolkningen. Några av de 
motsättningar som inte berörs här är bl.a. marktvisterna och 
konsekvenserna efter de tidigare genomförda tvångsför-
flyttningarna. 

Skillnader mellan olika samiska individer har funnits länge. 
Funderingar kring vad ”samisk identitet” inkluderar och betyder 
är en fråga som varit diskuterad bland den samiska allmänheten. 
Vem är same, vad är det samiska, hur känner individer sig som 
samer och hur visar man det? Det är sådana frågor som ligger 
bakom den här studien av unga män och kvinnor i norra Sverige 
som uppfattar sig själva som samer.  

Syftet med undersökningen är att visa olika sätt att vara 
same på idag samt att diskutera de historiska villkoren för 
samiskt identitetsskapande. En frågeställning berör hur det är att 
växa upp och vara ung i samiska miljöer fyllda av traditioner, 
yttre samhällelig påverkan, närhet och konflikter?  Andra frågor 
som också berörs är hur de unga informanterna använder och 
utvecklar sin samiska identitet i relation till den livssituation de 
befinner sig. Vilka problem och möjligheter ställs de inför? Hur 
hanterar de sin härkomst? Kan alla informanter välja att finna 
sin styrka i en etnisk gemenskap eller är den tillgänglig enbart 
för ett fåtal individer och i så fall vilka och på vilka arenor?  

Dessa frågor kommer jag att bearbeta i relation till historiska 
och politiska förhållanden som berört den samiska 
befolkningen. Genom att synliggöra hur yttre, strukturella och 
övergripande element såsom minoritetspolitikens historia, 
samisk identitetspolitik och globala processer format 
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levnadsvillkoren blir det också tydligare vilka betingelser de 
unga individerna som jag lärt känna lever under. Men jag är 
också intresserad av hur de själva är med om att skapa sin 
identitet i olika sammanhang och med skiftande uttrycksformer.  
 
  

Identitet 

”Allt som samer gör är samiskt”, säger en av de unga män som 
jag intervjuat. Men så enkelt är det nog inte. Frågan hur det är 
att vara same idag är så pass stor och vag att det troligtvis inte 
går att finna något exakt svar på den. Men genom att begränsa 
frågan kan det skapas en större förståelse för den komplexitet 
som kännetecknar dagens identiteter bland unga samer.  

Här använder jag begreppet identitet för att beteckna de 
olika sätt som människor definierar och positionerar sig själva 
utifrån kulturella föreställningar om till exempel nation, etnicitet 
och region. En del av identiteten är privat och berör individens 
egen definition av sig själv. Den delen av identiteten är väldigt 
subjektiv och reflexiv i sin form. Den handlar om individers 
egen uppfattning av sig själva och vem de är. Den privata delen 
med inre dialog och syn på sin egen individ får extra aktualitet 
inte minst för människor vars identitet är ifrågasatt t.ex. i form 
av socialt stigma (Goffman 1972:112). För att människor skall 
uppleva sig ha en stark identitet och vara trygga i den är det 
viktigt att den egna uppfattningen av vem man är bekräftas av 
andra och lyfts fram på ett positivt sätt. När en grupp lever med 
ett stigma kan den positiva feedbacken vara särskilt komplicerad 
att nå för den enskilde individen.  

Stigma används här utifrån den definition som social-
psykologen Erving Goffman skisserat på. Goffman definierar 
stigma som ett djupt misskrediterande attribut hos en individ 
och som psykologiskt nedvärderar en individ och reducerar 
individen till att vara endast det som stigmat själv symboliserar. 
Goffman talar om tre olika typer av stigman och det som berörs 
i denna avhandling är gruppstigman, som just inkluderar 
etnicitet (Goffman:1972:112).  
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Stigma kan som begrepp vara behjälpligt för att förstå hur 

omgärdande människors negativa syn på en grupp kan vara svår 
att hantera för den enskilde individen som räknas tillhöra den 
stigmatiserade gruppen. Stigmat kan då påverka den privata 
uppfattningen av den enskildes identitet. För utöver den egna 
privata inre formen av identitet där individen definierar sig själv 
finns det också en annan del som berör andra människors syn 
och definiering av vem individen är (Goffman:1972). Identiteten 
är ur denna synvinkel relationell. Identiteten vill jag därför se 
som tudelad. Den ena delen är en form av inre monolog, en 
egen definition av vem individen är och hur individen uppfattar 
sig själv och den andra är en form av social identitet. Identitet 
skapas här genom uteslutning och upprättande av gränser i 
förhållande till andra. Den definieras och konstrueras i kontrast 
till vad människor anser sig vara eller inte vill vara. Svenskar 
definierar sig exempelvis beroende på sammanhanget som inte 
fransmän, inte asiater, inte samer etc. De här gränsdragningarna 
och sociala identitet innebär att alla individer har kunskap om 
att de tillhör en viss social grupp. Genom att andra definierar en 
individ som tillhörande en viss grupp och genom att de själva 
definierar sig tillhöra en viss grupp genom gränsdragningar så 
skapas en social identitet. När individer möter en främling är 
också de yttre attributen ofta nog för att människor skall kunna 
kategorisera denne och fastställa egenskaper hos den, dennes 
sociala identitet. En person med ett visst utseende kan direkt 
kategoriseras som asiat. Genom att det omgärdande samhället 
kategoriserar en individ som asiat kommer det att få påverkan 
på den individens egen uppfattning av sig själv och skapa en 
social identitet. Genom att en grupp själv lyfter fram skillnaden 
mellan dem och andra skapar de en social identitet (Goffman 
1972).  

Ytterligare en del i identitetsskapandet tillkommer här och 
det är den sociala identiteten. Den sociala identiteten är en del i 
identitetsskapandet som i hög mån rör en grupp individer. 
Genom att det omgärdande samhället exempelvis ser en individs 
utseendemässiga drag kan grupper av människor tillskriva en 
annan individ en annan grupptillhörighet. En grupp människor 
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kan se en persons utseende och beteckna dem som asiat, afrikan 
eller same. Utöver den sociala identiteten finns en mer personlig 
identitet. Med personlig identitet menar jag här de specifika 
hållhakar för identitet och den unika personhistorien som 
förknippas med varje enskild individ. Den personliga identiteten 
har alltså att göra med antagandet om att en krönika av sociala 
fakta kan knytas till en individ och att dessa särskiljningsfakta 
hjälper människor att hålla isär individer ifrån varandra 
(Goffman 1972: 64). 

Här kan det låta som om identiteten skall uppfattas som 
något fast där varje individ har några specifika kriterier att utgå 
ifrån. Jag ser identiteten ur ett konstruktivistiskt perspektiv, 
vilket innebär att identiteten, kontinuerligt skapas och omskapas 
i samspel med omgivningen. Ingen har en stabil, oföränderlig 
självuppfattning. Tillskrivandet att en person exempelvis tillhör 
en asiatisk grupp beroende på sitt utseende är enbart en 
konstruktion gjord av människor. Närsomhelst kan vi ändra på 
den konstruktionen och istället bygga nya sociala och personliga 
identiteter. Människor har också många olika identiteter som 
överlappar varandra och de aktiveras och fylls med skilda 
betydelser. Det betyder att en enskild individ kan uppfatta sig 
själv och åberopa olika identiteter som same, amerikan eller 
kristen beroende på sammanhanget. Föreställningen om vem 
man är skapas hela tiden genom att föreställningen används och 
sätts i samspel med andra. Det individen upplever sig vara är 
alltså inte givet på förhand utan kan omkonstrueras, vilket gör 
identiteten föränderlig. Under 1990-talet blev begreppet 
identitetsarbete vanligt. Anette Göthlund använder begreppet i 
sin avhandling, Bilder av tonårsflickor, och påpekar att 
identitetsarbete är ett medvetet val, till skillnad från 
identitetsutveckling. Identitetsarbete kan således som begrepp 
betona ”just det oavslutade och aktiva i denna process” 
(Göthlund 1997:55). Men givetvis kan inte identiteten vara 
något som uppfinns varje dag, att individen vaknar som ett tomt 
ark på morgonen för att sedan kliva ut i världen med ett splitter-
nytt jag. Identiteten kräver förutsättningar, ofta i form av 
historien. Att identiteten kan förändras skall dock inte miss-
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förstås och tolkas som att människors konstruktioner av 
identitet är mindre verkliga för den enskilda individen. 
Människor definierar sig själva och definierar andra utifrån fasta 
kategorier och de kan inte välja sin identitet fritt oberoende från 
de omgärdande samfunden. De skapar istället sig själva och 
uppstår som samer utifrån fasta kategorier såsom kön, olika 
samiska grupperingar med skilda kulturer etc. Historien är alltså 
på ett sätt bindande för identiteten. 

Historien är inristad i våra kroppar, skriver den franske 
sociologen Pierre Bourdieu (Bourdieu 1999: 297-301). En 
människa kan aldrig lämna sin barndom, en grupp eller sin 
historia helt bakom sig. Bourdieu talar om habitus i betydelsen av 
ett system av dispositioner som människor förvärvar genom att 
vistas i en specifik social miljö som hem, skola, etc. Dessa 
miljöer tillåter sedan individer att utifrån ett litet antal principer 
generera de tankar och handlingsmönster som krävs i de olika 
sociala fält där de hamnar. Människor förvärvar ständigt nya dis-
positioner men det människor lärt sig i barndomen är det mest 
beständiga. Individer har friheten att tänka, handla och värdera 
utifrån de ramar som skapas mellan deras habitus och de 
omgivande sociala sammanhangen. Även om varje människas 
livshistoria är unik är han eller hon samtidigt en del av en större 
helhet. Individens värderingar och normer är nästan alltid ett 
resultat av ett samspel med omgivningen. Identiteten är 
konstruerad men samtidigt betyder alltså inte det att en enskild 
individs identitet skapas och omskapas efter individens egen 
vilja i alla situationer. Eftersom identiteten delvis skapas i 
samspel med andra påverkas den av rådande kulturella normer, 
och historien som sätter begränsningar för vad som är möjligt 
just nu genom att påverka varje enskilds individs tankemönster 
och önskningar för sig själv (Bourdieu 1999: 297-301). 

Kultur används i avhandlingen för att beskriva de värde-
ringar, normer och kunskaper som överförs mellan 
generationer. Kunskaper som innefattar både hur man gör saker 
som varför man gör saker. Även kultur är något som ska 
uppfattas ur ett konstruktionistiskt perspektiv, något som 
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existerar socialt och kan upprätthållas med stor stabilitet men 
också genomgå snabba förändringar. 
 
 

Etnicitet 

Etnicitet omfattar, att kategorisera individer efter olika 
karakteristiska drag, härkomst eller kultur. Samerna uppfattas 
som etnisk grupp med en särskild etnicitet och genom politiskt 
arbete har de också själva lyft fram sig som just en etnisk grupp, 
eller som en ursprungsbefolkning. I en mer allmän betydelse 
brukar termen etnisk grupp bestämmas av fyra kriterier: att vara 
i stor utsträckning ”(1) självreproducerande befolkning som 
tenderar att (2) identifiera sig själv och identifieras av andra som 
en särskild kategori människor med primär hänvisning till (3) 
gemensamt ursprung och gemensam härstamning och som (4) 
uppvisar kulturella och sociala särdrag i förhållande till andra 
jämförande kategorier” (Björklund 1983:4, Ehn 1993:66).   

Denna definition är emellertid problematisk eftersom den 
kan innefatta en tolkning av etnicitet från det essentialistiska till 
det konstruktivistiska perspektivet. Det är också på dessa två 
sätt forskningen förhållit sig till definitionen. Det första är ur ett 
essentialistiskt perspektiv som innebär att forskaren ser etnicitet 
som en grundläggande mänsklig identitet, en egenskap individer 
föds med och aldrig kommer undan. Med ett sådant synsätt 
framställs etniska grupper som relativt fasta och slutna system 
som går att skilja från varandra (Eriksen 1993). Det andra 
synsättet är det konstruktivistiska perspektivet som 
presenterades av Fredrik Barth boken Ethnic Groups and 
Boundaries (1969). Han såg etnicitet som en aspekt av en social 
organisation, inte som en aspekt av kultur. Detta innebar en 
förskjutning av synen på etnicitet från något statiskt till en mer 
processuell syn där det handlar om växelverkan mellan grupper 
(Barth 1969).  

När etniciteten på detta sätt betraktas som en form av social 
organisation är det avgörande kriteriet för en etnisk grupp 
huruvida gruppens medlemmar klassificerar sig själva och 
klassificeras av andra som tillhörande samma kategori av 
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människor. Ett andra led är om gruppen använder sig av denna 
klassificering när de interagerar med andra sociala grupper.  

I min undersökning har främst det etnicitetsbegrepp som 
definierats av Thomas Hylland Eriksen använts (Eriksen 1993). 
Han beskriver etnicitet som en aspekt av sociala relationer 
mellan skilda aktörer. De aktörerna uppfattar sig själva som 
kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper och med 
medlemmar av andra grupper har de ett minimum av 
regelbunden interaktion (Eriksen 1993). Etnicitet kan alltså 
definieras som en social identitet (baserad på en kontrast 
gentemot andra) kännetecknad av ett föreställt eller fiktivt 
släktskap. 

Ur detta perspektiv uppstår etnicitet genom den sociala 
kontakten mellan grupper som ser sig själva som en specifik 
grupp. Det är ingenting som är medfött hos människan eller 
inneboende i kulturen. Det är när kulturella skillnaderna 
uppfattas som viktiga och görs socialt relevanta i kontakten med 
andra grupper som etnicitet uppstår. Summan av alla kulturella 
särdrag som en grupp rymmer är därför inte viktigt. De som 
används som etniska gränsmarkörer är de som är intressanta 
och dessa socialt verksamma kulturella särdrag kan bytas ut när 
den sociala situationen förändras.  

Förhållandet mellan olika etniska grupper bör alltså ur detta 
perspektiv förstås som dynamiska sociala processer där 
gruppens självidentifikation förändras under sociala, historiska 
och politiska processer. Genom att lyfta fram identifikationernas 
föränderlighet understryks också sambandet mellan de 
historiska och politiska processerna och dagens uppfattning av 
etniciteten inom en grupp.  

De historiska och politiska processerna kan också bidra till 
att den etniska grupptillhörigheten förstärks. Detta speciellt om 
de ekonomiska och/eller politiska förhållandena upplevts 
ojämna inom t.ex. en nationalstat. Då kan gruppens etniska 
tillhörighet få en starkare betydelse genom att känslan av 
utanförskap skapar en starkare gemenskap och vilja att arbeta 
för gruppens självbestämmande (Eriksen 1993).  
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Etnocentrism 

Ett begrepp som återkommer i avhandlingen är etnocentrism. 
Etnocentrism är ett begrepp formulerat av William Graham 
Sumner och innebär i korthet att individer sätter sin egen kultur 
i centrum och betraktar och bedömer världen utifrån sin egen 
position och erfarenhet (Davie 1971). I det samiska samhället 
får det effekten att individer ger olika samiska symboler skilda 
värden. Resultatet blir en rådande etnocentrism byggd på en 
kulturstege där det mest ursprungliga värderas högst. Språk, 
renskötsel, slöjdkunskaper och andra symboler med lång 
historia är markörer med högt värde. Individer betraktar på 
detta sätt sin egen specifika position som universell och tar 
utifrån det perspektivet för givet att andra individer delar, eller 
borde dela de kulturella föreställningar och normer som de 
själva bär på. En aspekt av ett etnocentriskt synsätt är således att 
individer antar att de kulturella föreställningar som gäller för den 
egna gruppen är rådande, eller bör vara rådande, överallt. Det 
handlar om vad ”vi anser vara normalt” och ”vad vi är vana 
vid” kontra vad ”de andra anser är normalt”. Etnocentrismen 
innebär på detta sätt också i ett andra skede att individer 
förutsätter att de normer och värderingar som de själva har är 
de enda sanna och riktiga och att alla andra borde dela dem 
(Frankenberg 1993).  

Idag bär begreppet etnocentrism ofta med sig en negativ 
klang av inskränkthet. Trots det har jag valt att använda mig av 
begreppet. Detta eftersom etnocentrismen till viss del förklarar 
den splittring som finns inom den samiska gruppen och varför 
missförstånd uppstår. Etnocentrismbegreppet synliggör de 
skillnader som olika samer gör mellan skilda individer och vilka 
effekter detta får. Att välja att inte använda 
etnocentrismbegreppet beroende på dess negativa klang vore att 
negligera hur allvarliga effekter etnocentrismen har fått, och får, 
på det samiska samhället. Samer har genom att inte använda sig 
av begreppet försökt dölja skillnaderna mellan olika individer 
och försökt förminska och slippa ta itu med den etnocentrism 
som råder i det samiska samhället. 
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Modernitet 

Få människor kan längre vara omedvetna om att de påverkas 
och influeras av händelser eller instanser som är geografiskt 
långt borta (Giddens 1991:57). Det finns en slags erfarenhet av 
tid och rum, om jag och andra, av livets möjligheter och faror 
som idag delas av människor runt om i världen. Denna 
erfarenhet är moderniteten. Att leva mitt i denna tid är att 
befinna sig i en miljö som utlovar makt, glädje samt förändring 
och förnyelse av världen och oss själva. Samtidigt som den 
utlovar allt detta hotar den dock att förstöra allt vi har, allt vi 
känner till, allt som vi är (Berman 1987:13). 
I modernitetens era blir identiteten alltmer mobil, multipel, 

personlig, reflexiv samt föränderlig och innovativ (Kellner 
1992:141). Thomas Ziehe menar att vi alltmer kulturellt friställs 
från traditioner, normer och geografisk härkomst.  Identiteten 
ifrågasätts och individer upplever en tilltagande osäkerhet samt 
en ökad belastning när verkligheten omkring dem förändras och 
ingenting längre upplevs som givet. Valmöjligheterna ökar 
samtidigt som individerna pressas att riskera och omformulera 
sina gränser (Ziehe 1989:8).  
När identiteten inte längre är given måste den uppnås genom en 
intensiv och hela livet igenom pågående reflexiv 
konstruktionsprocess menar Anthony Giddens. Begreppet 
reflexiv påvisar här på faktumet att våra handlingar, vad vi 
menar och förstår och den mening vi tillskriver oss själva och 
vår omgivning, ständigt är utsatta för betraktelse och 
omvärdering. Önskar jag mig detta liv? Ska jag tro på gud, ska 
jag meditera, ska jag söka efter mina rötter? Ska jag vara same, 
ska jag vara svensk, eller kan jag vara bådadera? Samtidens 
samhällsvetenskapliga modeller representerar, i likhet med 
Giddens, en bild av det moderna eller senmoderna tillståndet 
som påvisar att vi inte bara kan välja och värdera vem vi är, utan 
att vi även måste. Det är på denna grundmur som vi bygger våra 
liv, samer och svenskar, kvinnor och män. Identitet och 
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livsinnehåll är inte givna, utan är ständigt föremål för 
förhandling och inhämtande av ny kunskap (Giddens 1991). 

 
 

Livsformer 

Den analysmetod som jag funnit vara behjälpig för att förstå 
renskötseln och de renskötande informanternas erfarenheter i 
avhandlingen är byggd på livsformsanalyser. Livsformsanalysen 
skapar en förståelse för att den samiska befolkningen inte är 
homogen trots sin liknande materiella standard, gemensamma 
institutioner och utåt sett samma samiska levnadssätt 
Livsformsanalysen blottlägger också befolkningens ibland 
diametrala uppfattningar om det ”samiska” samtidigt som den 
ger en bakomliggande förklaring av den uppkomna situationen 
genom att beskriva hur varje livsform har olika uppfattningar av 
vad ”det goda livet är”. Alltså skilda värderingar beträffande 
familj, fritid, arbete, relationer etc. (Bergqvist 2004:25).  Det är 
emellertid viktigt att tillägga att samer kan ha olika uppfattningar 
om vad ett bra liv innefattar. 

Livsformsteorierna har utvecklats av den danske etnologen 
Thomas Højrup. Højrup menar att befolkningar lever i 
livsformer och hur livsformen för varje specifik grupp eller 
befolkning är utformad och de existensbetingelser livsformen 
vilar på bestäms av de kulturella levnadsvillkor som 
befolkningen lever under (Højrup 1989:189). Människorna som 
lever i livsformen är emellertid inte medvetna om den och 
livsformen syns inte för blotta ögat. Vilket gör att livsformen 
kan beskrivas som ett begrepp vars uppgift är att strukturera de 
villkor olika grupper lever på (Björnberg & Bäck-Wiklund 
1990:59). För att livsformen skall fortsätta existera måste den 
emellertid ha ett, för människor, meningsfullt innehåll som 
påverkar deras vardag för att den skall förbli verksam i realiteten 
(Højrup 1989:179). Livsformen skapar heller inte sig själv och 
människors skilda sätt att leva är inga tillfälligheter utan är 
resultatet av medvetna val som bildar en helhet (Højrup 
1989:30). 
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Bas för livsformer anser Thomas Højrup är varupro-

duktionssätten. Produktionssättet är nyckeln för att förstå olika 
samhällen och möjliggör för oss att se och förstå de specifika 
livsformer som finns i samhället (Højrup 1989:38). Det finns 
enligt Højrup två skilda varuproduktionssätt. Det ena är enkel 
varuproduktionssätt och det andra är kapitalistiskt 
produktionssätt. Det är det förstnämnda produktionssättet som 
Åsa Nordin i sin studie ”Renskötseln är mitt liv – analys av den 
samiska renskötselns ekonomiska anpassning” (2007) visat 
fungerar bäst för att förklara den specifika renskötande 
livsformen som Nordin framtagit för det renskötande samhället. 
Detta eftersom enkel varuproduktion utgår från att 
producenterna äger sina egna produktionsmedel (Højrup 
1989:40). Enkel varuproduktion överstämmer också med 
renägarna som likaledes äger sina produktionsmedel. Renägarna 
är med i produktionen och ansvariga för produktionen från 
början till slutet av produktionsledet (Nordin 2007).   

I den kapitalistiska varuproduktionen äger inte 
producenterna sin egen vara eller produktionsmedlen. Istället så 
äger producenterna sin arbetskraft och den säljer de sedan på 
öppna marknaden i utbyte mot kapital. Karaktäristiskt för 
kapitalistisk varuproduktion är också den klara gräns individer 
gör mellan arbete och fritid. Begreppet fritid blir i kapitalistisk 
varuproduktion ett begrepp som är betydelsefullt för den 
enskilda individen medan arbete och fritid mer flätas samman i 
enkel varuproduktion (Højrup 1989:43-45). 

Enkel varuproduktion innebär att producenten äger 
produktionsmedlen men det betyder inte att en person 
producerar sin produkt helt ensam. Samarbete är nyckelordet 
och är av största vikt. Produktionssätten är det som skapar sina 
egna livsformer för de människor som lever i dem (Højrup 
1989).  

Højrup klargör emellertid att det inte enbart går att utgå från 
varuproduktionssättet när forskaren analyserar en livsform utan 
kultur och samhällsutgångspunkten måste också tas med i 
beräkningen. Højrup beskriver att det finns såväl en materiell 
som en ideologisk sida av livsformsbegreppet (Højrup 1989:31-
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32). Den materiella sidan av en livsform kan utläsas som social 
praxis, det vill säga de aktiviteter vi företar oss (Nordin 
2007:35). Dessa aktiviteter måste studeras utifrån sin helhet och 
går inte att särskilja eftersom de då förlorar betydelse (Højrup 
1989:31-32).  Den ideologiska sidan av livsformsbegreppet 
utgörs av de seder, bruk, normer, ideal, värderingar som styr 
våra handlingar och uppfattningar av vad ett gott liv är. Detta är 
uppfattningar som den enskilde individen inte dagligen 
reflekterar nämnvärt över utan de bara finns där. Normer och 
värderingar har också grundlagts tidigt i individens liv och de 
styr sedan de val som människor gör i sin vardag. Den 
ideologiska och materiella nivån går heller inte att särskilja ifrån 
varandra utan är båda del av uppbyggnaden av en livsform 
(Nordin 2007:35). 

Det finns ytterligare tre delar som är betydelsefulla i Højrups 
livsformsanalys, det är den ekonomiska, den juridisk/politiska 
och den ideologiska nivån (Højrup 1989: 183-184).  Den 
ekonomiska nivån i livsformsanalysen styr människors praktiska 
arbete och består av produktion, cirkulation av varor och en 
servicefunktion (Nordin 2007:35). De här faktorerna styr alltså 
människors praktiska sätt att utföra saker men säger samtidigt 
ingenting om de faktorer som styr människors liv (Højrup 
1989:196). Nästa nivå är så den politisk/jurisdiska nivån och 
den styr verksamheten inom den ekonomiska nivån. Juridiken 
strukturerar upp verksamheten och tar sig uttryck i olika lagar 
och paragrafer. Vid sidan om juridiken finns sedan den politiska 
nivån som drar upp förutsättningarna för juridiken och som 
människor måste ta hänsyn till. Den tredje och sista nivån är 
ideologisk. Den ideologiska nivån berör de normer och 
värderingar som styr människors vardagsliv och återfinns tydligt 
i individers syn på familjen, kollegialitet och andra relationer 
(Nordin 2007:36).  

De här tre dimensionerna är lika viktiga och ingen av dem 
kan bortkopplas från den andra. De måste också 
överensstämma med varandra för att livsformen skall bli stabil. 
Inom renskötseln gestaltar sig dessa dimensioner sig på följande 
sätt. Renskötselföretaget och produktionssättet, renarna, 
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befinner sig i den ekonomiska nivån medan renskötselutövandet 
styrs av den politisk/jurisdiska nivån. Varför en renskötare gör 
de val han gör bestäms sedan av den ideologiska nivån (Nordin 
2007:36). 

Højrup har framtagit fyra livsformer: självständighets-
livsformen, lönearbetarlivsformen, karriärbunden livsform och 
borgerskapets livsform (Højrup 1989). Ingen av dessa 
förekommer särskilt ofta i renodlad form utan drag finns från 
dem alla. I denna studie har jag valt att använda mig av den 
renskötande livsformsmodellen som Nordin utvecklade i 
studien ”Renskötseln är mitt liv” (2007).  

Självständighetslivsformen, utgår från enkel varuproduktion 
och i självständighetslivsformen är själva grundprincipen ”att 
ingen möda för stor när det gäller det bästa för verksamheten” 
(Bergqvist 2004:43).  I denna livsform är gränserna diffusa 
mellan företag och hushåll, och företagaren har inga fasta 
arbetstider och gränserna mellan fritid, arbetstid och familjeliv 
är otydliga utan går in i varandra. Det blir helt enkelt en 
självklarhet att familjen dras in i arbetet (Tyrkkö 1999:29, 
Nordin 2007:82).  Dessa företag drivs inte heller av rationalistisk 
kapitalism där kapitalistisk vinst är det centrala utan snarare 
utifrån självständighetsrationalitet där verksamheten är mer i 
fokus (Bergqvist 2004:21). Går priset på varan som säljs ner kan 
individerna söka andra tillfälliga inkomster för att täcka 
inkomstbortfallet och för att verksamheten ska fortsätta som 
vanligt (Nordin 2007:93-94). Självständighetslivsformen är ofta 
organiserad kring en kärna av relationer som oftast utgår från 
familjen. Dessa sociala relationer binder många gånger samman 
människor och familjen, samt att den utökade familjen, får en 
viktig betydelse inom självständighetens livsform (Nordin 
2007:38). 

Nordin utgår i sin livsformsmodell från det hon kallar 
ryggraden som fungerar som stommen för samisk kultur. De 
delar som ingår i stommen är släkten, renägaren, hushållet och  
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siidan1. Dessa fyra begrepp är helt grundläggande för det 
samiska renskötarsamhället och förklarar basen för ett 
renskötande liv (Nordin 2007:57).  Dessa fyra faktorer 
återkommer jag till i avhandlingen för att beskriva olika 
informanters utgångspunkter och identifikation. 

 
 

Metod 
Insamlandet av material till avhandlingen har skett genom 
fältarbete och intervjuer. Intervjuerna bandades och samtalen 
fördes mestadels på svenska men vissa ord eller meningar är på 
sydsamiska. Intervjuerna hade formen av en livsberättelse där 
skolgång, yrke, valmöjligheter, social status och etniska 
relationer var några områden som berördes. Frågorna som låg 
till grund för samtalen utgick från en lista med övergripande 
frågeställningar men idealet var när samtalet stördes i så liten 
mån som möjligt av mina frågor. Efter ett antal 
genomlyssningar av intervjuerna transkriberades valda delar av 
dem och det är framförallt dessa texter som legat till grund för 
analysen.  

Studien bygger på intervjuer med 26 informanter, 14 
kvinnor och 12 män. Informanterna omnämns löpande i texten 
som unga individer i betydelsen att de alla var under trettio år 
första gången jag intervjuade dem. De var alla i början av sin 
yrkesverksamhet eller studerade.  Den första intervjuomgången 
genomfördes från hösten 2001 till hösten 2002. I senare skede 
återvände jag till en del av informanterna för uppföljande samtal 
och fältarbeten. De genomfördes våren 2004 och de samtalen 
bandades inte. Under intervjuperioden har flera gjort såväl 
mindre som större förändringar av sin livssituation och det var 
främst med dem jag gjorde uppföljande intervjuer/fätarbeten. 
Till sist har jag under våren 2007 igen återvänt till en del av in-
formanterna för ytterligare nya samtal, i samband med de 
samtalen skedde emellertid ingen inspelning utan jag valde att 

                                                 
1 I avhandlingen kommer det sydsamiska namnet för siida fortsättningsvis att användas. Sydsamiskans 
sijte ersätter nordsamiskans siida utan att betydelsen förändras.  Sijte är singular och används i texten 
som singular medan sydsamiskans pluralform sijth används i pluralform. Bestämd och obestämd form 
finns inte i sydsamiskan.   
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under en period istället samtala och fältarbeta hos de 
informanterna. I det skedet fick jag också samtala med in-
formanterna i grupp. 

Intervjuernas längd varierar liksom innehållet i intervjuerna. 
I några fall har informanterna inte velat att samtalen skall 
bandas. Efter ett inledande samtal har därför fältarbeten och 
deltagandeobservationer istället genomförts med de 
informanterna. Ofta har de informanterna haft en svår 
livssituation och inte varit villiga att få sina samtal bandade. 
Ändå har informanterna velat delta eftersom de önskat få 
berätta sin historia. Deras utsagor finns tydligare återgivna i 
fältanteckningar. 

Kontakt togs med informanter genom förslag från andra 
samer, genom möten på sammankomster eller genom mitt 
personliga nätverk. Urvalet skedde utefter deras ålder och kön 
samt bakgrund. Detta eftersom jag ville att såväl en jämn ålders 
samt könsfördelning skulle råda och att de unga informanterna 
skulle ha olika bakgrunder.  Alla är emellertid sydsamer från 
Västerbotten till Härjedalen. Ingen närmare kontroll har gjorts 
av deras härstamning, utan jag har tagit dem på orden när de be-
rättat vad de uppfattar sig som. Om individer själva, när jag tagit 
kontakt med dem, sagt att de varit intresserade att medverka i 
studien om unga samers identitet har individerna fått delta. Det 
har emellertid hänt att kontakt tagits med individer efter förslag 
från andra samer men att den kontaktade individen inte upplevt, 
betraktad eller definierat sig själv som same och därför själv valt 
att avstå från att delta i studien. En del av de informanter som 
avstått från att delta i studien på grund av att de inte betraktar 
sig själva samer har samtidigt i vissa fall syskon och/eller 
kusiner som deltar i studien, och de deltagande 
syskonen/kusinerna betraktar sig som samer. Eftersom det inte 
är mitt mål att definiera vem som är same har alla kontaktade 
individer fått delta i studien om de själva velat delta och berätta 
om sina erfarenheter som ung same idag.  

Eftersom den samiska befolkningen inte är homogen måste 
den kulturella mångfalden tas i beaktande. I den meningen 
representerar informanterna olika kategorier av samer med 
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skiftande bakgrunder. Det finns individer uppvuxna inom det 
traditionella samiska bosättningsområdet och de som är 
uppvuxna i storstadsområden i södra Sverige. En del 
informanter kan tala samiska, andra har haft sin skolgång vid en 
sameskola, somliga är renägande. Vissa har haft tillgång till 
hemspråksundervisning medan andra inte alls kan tala samiska. 
Somliga är universitetsstuderande, någon har under en längre tid 
bott utomlands.  

Deltagarobservationer har också genomförts under vistelser 
tillsammans med informanterna i deras hemmiljöer. Främst har 
detta skett med renskötare, eftersom det där fanns möjlighet att 
följa individernas vardagsliv i en samisk miljö under en 
sammanhängande period. Då delade vi mycket av det dagliga 
livet och jag hjälpte till med praktiska sysslor, bland annat fiske. 
Att fältarbetet främst skett hos de renskötande informanterna är 
av praktiska orsaker. De har levt ett liv där en fältarbetande 
etnolog med lätthet kunnat delta i vardagens alla sysslor. Med de 
informanter som studerat eller haft yrken utanför renskötseln 
har detta inte varit möjligt i samma utsträckning.  Därför har jag 
i de fall där informanterna arbetat, studerat eller haft andra 
heltidssysselsättningar i en miljö dominerad av 
majoritetsbefolkningen inte bedrivit några längre fältarbeten i 
deras dagliga liv. En gång gjorde jag ett undantag och levde 
under en period i närheten av en person som inte tidigare haft 
kontakt med andra samer och som använde en stor del av sin tid 
till att söka efter sina släktingar och fundera kring sin identitet. 
Jag ville veta mer om hur denne bearbetade sin samiska 
härkomst, hur denne mottogs bland andra samer och hur 
dennes vardag såg ut. Där fick jag också klarhet i hur svårt det 
var att bedriva fältarbeten med en person som arbetade utanför 
renskötseln, det var helt enkelt i många sammanhang där jag 
uteslöts. Det var helt enkelt inte möjligt för mig att följa med 
informanten på arbetet eller på föreningsmöten. Däremot hade 
informanten en stor förståelse och acceptans för att låta mig 
delta i familjeliv och i sällskap med vänner. Andra informanter 
har inte på samma sätt låtit mig få ta del av deras privata vardag 
i den utsträckningen. Men jag har vid tillfällen följt med 
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informanter på stan för att handla eller fikat med deras vänner 
just i syfte att studera deras vardag. Tyvärr har det emellertid 
visat sig att mitt arbete då lätt hamnat i fokus och att deras 
”riktiga” vardagsliv inte gick att nå i den mån jag önskat. Istället 
fick jag möjlighet att delta när flera av mina samiska informanter 
träffades och där följa deras samtal och studera deras 
diskussioner med varandra.  

Fältanteckningar om såväl speciella som triviala händelser 
fördes under alla dessa vistelser och finns samlade hos mig. 
Samtal med olika individer nedtecknades med stödord och 
sedan renskrevs och redigerades dessa till sammanhängande 
anteckningar och miljöbeskrivningar lades till.   

En utgångspunkt under fältarbetet hos främst renskötarna 
har varit att det som människor gör och säger när de följer sin 
vardagsrutin är de handlingar som synliggör deras kultur, 
åtminstone för den som rätt vet att tolka dessa handlingar 
(Blehr 1994:54.) Fältarbetsmetoden har varit det enda sättet för 
mig att kunna studera hur olika personer med skilda bakgrunder 
och erfarenheter interagerar med varandra, de upplevelser de 
har från dessa möten och hur identiteten synliggörs under 
socialt samspel. Fördelen med att arbeta på detta sätt är också 
att jag delvis fick möjligheten att göra liknande erfarenheter som 
mina informanter (Öhlander 1999:78). 

Praktiska omständigheter har styrt urvalet av studiefält. 
Särskilda samiska sammankomster har valts bort när de ansetts 
för centrerade kring festdeltagandet. Istället har arrangemang 
där även andra element är betydande delar av sammankomsten 
prioriterats i urvalsprocessen. Kyrkohelgen och 
midsommarfirandet i Ankarede, Umeås samiska vecka och 
Samemästerskapen kan nämnas bland dessa. Där har det varit 
möjligt att antingen följa med informanterna på evenemanget i 
fråga och under hela sammankomsten vara en del av dennes 
upplevelser eller att själv besöka arrangemangen och betrakta 
informanten mer från avstånd. Alla betraktelser finns samlade i 
fältanteckningar och innan jag använt mig av dessa i avhand-
lingen har den informant som berörts av anteckningen fått läsa 
fältanteckningen i fråga och vi har samtalat om mina 
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betraktelser och jämfört dem/diskuterat dem och satt dem i 
relation till informantens upplevelser.  

 
 

En del av historien är jag 

Jag är same. Därmed är jag en del av fältet. Enligt Billy Ehn och 
Barbro Klein har de allra flesta forskningsprojekt i någon form 
en privat betydelse och det akademiska sökandet döljer ofta mer 
personliga projekt (Ehn & Klein 1994:79). Där är jag inget 
undantag. 

Som same forskande om samer får man ofta frågor kring sin 
objektivitet. Där vill jag poängtera att jag liksom alla andra 
individer bär på mina personliga historier och erfarenheter, och 
det präglar min syn på mitt forskningsmaterial. Det innebär att 
mina tolkningar av vad jag sett och hört inte är de enda rimliga 
eller möjliga (Nehls 2003:30). Det är nödvändigt att som 
forskare medvetandegöra sig om sin bakgrund och det 
oberoende om man likt jag som same forskar om det samiska 
samhället eller om man som svensk forskar om det svenska 
samhället. 

Olika samer har skilda erfarenheter och bakgrunder. Att 
vara av samisk härkomst betyder inte automatiskt att forskaren 
har ett inifrånperspektiv. Inom det samiska samhället finns det 
miljöer som är främmande för mig trots att jag är same, vilket 
framkommer tydligt längre fram i denna studie. En same som 
kommer från en renskötarfamilj har andra värderingar och 
normer än en same med en annan bakgrund. Att förutsätta att 
enbart den samiska bakgrunden medför inifrånperspektiv är att 
bortse från samesamhällets heterogenitet i form av språkliga och 
andra kulturella skillnader (Nordin 2002:35).  

Olika samiska grupper har också olika förväntningar på 
forskningen och de sammanfaller inte alltid med forskarens 
egna. Inte sällan försöker informanten använda forskaren som 
en kanal för politiska åsikter eller för att lobba för viktiga frågor 
inom det samiska samhället. Det är därför av stor vikt att alltid 
vara öppen för att ta in vad informantens syfte med intervjun är. 
Liksom forskaren har denne speciella förväntningar på mötet. 
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Därför kan den samiska bakgrunden vara antingen en fördel 
eller en nackdel beroende på vem forskaren möter. Vilket det 
blir vet forskaren inte i förväg. Har informanten och forskaren 
samma bakgrund kan det möjligen underlätta förståelsen. Men 
det kan också göra att de två tar vissa saker för givna, som 
egentligen behöver problematiseras. 

Som same har jag en speciell närhet till den information som 
jag får. Detta kan ge mig ett försprång i förhållande till forskare 
som inte härstammar från en samisk miljö. Genom att forskaren 
är same är det möjligt att utan tidsödande förberedelser studera 
den samiska kulturen. Genom att studera välkända förhållanden 
kan forskaren använda sina förkunskaper och kanske bättre än 
en utomstående uppnå en förståelse för den information som 
ges och varför den ges – med reservation för den hemma-
blindhet som uppstår när individer är alltför bekant med sitt 
ämne. 

Det faktum att jag är sydsame har således påverkat mig och 
mitt arbete. Min släkt är sedan länge känd inom det samiska 
samhället. De flesta av informanterna hade redan innan 
intervjun kunskap om mig och min bakgrund. I sökandet efter 
informanter har denna bakgrund alltid nämnts. I de inledande 
samtalen har det, helt i enlighet med samiska vanor, klarlagts 
vilken relation informanten och jag har till varandra, till exempel 
eventuella släktband. Först därefter har de beslutat sig för att 
vara med eller inte. Det är ingenting som jag har kunnat 
påverka. Olika informanter har också tagit skilda beslut. En del 
har beroende på kännedomen om min familj valt att ställa upp. 
Andra har lyft fram min samiska härkomst som något negativt. 
De har varit rädda att detta skulle betyda att forskningen skulle 
bli känd inom och utom det samiska samhället på ett 
ofördelaktigt sätt och därför varit tveksamma inför medverkan 
(se Nordin 2002). 

 
 

Tidigare forskning  
Intresset för samer som folk har alltid varit stort. Det finns 
många publikationer om de samiska befolkningarna i Norden 
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och inte sällan ligger fokus i dessa på nomadbefolkningens 
traditionella kunskaper som renskötsel, slöjd etc. Inom svensk 
forskning ligger fokus för det mesta på de mer traditionella 
delarna av samernas liv. Samen som renskötande, slöjdande, 
jojkande individ boende i kåta är fortfarande en förhärskande 
bild bland många. En djupare kunskap om samer har emellertid 
ofta saknats hos gemene man.  

Det var i hedersdoktor Lars Thomassons arbete om 
Jämtlandssamernas historia (2002) som jag först uppfattade hur 
dagens sameungdomar påverkats av det samiska samhällets 
historia. Det var genoms hans artikelserie i Samefolket som jag 
kom i kontakt med de resonemang som förts inom det samiska 
samfundet och i dess organisationer rörande rättigheter och 
identitet. Från den utgångspunkten kunde jag sedan söka mig 
vidare och förstå både informanternas berättelser som historien.  

Historikern Patrik Lantto (2000) har i sin avhandling Tiden 
börjar på nytt studerat samernas etnopolitiska mobilisering i 
Sverige under perioden 1900-1950. Genom att studera vilka 
drivkrafter och strategier som låg bakom mobiliseringen skapar 
Lantto en möjlighet till förståelse av historiens betydelse för 
samerna idag och därmed också för mina möjligheter att förstå 
mina informanters berättelser. 

Statsvetaren Ulf Mörkenstam har i Om “Lapparnes privilegier”. 
Föreställningar om samiskhet i offentlig svensk samepolitik 1883-1997 
(1999) analyserat den samiska befolkningen och hur de 
betraktats i svensk politik och satt det i relation till vilka 
rättigheter som givits minoriteten under åren 1883-1997.  Det 
ger en övergripande bild och skapar förståelse för hur olika 
samiska grupper påverkats av svensk minoritetspolitik. 

Fil. Dr i samiska studier Andrea Amft (2000) har genom sin 
avhandling Sapmi i förändringens tid lyckats med att kombinera 
traditionell kunskap om samer med nya rön som kan appliceras 
på samernas vardagsliv idag. Det är en studie av svenska samers 
levnadsvillkor under 1900-talet ur både genus- och 
etnicitetsperspektiv som lyfter fram några av kärnpunkterna i 
det nutida samiska samhället och påvisar historiens inverkan på 
samerna som befolkning och studien fick mig att vidare förstå 
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historiens inverkan på informanternas berättelser och hur 
skillnader mellan informanter skapats. 

I Renskötseln är mitt liv har Fil. Dr Åsa Nordin (2007) studerat 
den samiska renskötselns ekonomiska anpassning. Där utvecklar 
och använder sig Nordin av en teoretisk livsformsmodell 
utformad för renskötseln som fungerat för att analysera material 
även i denna studie. 

I sin avhandling Relationer i ett samiskt samhälle undersöker 
Åsa Nordin (2002) skötesrensystemet i Gällivare socken under 
den första hälften av 1900-talet. I likhet med Amft har Nordin 
en specifik lagstiftning och dess konsekvenser för samerna på 
det lokala planet som utgångspunkt för sin studie. Nordin 
skriver att detta angreppssätt gör det möjligt att följa 
förändringsprocesser bland samerna, men hon påpekar också att 
detta kräver andra metoder, däribland intervjuer. Det innebär att 
ett nytt material som inte finns tillgängligt i arkiven skapas och 
att samernas egna erfarenheter lyfts fram. På detta sätt har 
Nordin varit behjälplig både i att förstå historien men också se 
hur intervjuer med samer kan användas för att öka kunskapen 
om befolkningen  

I Norge har detta tillvägagångssätt använts av Vigdis 
Stordahl (1996). I hennes avhandling Same i den moderne verden 
studeras förändring och kontinuitet i ett samiskt lokalsamhälle. 
Stordahls avhandling är den som främst påverkat min 
undersökning, framför allt när det gäller insikten om hur viktig 
historien är för dagens unga samer.  

Arild Hovland (1999) har i sin studie Moderne urfolk 
diskuterat samers identitet och etnicitetsanvändning i dagens 
samhälle. Främst är det Hovlands öga för detaljer i samspelet 
mellan människor som jag inspirerats av, hans blick för det 
unika i vardagliga ting och dess inverkan på den samiska 
identiteten. 

Uppväxtens betydelse för identiteten och barnens situation 
har Asta Balto berört i sin bok Samisk barneoppdragelse i endring 
(1997). Balto lyfter där fram hur olika samiska kulturyttringar 
lyfts fram till samiska barn med syftet att socialisera in dem i 
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denna specifika grupp av individer och överföra kulturell 
kompetens.  

Nämnas bör också Phebe Fjellström och hennes forskning 
om samer, inte minst då samernas samhälle i tradition och nutid. 
Inom den svenska etnologin finns annars föga skrivet om 
samernas situation i dagens samhällen. Marianne Liliequists 
Nybyggarbarn (1991) om barnuppfostran bland nybyggare i 
Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920 har 
emellertid hjälpt till att skapa förståelse för den 
uppfostringsmetod som används bland främst renskötarna även 
i nutida samiska miljöer. 

Identitetsarbete är ett begrepp som började bli vanligt inom 
etnologin under 90-talet. Anette Göthlund använder begreppet i 
sin avhandling om 15 åriga flickors estetiska uttryck och 
Göthlund visar där hur begreppet betonar det oavslutade och 
aktiva.  

Fil. Dr Helena Kåks visar i sin avhandling, Mellan erfarenhet 
och förväntan (2007), hur de studerade informanterna förstår sitt 
förflutna och hur informanterna väljer och sammanfogar olika 
element för att skapa en egen historia. Detta sammanfaller väl 
med hur de samiska unga informanterna i denna studie agerar 
och arbetar med sin identitet.  

För att förstå de unga informanternas uppfattning av sin 
historia och hur identiteten skapas och omskapas är även Marja 
Ågrens avhandling Är du finsk eller? (2006), en bra utgångspunkt 
för att öka kunskaperna om individers identitetsarbete. 

I fil. Dr Magnus Bergs avhandling, Seldas andra bröllop (1994), 
tar Berg fram två förhållningssätt som vissa av de drivande 
ungdomarna i hans studie uppvisar. En av dem är att turkiska 
invandrare ska sluta upp kring sin historiska och kulturella 
bakgrund, för att få självkänsla och värdighet i 
integrationsprocessen. Det andra förhållningssättet innebär 
istället att lämna det förmoderna tankesättet, för att ta till vara 
på modernitetens möjligheter. Här finns en parallell att den här 
avhandlingen också tar upp hur samiska ungdomar agerar mot 
varandra med utgångspunkt i idéer om vad samisk identitet kan 
innebära. 
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Fil. Dr Åsa Anderssons avhandling, Inte samma lika (2003), 

berör i likhet med Berg i sin studie ungdomars möte med det 
senmoderna samhällets möjligheter och krav på individen. 
Andersson beskriver hur förväntningarna på unga kvinnor inte 
är desamma som förväntningarna som finns på unga män, 
exempelvis rörande hushållsarbete. De här traditionella kraven 
som möter det moderna samhället finns beskrivet både i 
Anderssons och i Bergs avhandling, i likhet med denna 
undersökning. Men till skillnad från deras undersökningar finns 
här också ungdomar som inte självklart har ett etniskt 
utanförskap i förhållande till svenskhet. Vidare så har frågor om 
samisk identitet en annorlunda status i det svenska samhället, 
eftersom de relaterar till särskilda regler om näringsgrenar (d v s 
renskötselns organisering), samernas ställning som erkänd etnisk 
minoritet, förekomsten av politiska organ som sametinget etc. 

 
 

Avhandlingens uppläggning 
I kapitel 2 Rennäringslagens betydelse visas hur 
rennäringslagstiftningen inverkat på informanternas rättigheter 
inom det samiska samhället och hur informanternas 
utgångspunkt rättighetsmässigt påverkar deras upplevelser av 
samhället. Vidare diskuteras hur informanterna använder sin 
samiska identitet utifrån de sociala och materiella villkor de lever 
under och hur de juridiska villkoren gör avtryck på deras 
identitetsutveckling. 

I kapitel tre, Fostran till same, finns de fjällrenskötande 
informanterna och den symboliska sidan av etniciteten i 
centrum. Där visas såväl hur individer lär sig att förstå vilka 
normer och värderingar som är gällande i deras samhälle som 
hur de genom sin uppväxt tillägnar sig de kulturella 
kompetenser som är nödvändiga i deras samhälle. 

I kapitel fyra, Tradition, visas några av de svårigheter som 
kan uppstå när traditionella krav möter det moderna samhället 
som erbjuder unga individer tillsynes oändliga valmöjligheter.  

Efterföljande kapitel fem, Same eller nysame, visas unga 
informanter som växt upp i familjer som nedtonat eller helt dolt 
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sin samiska härkomst och som idag söker sin samiska identitet. 
Här lyfts frågeställningar om hur denna situation uppkommit 
och vilka faktorer som kan påverka dessa unga informanter i 
deras sökande efter samisk identitet idag.  

I kapitel 6, Kul att se dig och vem fan är du?, visas vad som kan 
ske på samiska sammankomster när olika informanter med 
skilda bakgrunder möts. Där visas på den etnocentrism som 
finns inom det samiska samhället och hur den tar sig uttryck 
och påverkar informanterna. 

Avslutningsvis i kapitel 7 binds de tidigare kapitlena 
samman och det visas hur de olika informanterna skilda samiska 
bakgrunder har medfört att de ibland är så olika att det kan talas 
om skilda samer. 
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2 Rennäringslagens betydelse 
 
 

Centralt i empirin är informanternas berättelser om ”rättigheter i 
enlighet med Rennäringslagen 1971” och hur de påverkar deras 
vardag. Genom intervjuerna förstår jag att lagstiftandet har haft 
och fortfarande har stor betydelse för informanterna inte bara 
när det gäller deras praktiska möjligheter och begränsningar, 
utan också för deras uppfattningar om det samiska samhället. 
Men hur uppstod då den här situationen där olika samer har 
skilda rättigheter? Vad består lagstiftningen av och vilka 
konsekvenser har lagarna och den offentligt förda svenska 
minoritetspolitiken egentligen fått för informanternas 
möjligheter inom det samiska samhället och på deras etniska 
identitet? Det är en del av de frågor som skall besvaras i detta 
kapitel. Vidare kommer jag att diskutera hur informanterna 
använder sin samiska identitet utifrån de sociala och materiella 
villkor de lever under och hur de juridiska villkoren påverkar 
deras utveckling av sin samiska identitet. 

I Sverige är rättigheter inom renskötseln reglerade av 
rennäringslagen. I dess första paragraf står att den som är av 
samisk härkomst har rätt att använda mark och vatten till 
underhåll för sig och sina renar. I den första paragrafens tredje 
stycke framgår emellertid att dessa rättigheter inte omfattar alla 
samer utan endast de som är medlemmar i en sameby. Bara ett 
fåtal samer är det och därför tillfaller rättigheterna i praktiken 
bara en minoritet av den samiska befolkningen. Redan i lagens 
portalparagraf finns således skillnader inskrivna mellan olika 
samer.  
  
1 § Den som är av samisk härkomst (same) får enligt 
bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till 
underhåll för sig och sina renar. 
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Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den 
samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. 
Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby.  
(SFS 1993:384). 
 

Bland informanterna återfinns både de som inkluderas i och de 
som exkluderas från rättigheterna. Detta är en central aspekt i 
studiet av de unga samerna. Inte minst eftersom den påverkar 
deras möjligheter och begränsningar inom det samiska 
samhället, inte minst när det gäller deras etniska identitet och 
upplevelser av vad som är samiskt.  

 
 

Ett brutalt uppvaknande 
Jag är som sagt same och uppvuxen i en renskötande familj där 
närheten till renen och naturen alltid stått i fokus. 
Familjebegreppet inbegriper för mig det som är brukligt i 
samiska sammanhang, således innesluts både farbröder och 
kusiner i min familjebeteckning. Ända sedan barnsben har jag 
ägnat somrarna och alla andra skollov åt att vara tillsammans 
med renarna och under mitt vuxenliv har semestrarna allt som 
oftast tillbringats vid en samisk sammankomst, vid 
renskiljningar eller kalvmärkning. Midsommar firas på den 
samiska samlingsplasten Ankarede och efter kalvmärkningen i 
juli vilar vi upp oss vid samemästerskapen på varierande orter. 
Innan skolstarten är det också fotbollscup i Funäsdalen. Dessa 
sammankomster är anpassade i tiden till renskötselarbetet.  

Under hela min grundskolegång har jag läst sydsamiska och 
haft både samisk slöjd och samhällskunskap, alla mina närmaste 
vänner är samer och jag har läst mycket samisk litteratur. Det är 
med detta i bagaget som jag anser mig vara väl förberedd på 
mötet med mina informanter. Jag med min gedigna samiska 
kunskap kan väl inte bli överraskad? 

Det tar enbart några minuter in i det första samtalet innan 
detta faktum motbevisas. Det är då min informant börjar 
referera till vad som står att läsa i den första renbeteslagen från 
slutet av 1800-talet.  Jag innehar en stor kunskap om det 
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samiska samhället men i den ingår inte att kunna den första 
renbeteslagen utantill. Mina kunskaper om det samiska 
samhället skiljer sig uppenbarligen från mina informanters på ett 
sätt, som jag inte har anat. Den kunskap som jag haft tillgång till 
visar sig inte vara gångbar överallt och andra individer skall visa 
sig ha en annan och ibland mer kunskaper än mig om områden 
som jag tidigare inte reflekterat över som viktiga. Att vår bild av 
vad som är viktiga kunskaper inom det samiska samhället skiljer 
sig åt blir ett brutalt uppvaknande för mig. Jag som är uppvuxen 
bland samer, med det samiska som det centrala i mitt liv, 
kommer att förvånas av hur lite vi samer faktiskt kan om 
varandras olika livsvillkor och hur vi alla har en egen bild av det 
samiska. 

Till följd av min första omtumlande intervju går det att läsa 
följande osammanhängande, frustrerade och stressade 
anteckningar i min intervjudagbok. 

Renbeteslag, renbeteslag, tänker jag frenetiskt. 1886. Jag 
skall studera hur samiska unga individer använder, uttrycker och 
förändrar sin samiska identitet idag, men vad har historisk 
juridik för betydelse i detta sammanhang? Jag tänker frenetiskt 
medan min informant fortsätter sin berättelse. ”Renbeteslag, 
renbeteslag, hur var det nu den var skriven?” (citat ur 
fältdagboken september 2001) 

När jag skriver det där har jag har precis slutfört min första 
intervju och där har jag upptäckt att mina kunskaper om det 
samiska samhället, som jag trodde var mer än tillräcklig, inte 
alltid stämde med vad mina informanter ansåg vara viktigt. Det 
kan låta som en självklarhet att den juridiska historien borde 
ingå i alla samers kompetens men sanningen är att för mig, som 
alltid inkluderats i renbeteslagen, hade dess exkluderande 
innebörder inte angått mig. Nu kom jag dock att förstå att just 
detta skulle bli en central del i mitt fortsatta arbete. Samtidigt 
förstod jag, att även om vi alla var samer så skulle det alltid 
finnas betydelsefulla skillnader mellan oss och olika grader av 
utanförskap och innanförskap. Att jag inte tänkt på detta 
tidigare fick mig att skämmas över min naivitet och okunskap.  
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Min härkomst och min kulturella kompetens grundad på 
uppväxten i en renskötande miljö begränsade mitt perspektiv 
och nu blev jag tvungen att skifta fokus och söka nya kunskaper 
om den samiska befolkningens historia. I lika hög grad som en 
utomstående måste etnologiska forskare, på detta sätt, hela tiden 
fundera på om de slutsatser de drar stämmer med det insamlade 
materialet eller om det har med deras speciella bakgrund att göra 
(Bretell 1993:16). 

De här aspekterna inom forskningen har alltid varit 
relevanta men har aktualiserats ytterligare då alltfler forskare 
med ”urfolksbakgrund” de senaste årtiondena hävdat att de har 
en personlig kontakt med det folk, de platser och den kultur de 
studerar. De använder sig av sin bakgrund som infödda i de 
fältarbeten de genomför bland urfolk. Genom att dessa forskare 
ställer nya frågor och går in på nya områden bidrar de till en 
viktig skiftning av fokus inom urfolksforskningen. Förändringen 
leder till att forskare studerar identifikation snarare än skillnader. 
Det har lett till en viktig debatt om vad det egentligen betyder 
att vara delaktig i en kultur. När de som brukade vara de 
”utforskade” numera själva är forskare, som studerar sitt eget 
samhälle, har gränsen mellan medmänniska, observerande 
forskare, vän och främling blivit alltmer transparent (Behar 
1996:28, Bretell 1993:14). Idag tänker jag på mig själv både som 
etnolog men också som samisk medmänniska, bekant och vän. 

Att studera människor som hör till samma etniska grupp 
som forskaren själv intensifierar den reflexiva delen av 
forskningen, för samtidigt som det gäller att komma nära 
informanterna för att skapa en förståelse och finna ny kunskap, 
måste forskaren hålla en distans som kulturforskare (Behar 
1996:101). Den här svåra processen innebär att både forskaren 
och informanterna får en ökande insikt om sin bristande 
kunskap om varandras livssituation. Utanför intervjuerna har 
informanterna och jag i samtal diskuterat de skillnader som 
finns i åsikter mellan skilda grupper samer och jag har lärt mig 
av deras historia och fått en ny kunskap om deras utgångspunkt. 
Samtidigt har de fått inblick i de renskötande individernas 
perspektiv och i samtalen berättat att de fått ny kunskap även av 
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mig. Arbetet blir på detta sätt något forskaren och 
informanterna genomför tillsammans. Samtidigt har den 
reflexiva delen försvårats av detta och i skrivandets stund var jag 
tvungen att för en period bryta kontakten med mina 
informanter för att få en nödvändig distans till informanterna 
och kunna analysera mitt material öppet utan inverkan av andra 
(Sachs 1983).  

 
 

Samer med skilda möjligheter 
Under den första intervjun är det är inte bara informantens 
kunskaper om den juridiska historien, hur denne i detalj kan 
återge varje utredning och hänvisa till paragrafer i olika tiders 
rennäringslagar, som kommer att förvåna mig. Jag upptäcker 
också hur lagstiftningen används i skapandet av en kollektiv 
samisk gemenskap. Det framgår hur samisk juridisk historia 
används retoriskt såväl i offentliga som i privata sammanhang, 
den påverkar informanternas självuppfattning och möjligheter, 
dess betydelse återskapas och framförs här med glöd som om 
det vore händelser från gårdagen. 

Anthony Giddens skriver att social teori generellt bortser 
från att sociala relationer är utsträckta över tid (Giddens 1976). 
Utgångspunkten tas ofta i handlande subjekt med vilja, avsikter 
och motiv, men forskaren lyfter ofta ut dessa individer och 
deras handlingar ur sitt sammanhang i tid och rum. Giddens 
betonar dock att relationen mellan sociala strukturer och 
individuella handlingar måste beaktas. Människor är inte enbart 
mottagare av nyttigheter eller innehavare av egendom. De är 
handlande individer med åsikter och avsikter som agerar mot 
eller tillsammans med varandra, utifrån sin bakgrund och 
kännedom om befintliga institutioner och gällande regler 
(Giddens 1984). 

I början av min undersökning begick jag misstaget att tro att 
informanterna skulle kunna betraktas enbart utifrån deras 
aktuella situation. Men så småningom insåg jag att deras 
handlande och tänkande bara kunde förstås om jag satte in det i 
ett historiskt sammanhang.  
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Efter den första intervjun, hösten 2001, rusar jag 
panikslagen in på universitetets bibliotek. ”Läsa, läsa, lära, lära 
renbeteslagen”, tänker jag. För att förstå min informants 
synvinkel på samiska samhället och den verklighet denne lever i 
läser jag nu febrilt om renbeteslagarna och dess stiftande. Jag 
läser om lagar och förordningar med en människosyn 
tillhörande en svunnen tid. På mina band med intervjuer med 
unga samer idag märker jag att effekterna av dessa lagstiftningar 
i högsta grad är levande. Det framgår hur lagar från 1800-talets 
slut och från 1900- talet fortfarande beskär dessa individers 
möjligheter inom det samiska samhället.  

I intervjuerna kan jag också höra en annan effekt som lagen 
åstadkommit. Epitet såsom renskötande same, icke-renskötande 
same, jakt- och fiskesame används återkommande i flera 
intervjuer för att kategorisera samer i olika grupper. Alla dessa 
epitet har en betydelse för rennäringslagens kategoriklyvning, 
för politiska uttalanden och för olika utredningar genom åren. 
En del av epiteten är positiva, andra är negativa. De används för 
berätta om olika samers ursprung och skapa en gräns mellan 
”vi” och ”dom”. 

I den första delen av detta kapitel är Lena den centrala 
gestalten. Hon är en ung kvinna med stark samisk identitet, men 
utan tillgång till de rättigheter som flera andra samiska 
informanter innehar. Genom hennes berättelse exemplifieras 
varför lagstiftningen är en viktig del för hennes 
identitetsuppfattning. Berättelsen handlar om hur hennes 
situation uppkom, varför hon inte inkluderas i rättigheterna, hur 
hon hanterar sina erfarenheter som de sociala och materiella 
villkoren alstrar samt hur hon under dessa omständigheter 
skapar och använder sin identitet. 
 

 
En levande karta 
Lena öppnar en låda på skrivbordet och plockar fram en karta. 
Hon vecklar ut den på bordet framför oss och böjer sig fram för 
att med handen markera ett landområde. Det är här som hon 
har sina rötter, berättar hon och ringar med fingrets hjälp in ett 
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litet stycke land inom fjällvärlden. Med en penna i handen pekar 
hon ut några för mig anonyma namn på kartan och säger att det 
var här som hennes farföräldrar hade sin hemvist för mer än 
hundra år sedan. Här bedrev de jakt och fiske för att livnära sig, 
men det var innan den första renbeteslagen stiftades och uteslöt 
hennes släktingar från rättigheterna att idka jakt, fiske och 
renskötsel inom området. 

Platsen är belägen i väglöst land, miltals av fjällområden 
med myrar och sjöar omringar den. Eftersom jag vet att hon är 
uppvuxen i en bygd ett tiotal mil från det geografiska området 
frågar jag om hon själv besökt platsen. ”Flera gånger”, svarar 
hon och säger att hon vid de besöken fyllts med en varm 
kärleksfull känsla inombords.  

Tillsammans med fadern gjordes ofta exkursioner till dessa 
marker när hon var barn och han berättade då om hennes 
farföräldrar, pekade ut platser där kåtor funnits uppbyggda, 
positioner för seiter (kultplatser), vandringsleder och 
fiskevatten. Hela området är fyllt av hennes familjs historia, men 
samtidigt som det skapar ett sammanhang att befinna sig där 
säger hon sig känna ett utanförskap.  

Lena upplever att hon är en vanlig ”turist” utan anknytning 
till markerna då hon vandrar upp dit. Det är som om hon 
besöker någon annans marker. ”Platsen vibrerar av berättelser”, 
säger hon och den har för henne alltid varit ett område där den 
historiska anknytningen till den etniska gemenskapen är 
uppenbar, ”ett sammanhang” som hennes far alltid varit noga 
med att betona. Han har vandrat med henne i dessa områden 
och lärt henne det han kan om historien, topografin, religionen, 
växterna och familjeberättelserna. Men trots det beträder hon 
marken som gäst när hon sitter vid sjökanten där kåtan tidigare 
stod, för marken tillhör någon annan. Lena önskar att hon 
kunde resa tillbaka dit med sina barn en dag, visa trakten för 
dem och i likhet med sin far säga till dem, ”att det här är ditt, 
här finns din historia”. Men hon vill till skillnad från honom 
kunna mena det på allvar. ”Där ska de inte känna sig utanför för 
detta är deras hem, grunden i deras identitet.”   
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Idag har Lena inga rättigheter där, marken tillhör x 
(anonymiserad) sameby. Hennes släktingar förlorade sina 
privilegier inom området vid den första renbeteslagens 
införande 1887. ”Pang bom, vi var inte samer längre” säger 
Lena. ”Det var naturen som satte reglerna så att vi skulle idka 
jakt och fiske, för alla kunde inte leva på renskötseln”, fortsätter 
hon. ”Och när vi följde naturens lagar ville statens lagar inte 
kalla oss samer mer. När lagen kom tvingades vi sälja vår mark, 
de samer som bedriver renskötsel där nu var inte ens där då”, 
förklarar hon. 2 

Kartan som ligger på bordet framför oss ser ut som en 
vanlig karta, men just i den här kartan ryms hela Lenas berättelse 
i ett område inte större än ett par centimeter. Den kartan utgör 
också tillsammans med Lenas berättelse ett konkret exempel på 
vad statens politik resulterat i och varför konflikten med de 
renskötande unga informanterna är stark. För där skulle hon 
vilja ha en liten kåta på den plats där hennes förfäder en gång 
levde, där skulle hon vilja föra sitt samiska arv och dess kultur 
vidare, den som innehåller kunskap om naturen och förståelse 
för historien. ”Det skulle också gynna hela den samiska gruppen 
om vi kunde arbeta tillsammans mot storsamhället, det skulle 
stärka den samiska identiteten och folket”.   

En liten kåta på sina förfäders mark och en chans att föra 
sin samiska historia vidare till barnen är vad hon önskar sig. Det 
kan låta som en liten och rimlig önskan, men jag tittar återigen 
på kartan och i mitt huvud spelas ett annat uttalande av en av 
mina informanter upp. ”Kommer de hit till detta område och 
för ut en båt på den sjön eller sätter en spik där, så skjuter jag 
dem direkt på fläcken. De har inga rättigheter här, inga alls.” 
Det är en renskötande informant som berättar detta med 
påtaglig ilska i rösten. För den här marken används redan av 
andra som ser den som ett måste för deras närings ekonomi och 
som har starka känslor förknippade med den. Jag sänker 

                                                 
2  Denna historia är inte oemotsagd utan är hennes version av historien. Fakta finns som talar 
för att historien kan vara förvanskad men historien är intressant just ur studiens syfte och ger en 
förklaring till konfliktens uppkomst.  
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återigen blicken mot kartan och funderar, hur kunde det bli 
såhär? 

 
 

En lag för renskötselrätten  
Den första renbeteslagen i Sverige trädde i kraft den 1 januari 
1887, sedan dess administrerar lagarna renskötseln samt den 
samiska sedvanerätten att nyttja land och vatten. Renskötseln 
inom landet regleras och detaljstyrs av renbeteslagstiftningen 
och det är alltså denna lag som gjorde att Lenas förfäder 
förlorade rättigheterna till sina förfäders marker samt att andra 
samer har rätt att nyttja den. 

Redan i den första lagen gjordes det åtskillnader mellan olika 
samer3. 1886 års renbeteslag innehöll nämligen två 
grundläggande stadganden, för det första erkände nu staten 
samernas ensamrätt till renskötseln och för det andra 
kollektiviserade lagstiftarna rätten till betesmark. Det bildades 
s.k. lappbyar genom att lagstiftarna slog samman enskilda 
samers skatteland och skattefjäll till stora sammanhängande 
betesmarker, och inom dessa avgränsade betesområden skulle 
nu samerna kollektivt bedriva renskötsel (SFS 1886:38). 

I § 5 av renbeteslagen 1886 föreskrevs att inom 
sommarbetesområdet fick inga andra samer med sina renar 
uppehålla sig förutom 

 
de vilka själva erhållit rätt därtill eller vilkas förfäder tillhört lappbyn 
eller ägt rätt att vistas inom dess område (SFS 1886:38 §5). 
 

Renbetesrätten gick således från att ha varit grundat på den 
enskilda individens rätt till ett skatteland, till att vara en kollektiv 
rättighet där renbetesrätten var gemensam för alla medlemmar i 
samebyn och de blev nu hänvisade att nyttja naturtillgångarna 
inom den by som de tillhörde (Amft 2000:67-75, Mörkenstam 
1999:79-113, Lantto 2000:39-47).  Om en renskötare ville flytta 
från en sameby till en annan krävdes tillstånd av Länsstyrelsen 

                                                 
3 Vid tidpunkten för lagstiftningsåtgärderna användes begreppet lapp. Här använder jag 
begreppet same genomgående i texten. 
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som även kunde besluta om tvångsförflyttning av renskötare om 
renantalet inom byn ansågs vara för stort. På detta sätt 
framträdde tydligt redan från starten Länsstyrelsens och 
lappväsendets starka ställning gentemot renskötarna (Lantto 
2000:39). 

Myndigheterna skapade här det s.k. ”lapprivilegiet” som 
innebar att samerna fick ensamrätt att bedriva renskötsel enligt 
sedvanerätten. Om svenskar innehade skötesrenar skulle de låta 
dessa skötas av renskötarna (Nordin 2002:79).  

Någon definition av vilka samer som berördes av 
lagstiftningen gavs dock inte, utan man tycks ha utgått från att 
lagen enbart skulle omfatta de renskötande. Det finns inga 
tecken på att lagstiftarna uppfattade detta som en problematisk 
indelning (Lantto 2000:39).  Varken i 1886 eller 1898 års 
renbeteslag finns en definition av begreppet ”lapp” utan 
lagstiftarna utgick tydligen ifrån att betydelsen av begreppet 
”lapp” redan i det allmänna språkbruket hade en sådan bestämt 
betydelse att det inte skulle uppstår några frågeställningar om 
vilka individer som berördes (Cramer & Prawitz 1970:40). I 
renbeteslagen 1886 gavs betesrätten till de enskilda individerna 
när de innehade renar, bedrev renskötsel och tillhörde samebyn. 
För dessa stadsfästes också sådana rättigheter som att 
renskötarna fick ta bränsle och virke till bostäder, visthus och 
stängsel samt jaga och fiska för familjebruk. Vid denna tidpunkt 
verkar tillsynes en same vara lika med en renskötare i 
myndigheternas och andras ögon. Därmed uppfattades inte 
lagen som problematisk och därför fanns det heller inget behov 
av att definiera vad en same var. Det behovet har uppstått 
senare. 

 
 

1898 - en ny lag 
Den första renbeteslagen ersattes 1898 av en ny renbeteslag som 
skulle komma att gälla i 30 år men den revideras 8 gånger under 
den tiden (Amft 2000). 

Bakgrunden till 1898 års renbeteslag var att den tidigare 
lagen inte hade resulterat i minskade konflikter mellan den 



 

47 
 

 

 
bofasta och den renskötande befolkningen. Den nya lagen 
preciserade därför vissa bestämmelser från 1886, exempelvis 
renskötarnas skyldighet att ersätta skador och att varje sameby 
skulle ha en byordning. Några nya förändringar rörande vilka 
samer som skulle innefattas av lagen gjordes emellertid inte och 
därmed hade myndigheterna fastställt en ram för samepolitikens 
utformning för lång tid framöver (Nordin 2002:80). 

Ett problem med lagstiftningen var att inte alla samer var 
renskötande under denna tidsperiod. Den samiska gruppen var 
ingen homogen befolkning med enbart ett språk eller en kultur, 
utan den innehöll många differentierade grupper som alla 
samlades under beteckningen samer. Det fanns fjällsamer, 
skogssamer, fiskesamer och samiska nybyggare etc. Lagstiftarna 
använde benämningen lapp och utgick från att denna 
benämning var okomplicerad och vedertagen. Lagstiftningen 
tog inte hänsyn till den faktiska situationen bland samerna, utan 
utgick endast från renskötarsamernas levnadssituation. Den 
stora grupp som inte bedrev renskötsel lämnades därhän 
(Lantto 2000:40 Amft 2000:68).  Lagen utformades så att den 
medförde att de som inte ägnade sig åt renskötsel som 
huvudsyssla inte heller fick tillgång till de stadgade rättigheterna. 
Dessa samer likställdes istället med den svenska befolkningen, 
dock med ett viktigt undantag – den icke-renskötande 
befolkningen förfogade, till skillnad från svenskarna, över rätten 
att ta upp renskötseln (Amft 2000:68).   

Det var fjällrenskötsel som var utgångspunkten för 
lagstiftarna. Fjällsamerna hade haft större renhjordar än 
skogssamerna och genomförde längre flyttningar. Skogssamerna 
däremot bedrev sin renskötsel enbart i skogsmark. Genom 
fjällsamernas långväga flyttningar var de i behov av större 
sammanhängande betesmarker i väst-ostlig sträckning. Den 
större renhjorden medförde också att det kunde finnas 
svårigheter att hålla hjorden inom det egna skattelandet och för 
fjällsamerna var därför en kollektiv renbetesrätt bättre än den 
var för skogssamerna. De senare var i högre grad mångsysslare 
och levde på en kombination av jakt, fiske, renskötsel och 
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gårdsskötsel. Deras mindre renhjordar var tamare och 
flyttningarna kortare (Amft 2000, Nordin 2002:59). 

Rennäringslagens kollektiva betesrätt främjade alltså på detta 
sätt inte bara fjällsamernas renskötsel utan även i praktiken 
deras kultur. Detta faktum skulle i senare lagstiftningar 
ytterligare förstärkas och lyfta fram fjällsamernas form att 
bedriva renskötsel. Renskötseln, och då alltså fjällrenskötseln, är 
därmed idag det som den svenska befolkningen vanligtvis 
starkast förknippar med det samiska. Genom att förstärka deras 
sätt att leva är renrajder med samer flyttandes, samer boende i 
kåtor, samer med renar i fjällen det som många förknippar med 
samer. 

 
 

Stigmatisering 
Det rådande samhällsklimatet under den första och mittersta 
delen av 1900-talet skapade en starkt stigmatiserad grupp av den 
samiska befolkningen, som närmast ansågs tillhöra en lägre 
stående ras. Diskriminerande åtgärder av skilda slag reducerade 
effektivt samernas valmöjligheter. År 1928 trädde en ny 
renbeteslag i kraft och denna missgynnade den samiska 
befolkningen. Lagen präglades dessutom av en nedlåtande ton 
gentemot samerna som beskrevs som en utdöende etnisk grupp. 
Men eftersom statsmakten såg renskötseln som 
nationalekonomiskt viktig ansågs den önskvärd att bevara. 
Därför skapades som tidigare beskrivits en lag som kom att 
gynna renskötarna, men som samtidigt exkluderade andra samer 
(Amft 2000, Lantto 2000, Nordin 2002, Thomassson 2002, 
Mörkenstam, 1999). Två kriterier konstruerades för att en 
individ skulle få del av renskötselrätten. Båda måste uppfyllas 
för att privilegiet skulle gälla. Det handlade dels om ett 
biologiskt bedömningsgrund byggt på ursprung och dels ett 
kulturellt och näringsmässigt kännetecken i form av renskötseln. 
Renskötselrätten tillskrevs enligt lagen en person vars far eller 
mor, eller någon av deras föräldrar, haft renskötseln som 
stadigvarande yrke eller som hjälpt till inom renskötseln. 
Utgångspunkten för lagstiftarna var att den skulle gälla de 
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individer som vid den aktuella tiden livnärde sig på renskötseln 
(Lantto 2000:39).   

Svårigheter uppstod emellertid då det vid denna tid bara var 
ett fåtal samer som uppfyllde dessa kriterier. Över 60 % av 
fjällsamerna och så mycket som 80 % av skogssamerna hade 
inte dessa kännetecken. Därmed exkluderades de från de 
tidigare innehavda rättigheterna, men genom att på detta sätt 
bortdefiniera delar av befolkningen, som inte stämde in i den 
stereotypa bilden av samen, skapades en autentisk befolkning 
(Amft 2000:109).  

Innan 1928 års RBL hade dock myndigheterna redan börjat 
att utkristallisera vilka som skulle betraktas som ”äkta” samer 
genom bland annat skolreformen 1913 som förstärkte 
åtskillnaderna mellan individer. Den stadgade att de 
nomadiserande samernas barn skulle erhålla en speciell 
skolundervisning, med lägre ambitionsnivå och standard. Övriga 
samebarn skulle hänvisas till den svenska skolan. Ett syfte med 
reformen var att renskötarnas barn skulle hållas kvar inom 
nomadlivet, samtidigt som de icke-renskötandes barn skulle 
assimileras in i den svenska befolkningen. På detta sätt skulle 
renskötseln ytterligare stärkas (Amft 2000, Pusch 1998).  

Hårdast kom dessa reformer att drabba kvinnorna. De 
försattes med 1928-års renbeteslag i mycket svår situation. I §1 
andra stycket stadgas nämligen att 
 
Att rätt till renskötsel tillkommer ock kvinna, som är eller varit gift med 
man med dylik rätt. Ingår kvinna, som har rätt till renskötsel, 
äktenskap med man, som saknar dylik rätt, går hon rätten förlustig 
(SFS 1928) 
 

I lagen stadgades det därvid att samekvinnor uppvuxna inom 
renskötseln som ingick äktenskap med en icke renskötande 
man, same eller svensk, fråntogs sina rättigheter. Renskötande 
man som ingick äktenskap med en svensk kvinna skulle 
emellertid föra henne in i det samiska samhället med dess 
rättigheter (Amft 2000, Thomassson 2005). 
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En samisk kvinna som med säkerhet önskade behålla sina 
rättigheter var således hänvisad till gifte inom den renskötande 
befolkningen. Giftermål utanför denna grupp kunde medföra att 
kvinnan bokfördes som icke renskötselberättigad same eller 
icke-same. En same som blev bokförd som icke-same var 
utestängd från det samiska samhället. Vilka som skulle bokföras 
i respektive kolumn avgjorde lappfogden. Detta visar tydligt den 
makt lappfogden hade genom kolumnadministreringen (Nordin 
2002: 143-145).  

Dessa skilda reformer kom på olika sätt att disciplinera 
samerna. I linje med den disciplineringsprocess Michel Foucault 
har skisserat, som vanlig i europeiskt samhällsbygge, riktade 
myndigheterna in sig på samernas psyke. Skapade en individ 
som underordnade sig makten och accepterade de lagda 
reformerna och åsikterna, om dem som individer, som de 
innehöll. Fjällsamerna var på många sätt idealiska för 
disciplineringsprocessens mekanismer. De var redan fördelade i 
rummet på ett sätt som gjorde att disciplineringsprocessen var 
lätt att genomföra. Det geografiska område som fjällsamerna 
traditionellt levde på var exempelvis redan avgränsat och de 
levde i en sluten miljö.  Rennäringslagen blev statens arkitektur 
för kontroll av individerna, som redan från födseln inkluderades 
i lagstiftningen och tvingades rätta sig efter dess paragrafer. 
Genom att dessutom kontrollera kvinnorna och vilka de gifte 
sig med styrde myndigheterna över de kommunikationer som 
ansågs önskvärda. Det visade också hur alla de som ingår i 
disciplinära systemet är utbytbara eftersom individen får sin 
plats utifrån den position hon intar i en serie och det avstånd 
som skiljer henne från andra (Foucault 1987:147-148). Vid valet 
att gifta sig utanför gruppen byttes individen helt enkelt ut. Det 
eftersom det i det disciplinära systemet varken är territoriet (det 
område över vilket någon härskar) eller orten (det område där 
någon uppehåller sig) utan rangen (den plats individer intar i en 
klassifikation) som är det primära. Disciplin är enligt Foucault 
konsten att rangordna och en teknik att ändra uppställningen 
(Foucault 1987:147-148). 



 

51 
 

 

 
Ett annat disciplineringsredskap utanför rennäringslagen 

sattes i verket genom skolreformen 1913, nämligen 
internatskolorna för nomadbarnen. Där fanns det för 
disciplineringen perfekta redskapet av inrutning. Där kunde 
människor se vilka som var närvarande och kunde styra 
kommunikationerna dem emellan (Foucault 1987:168). Genom 
tidsschemat, rutiner och obligatoriska arbetsuppgifter såg 
myndigheterna till att barnen var konstant upptagna med 
undervisning eller andra arbetssysslor. Allt med syftet att uppnå 
kontroll över barnens livsval, sätt att tänka och leva sina liv. 
Vilka som skulle gå på internatskolan var klart angivet. Det var 
nomadskolor det handlade om. Alltså skolor för de 
nomadiserande renskötarnas barn. Var inte föräldrarna 
renskötande fick inte barnen gå i nomadskolorna och återigen 
visas hur individer i det disciplinära systemet är utbytbara och 
hur renskötarna alltid var i fokus för myndigheterna.  

 
 

Med renskötarna i fokus 
Genom att på detta sätt under hela 1900-talet lyfta fram 
rennäringen som grunden för den samiska kulturens överlevnad, 
och knyta rättigheterna till den enskilda gruppen, har det skapats 
skillnader mellan olika individers möjligheter inom det samiska 
samhället beroende på om de inkluderats eller exkluderats i 
rennäringslagarna. Samebyn har blivit en sluten plats dit få äger 
tillträde. Om inte individen föds in i samfälligheten är 
medlemskap svåruppnått.  Samtidigt har statens disciplinering 
av samerna medfört att samerna är medveten om att lagen kan 
förändras och därmed också förutsättningarna för individerna 
och det har skapat misstänksamhet och oro men också en 
känsla av hoppfullhet. För genom förändrad uppställning kan 
rangordningen mellan individerna ändras. Det möjliggör också 
för skilda samiska individer att sträva efter förändring. 

Lena drömmer om att få tillhöra sameby x och få ta del av 
de rättigheter som dess medlemmar innehar. Men främst 
handlar det om en önskan om att få tillgång till det värde som 
samebytillhörigheten, enligt henne, ger tillgång till. Lena berättar 
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att samebymedlemskap fungerar som en markör för ens 
tillhörighet i en specifik del av den etniska gruppen, med en 
gemensam historia på ett bestämt landområde. Vidare berättar 
hon att samebymedlemmarna anses vara ”lite bättre än andra” 
och Lena vill därför vara en av dem.  

Samebyn och samebymedlemskapet blir i samtalen med 
Lena upplyft som oerhört viktigt för att hon skall känna sig som 
same. Begreppet sameby används i samtalen som något som 
förstärker individens identitet och när begreppet sameby 
används retoriskt på det sättet är det lätt att glömma bort vad en 
sameby i praktiken är. En sameby är inte bara ett diffust 
begrepp som går att fylla efter eget huvud utan i huvudsak ett 
begrepp skapat av myndigheterna för att styra renskötseln. Det 
kan därför här vara på sin plats att förklara vad en sameby är, 
hur den fungerar och vad des verksamhet och syfte är? 

 
 

Sameby 
Rennäringen i Sverige är idag uppdelad i 51 samebyar, som 
sträcker sig längs hela renskötselområdet från Karesuando i norr 
till Idre i söder. Samebyarna är geografiska områden i öst-västlig 
riktning, indelade i sommar-, vår/höst-, och vinterbetesmarker 
och en juridisk ekonomisk samfällighet.  

De flesta byarna flyttar med renarna mellan 
vinterbeteslanden i skogsområdet till sommarbeteslanden i 
fjällen och kallas därmed "fjällsamebyar". Ett tiotal byar bedriver 
renskötsel året om i skogslandet och betecknas följdriktigt för 
"skogssamebyar". De byar som denna studie handlar om är 
enbart fjällsamebyar. 

Fjällsamebyarna har ett geografiskt område ovan 
odlingsgränsen där de får bedriva renskötsel året om, dessa 
marker kallas således åretruntmarker. Nedanför odlingsgränsen 
har de ett område där de bedriver vinterbete som de äger laglig 
rätt att enligt sedvana bedriva renskötsel på mellan 1 oktober 
och 1 maj, således kallade vinterbetesmarker.  
Längdsträckningen för fjällsamebyarna kan variera från fem till 
trettio mil, från sommarlandet till vinterlandet. 
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År 1971 fick samerna efter 43 år en ny rennäringslag (SFS 

1971:437). Där, samt i den reviderade lagen från 1993, går att 
läsa att renskötselrätten och andra ”rättigheter i enlighet med 
RNL 1971” tillfaller alla samer. I lagen är rättigheten till 
renskötsel samt alla andra ”rättigheter i enlighet med RNL 
1971” ovanför odlingsgränsen tillskrivna en etnisk grupp, 
samerna. Det är således en tydligt markerad symbol för 
tillhörighet i denna etniska gemenskap (SFS 1971:437).  

Lagens första paragraf innehåller emellertid fortfarande ett 
andra stycke som klargör att dessa rättigheter, även om de till 
synes inkluderar alla samer, enbart tillfaller dem som är 
medlemmar i samebyarna. Ordet alla gäller således fortfarande 
inte. Det är bara medlemmarna i byn som har tillgång till 
rättigheterna, inte andra samer. 

Genom detta tillägg säkerställde lagstiftarna att 
rennäringsidkarna, och därmed renantalet, inte skulle stiga, 
något som enligt dem skulle ha medfört en rad praktiska och 
ekonomiska problem. Tillgången på bete, som bestämmer 
antalet personer som kan försörja sig på renskötseln, är 
begränsad. Rennäringslagens bestämmelser om kravet på 
samebymedlemskap uppfattades således som en nödvändig 
begränsning av renskötselrätten. 

Organisatoriskt är samebyn idag att likna vid en "ekonomisk 
förening" för enskilda rennäringsutövare som bedriver 
renskötsel inom byns betesområde. Det var 1971 års 
rennäringslag som framhävde de ekonomiska aspekterna. 
Renskötsel döptes om och kallades rennäring som ett led i den 
nya marknadsanpassade synen på denna. Ord som 
rationalisering, marknadsekonomisk lönsam och renföretag 
klingade rätt i tiden (Amft 2000:80). 

Mekanisering var ett annat ord som låg i tiden. Ur en 
marknadsekonomisk synvinkel var den och en tilltagande 
fordonspark för varje enskild renskötare en hjälp för att öka 
avkastningen för företagen. Således kom renskötseln att alltmer 
mekaniseras, på inrådan av den svenska statens utredare, som 
ett led i en marknadsekonomisk vinstkalkyl. Renskötseln skulle 



 

54 
 

  

bli lönsam, ett vinstdrivande företag under gemensamt 
”samebyparaply”. 

Samebyn kan idag alltså liknas vid ett ekonomiskt kollektiv. 
Samebyn är ägare av renskötselanläggningar och renvaktar-
stugor, skötseln och driften av dessa anläggningar sker i 
samarbete inom samfälligheten. Men varje enskild renskötare 
driver också ett eget privat företag med vinstkrav. Renskötaren 
äger och har ansvar för sina renar och sitt privata företags 
ekonomi, men insamlingsarbete till exempelvis vid 
kalvmärkningar, renskiljningar, slakt eller höst/vårflyttningar, 
görs i samråd inom kollektivet. Enskilda individer bedriver alltså 
å ena sidan ett eget företag, men å andra sidan kan inget större 
arbete utföras utan kollektivets hjälp.  

Samebyn har även en social del. Individerna är uppvuxna 
tillsammans och har ofta en nära kontakt såväl yrkesmässigt 
som privat. Som nomadiserande befolkning har de kontakt med 
individer från olika geografiska områden beroende på var de 
befinner sig, men mest förstås med de andra 
samebymedlemmarna. 

Detta medför, enligt informanterna utanför samebyn, att 
medlemmarna upplevs tillhöra en speciell ”etnisk gemenskap”.  
De har tillgång till rättigheterna och sedvanerätten, som utgör 
unika rättigheter för samerna, och de har ett kollektiv av 
individer att relatera till och skapa samhörighet med. Samebyn 
ger alltså inte enbart en tillhörighet utåt mot nationalstaten, utan 
även inåt är den en symbol för den samiska gemenskapen. Den 
ger en samhörighet med en grupp individer, en tillhörighet till 
ett geografiskt område och en specifik historia. 
Samebymedlemskapet ger ett landområde dit personer kan 
återvända, känna sig hemma och möta andra som man 
tillsammans delar markerna och härkomst med. 

Problemet är dock att för renägarna är samebyn inte enbart 
en symbol för samisk gemenskap, grupptillhörighet och historia. 
Den är inte enbart en kulturell symbol utan är även grunden i 
deras ekonomi och navet i det privata företaget. Därför är 
samebymedlemmarna inte alltid positivt inställda till att låta nya 
medlemmar få inträda i samfälligheten. 
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Lagen i vardagen 
Lenas familj exkluderades av rennäringslagarna från 
samebyrättigheterna i en av 1800-talets utslagningsprocesser, 
och hennes möjligheter till att åter inkluderas är mycket små. 
Samebyn hon önskar tillhöra har inte visat några tecken på att 
vilja ge Lena ett medlemskap med tillhörande rättigheter.  

Lena delar sina erfarenheter med flera av mina andra 
informanter. Några av dessa har växt upp nära samebyn men 
inte varit medlemmar. Krister och Mats är två unga män som 
har nära släktband inom byarna. De har under sina barndomsår 
alltid haft en god kontakt med samebyns medlemmar. De har 
tillsammans med barnen i byn snarat ripor och fiskat. De har 
varit med på kalvmärkningar, renflyttningar och slakter. Genom 
den nära kontakten med de renägande barnen har de fått 
tillgång till de renskötande samernas kulturella kunskaper och 
skapat band med individerna inom samebyn. Lena som under 
barndomen vandrat i fjällen med sin far och på avstånd kunnat 
betrakta samebyns förehavanden har dock inte haft samma 
kontakt som Krister och Mats har med samebymedlemmarna. 
Gemensamt för de tre är att ingen av dem har tillgång till de 
”rättigheter i enlighet med RNL 1971” som 
samebymedlemmarna har. Ingen av dem är ju medlem. De får 
därför alla tre förlita sig på medlemmarnas goda vilja att låta 
dem få vara med och dela på dessa rättigheter. 

 
 

Kategoriklyvning 
Mitt första möte med Lena äger rum hösten 2001 och tidigt i 
intervjun berättar hon hur hennes förfäder tvingades avyttra sin 
mark och miste sina rättigheter när den första rennäringslagen 
trädde i kraft. När staten satte fokus på den renskötande 
befolkningen var inte de samer som livnärde sig på renskötsel, 
som Lenas familj tillhörde, med i statens planer. Den jakt- och 
fiskesamiska gruppen betecknas här av de individer som av olika 
anledningar inte hade renskötsel som sin primära näring utan 
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istället i hög mån levde på de andra samiska näringarna i form 
av främst fiske, småviltsjakt etc. När rennäringslagen 
förändrades inkluderades inte denna grupp då fokus skulle 
komma att riktas mot renskötseln som det som bestämde 
huruvida en individ skulle få tillgång till rättigheterna. Den ilska 
och bitterhet som Lena idag känner inför denna politik är 
påtaglig.  I hennes berättelse framstår dessa historiska händelser 
som direkta orsaker till hennes egen situation idag. Idag 
benämner hon sig som jakt -och fiske same. Ett begrepp som 
också återkommer genom hela kapitlet för att beskriva de 
individer och dess familjer som under samma premisser som 
Lena uteslutits från rennäringslagen. Dessa informanter delar 
hennes syn på det samiska samhället och den samiska kulturen 
samt själva benämner sig som  -och fiskesame. 4 

Juristen Prawitz drar i en studie från 1970 slutsatsen att 
samerna inte uteslöts från jakt- och fiskerättigheterna när den 
första renbeteslagen trädde i kraft, utan att detta var ett resultat 
av den nästkommande renbeteslagen, den som trädde i kraft 
1928 (Cramér & Prawitz 1970). Historikern Patrik Lantto 
beskriver dock hur Svea hovrätt redan 1923 i ett utslag fastslog 
att renbeteslagen inte var tillämpbar på bofasta samer, och 
därmed inkluderades inte familjer som Lenas (Lantto 2000:40). 

De första renbeteslagarna och åren mellan dem och den nya 
lagstiftningens införande, innebar ett inledande steg till en 
uppdelning av den samiska befolkningen. För dem som blev 
uteslutna från rennäringen upphörde den naturliga kopplingen 
till den samiska befolkningen och de förlorade möjligheten att få 
tillgång till ”rättigheter i enlighet med RNL 1971” som finns för 
renskötarna (Ruong 1982).  Detta kom att slå extra hårt mot den 
jakt -och fiskesamiska befolkningen. Jakt -och fiskesame hade i 
hög mån livnärt sig och verkat inom marker som de nu inte 
innehade några rättigheter på, då rättigheterna enbart tillföll 
medlemmar i samebyn och renägande. 

                                                 
4 Det finns ett sametingsparti med namnet jakt och fiske samerna. Många av informanterna i 
detta kapitel stödjer detta parti, emellertid inte alla informanter. Jakt- och fiske samerna 
betecknar således både ett parti och en grupp individer med liknande historia.  



 

57 
 

 

 
Även om Lenas förfäder inte inkluderades i de rättigheter 

som fanns inom renbeteslagen, har hon ändå en identitet som 
baseras på en känsla av skillnad mellan henne och den 
helsvenska befolkningen. Lena upplever sig inte tillhöra den, 
hon känner sig inte som svensk utan som same. Den identiteten 
grundas på hennes faders engagemang att ge henne en samisk 
uppfostran. Lena fick kunskap om sin släkts historia och banden 
till markerna vidhölls med frekventa besök. Genom dessa 
erfarenheter känner Lena att hon inte är som de andra 
svenskarna i området. Även om hon återkommande påpekar att 
hon blir behandlad som ”en turist” i fjällvärlden känner hon inte 
heller gemenskap med turisterna.  

Genom sina föräldrars engagemang fick Lena tidigt en 
individuell identitet som same, men hon har saknat en naturlig 
gemenskap med andra samer i vardagen. Familjen besökte inte 
samiska sammankomster, hade ringa kontakt med de samiska 
släktingarna och Lena hade inte tillgång till 
hemspråksundervisning. När Lena betraktade andra samiska 
barn i hennes omgivning kunde hon tidigt notera att det fanns 
skillnader mellan dem. De barnen fick läsa samiska som 
hemspråk i skolan, de barnen fick fiska och jaga i fjällen, de 
barnen hade renar och levde som nomader. Därför förstod 
Lena tidigt att det fanns skillnader mellan olika samers 
rättigheter.  

För Mats och Krister tog det emellertid en tid innan de såg 
orättvisorna mellan olika samer. De två växte upp tillsammans 
med de renägande barnen och under lång tid kunde de inte 
förstå att rättigheterna inte var lika fördelade bland alla. De fick 
hjälpa till inom samebyn och tillsammans med sina vänner kom 
de att fiska och köra skoter i fjällen. I det såg de inget 
annorlunda och det var först när Mats och Krister blev 
tonåringar som verkligheten blev annorlunda. Då började de 
båda förstå att de faktiskt inte hade samma möjligheter som sina 
vänner. Det var upp till samebymedlemmarna att bestämma 
huruvida Krister och Mats skulle få fiska eller jaga i fjällområdet.  

Hur påverkar lagen i vardagen Lena, Mats och Kristers sätt 
att använda sin etnicitet? 
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Etnicitetens politiska sida 
Lena, Krister, Mats och informanter med liknande historier som 
deras har alla växt upp utanför samebyn men deras familjer har 
ändå alltid uppmuntrat dessa informanter att intressera sig för 
sin samiska bakgrund. Trots de likheter som finns i Lenas, 
Kristers och Mats berättelser om sina liv skiljer sig dock deras 
sätt att hantera sin historia märkbart åt från varandra. Det var 
under tonåren som Lena, Krister och Mats alltmer började 
fundera över skillnaderna mellan dem, och andra samiska unga 
individer som var samebymedlemmar. Lena, Krister och Mats 
kom alla fram till att de också ville ha ett medlemskap i samebyn 
men de kom att välja helt olika strategier för att nå sitt mål och 
för hantera sin unika materiella och sociala situation. 

För Mats och Lena kom snedfördelningen av leda till att de 
alltmer identifierade sig med andra samer som exkluderats från 
rättigheterna.  Krister fortsatte dock under denna period att 
hjälpa till i renskötseln och kom att knyta nära band med 
renskötarna.  

Mats upplevde till skillnad från Krister att en politisk väg var 
den bästa för att förändra livssituationen. Detta trots att de båda 
hade växt upp med nära kontakt med samebyn kom deras val 
här att skiljas åt. Istället kom Mats att välja en strategi som i hög 
grad liknade Lenas. Lena hade växt upp helt utan kontakt med 
samebyn och hon i likhet med Mats ansåg vid vårt första möte 
att det var nödvändigt med förändringar inom rennäringslagen 
så att alla samer fick ett medlemskap i samebyn. För att nå det 
målet trodde de båda att samepolitiken kunde vara behjälplig. 
De strukturella förutsättningarna och objektiva materiella 
villkoren som Lena och Mats levde under genererade en 
intressegemenskap och social organisering med andra samer i 
liknande situation. Tillsammans valde de sedan en etnisk strategi 
byggd på politisk handling där deras gemensamma historia blev 
grunden för att uppnå politiska mål och förändra de upplevda 
orättvisorna som juridiken skapat med rennäringslagen.  I den 
kampen använder Lena och Krister uttryck som ”staten har 
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förtryckt oss”, ”de har använt sin makt emot oss” eller ”lagen 
har uteslutit oss” och de här uttrycken har blivit viktiga för att 
beskriva den verklighet de upplever sig leva under. Samtidigt är 
båda väl medvetna att lagen kan förändras och därmed också 
förutsättningarna för individerna. I deras utsagor finns således 
en viss ambivalens.  De har byggt delar av sin identitet och 
självuppfattning på utanförskapet och använder sig av uttryck 
som beskriver makten som ”ägd” och ”utövad” av någon 
gentemot dem. Samtidigt är båda väl medvetna om att 
disciplinen av samerna inte är konstant och given och det därför 
de arbetar politiskt. Uttrycken används inte av Lena och Mats 
som om vore sanna utan mer som verktyg. Informanterna lyfter 
fram sin situation och historia och förstärker bilden av sin 
livssituation med starka meningar om hur de förtrycks av 
makten. Uttrycken blir en del av deras politiska arbete och deras 
motstånd mot det givna systemet. (Foucault 1987:195). Deras 
uttalanden måste ses både som något de byggt sin identitet kring 
men också som något som de använder för att nå politiska mål. 
Lagen skapar en politisk verklighet som baseras på vi och dem 
och Lena och Mats utnyttjar detta till sitt yttersta.  

Den berättelse som dessa informanter förtäljer är dock 
omdiskuterad och kan i stora stycken ifrågasättas. Lagen 
tvingade inga samer att lämna renskötseln, men den skapade 
omständigheter som kan ha föranlett frivilligt utträde ur de 
områden där renskötseln bedrevs. Det är emellertid inte 
sanningen som de här informanterna eftersträvar utan genom 
att använda sig av motståndets makt och lyfta fram hur staten 
förtryckt dem hoppas de nå politiska mål. Samtidigt bygger 
historien gemenskap med andra i deras situation. Den samiska 
identiteten har här blivit synonym med utanförskap. 

Det var när skillnaderna i rättigheter mellan olika samer blev 
uppenbara för Lena, Mats som de inte stillatigande kunde 
acceptera vardagen. Den politiska vägen kändes då som den 
enda som fanns tillgänglig för att förändra deras livssituation. 
Samtidigt som Lena och Mats tyckte att politiken kunde vara en 
väg att förändra orättvisorna valde dock Krister att alltmer 
medvetet nedtona skillnaderna mellan samebymedlemmarna 
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och honom själv. Han hjälpte renägarna i deras dagliga arbete 
och skapade kontakter och vänner inom renägargruppen. 
Krister var nämligen övertygad om att den strategin är den bästa 
för att uppnå ett samebymedlemskap. Mats tycket dock att 
Kristers taktik att arbeta för och med renskötarna är att ”krypa” 
för renägarna och det klarar Mats inte längre av. Därför kände 
han sig tvungen att finna en annan strategi, den politiska, för att 
uppnå samebymedlemskap.   

Den etniska organiseringens politiska dimension uppvisar en 
tydlig dubbelsidighet. Det återfinns såväl nyttoaspekter i den 
politiska sidan av etniciteten som meningsskapande aspekter i 
den symboliska sidan av etniciteten (Roosens 1990:13-17, 
Cohen 1975: 57, Eriksen 1993: 61). Nyttoaspekten i det politiska 
engagemanget kommer till uttryck när Mats och Lena i samtalen 
betonar att exkluderingen av deras förfäder varit orättvis och att 
den missgynnat hela den samiska befolkningen. De lyfter fram 
sig själva som tillhörande en specifik kategori av samer och 
framhåller att den består av en förtryckt och förbisedd del av 
befolkningen. Syftet med detta är att sätta press på den 
dominerande samiska gruppen och åstadkomma politiska 
förändringar som gynnar de exkluderade. De hoppas att genom 
politiken nå en förändring av rennäringslagen så att alla samer 
får bli samebymedlemmar med tillgång till de specifika 
rättigheterna.  

Här har Mats och Lenas etniska bakgrund alltså blivit ett 
instrument för strävan att genomdriva politiska och ekonomiska 
önskemål. Det är i sig inget ovanligt. Eugeen Roosens (1990) 
har studerat den etniska organiseringens politiska dimension hos 
bl.a. huronindianerna i Québec. Roosens ser den etniska 
gruppen som ett slags effektiv påtryckargrupp i det 
demokratiska systemet med syftet att uppnå gruppens sociala 
och ekonomiska mål. 

De förändringar som de här informanterna vill uppnå är inte 
okontroversiella. Samebyarna har svårt att tänka sig in i en 
situation där deras ekonomiska bas skall delas av individer som 
inte har sin huvudinkomst inom rennäringen. Konflikterna 
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mellan grupperna har därför varit många och när informanterna 
återger sina framtidsdrömmar reagerar andra informanter starkt.  

 
 
Mats är han same? Kan man bete sig som han och 
fortfarande få kalla sig same? Kan man inte dra in hans 
medlemskap? Jag gör det. Jag drar in hans medlemskap hos 
samerna. Nu.  (Tommy 25 år) 
 
 

Det ovanstående citatet är bara en av de utsagor som finns 
bland intervjuerna hos informanterna i detta kapitel och som 
visar att deras politiska ståndpunkt och dess mål om en 
förändrad rennäringslag är kontroversiell. Det är emellertid lätt 
att missa den politiska dimensionens dubbelsidighet i den 
etniska organiseringen när debatten rasar som värst. För i 
informanternas politiska engagemang finns både 
nyttoaspekterna och den meningsskapande symboliska sidan. 
För även om de båda vill vinna politisk mark och få chansen till 
ekonomisk och rättslig vinst är det inte det enda som styr dem. 

Både Lenas som Mats livsberättelser är nämligen fulla av det 
utanförskap som de upplevt. De berättar om den stolthet de 
känner inför sina förfäders marker och de platser som de 
återkommande besökt och känner sig historiskt knutna till. 
Samtidigt är de smärtsamt medvetna om att de inte har några 
”rättigheter i enlighet med RNL 1971”. Detta utanförskap 
används för att nå politiska mål men det har också under tiden 
transformerats till ett grundläggande identitetsmässigt kriterium. 
Att informanterna exkluderats från rättigheterna har format 
deras kulturella samhörighet, värderingar, normer och 
föreställningar om samhället. De umgås idag med samer med 
liknande erfarenheter och de lyfter i sina berättelser fram vikten 
av andra samiska symboler än renskötseln. De talar om jakten 
och fisket, slöjden och språket.  

 De två politiskt aktiva informanterna närde förr sina 
känslor och tankar i enskildhet. Lena var vid besöken på sina 
förfäders marker ensam med sin familj. Mats kunde tillsammans 
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med samebyns medlemmar jaga och fiska, men han var 
hänvisad till samebymedlemmarnas välvilja, trots att hans band 
till markerna var lika starka som deras. Genom att söka 
gemenskap i en etnisk grupp, med andra samer med liknande 
erfarenheter, fick deras identitet också en kollektiv sida. De 
kunde nu identifiera sig själva som tillhörande en kategori som 
är speciell i jämförelse med andra kategorier (Ålund 2000:60). 
De bildade med hjälp av sin historia en symbolisk gräns 
gentemot andra samer och skapade gemenskap med varandra.  

Under studiens gång har jag under fältarbeten vid samiska 
sammankomster kunnat notera hur de här informanterna rest 
och umgåtts med andra unga samer med liknande historia som 
dem. Vid flertalet tillfällen har de också berättat om möten de 
haft med dem. Sakta har det uppenbarats att de, tillsammans 
med andra med gemensam livssituation och bakgrund, skapat 
band till varandra. De delar en kollektiv identitet med varandra 
och den politiska strategin får därigenom en dubbel betydelse. 
Det ger dem gemenskap samtidigt som det möjliggör för en 
förändrad livssituation. Den identitetsmässiga och den mer 
politiska sidan av etniciteten är alltså inte så åtskilda som de 
först kan framstå.  

 
 

Skapandet av gemenskap 
Lena och Mats använder sin historia av hur de uteslutits ur 
rennäringslagen för att skapa gemenskap dem emellan. De 
betonar att de med sin likartade bakgrund och släktens liknande 
erfarenhet av rennäringslagens uteslutningsprocesser innebär att 
de tillhör en speciell grupp av den samiska befolkningen och att 
den blivit särskilt negativt särbehandlad under en längre 
tidsperiod. Frågan är emellertid om denna grupp samer alls 
hanterats av staten eller om deras situation är en följd av att de 
”icke behandlats” De har helt enkelt inte funnits med i statens 
resonemang. Trots det är det odiskutabelt att rennäringslagen 
missgynnat delar av den samiska befolkningen, medvetet eller 
omedvetet, och informanterna i detta kapitel tillhör familjer som 
uteslutits och missgynnats. Hur de sedan använder sig av denna 
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historia för att skapa gemenskap dem emellan och sedermera 
använda dessa historiska aspekter för att tydliggöra en etnisk 
gräns mellan dem och andra samer visar hur den uteslutningen 
får rennäringslagen gått från att vara faktiska händelser i varje 
enskild familjs historia till att bli en symbol för gemenskap med 
andra samer. Genom att välja ut kulturella kriterier och tillskriva 
dem etnisk betydelse skapar människor en etnisk gräns som 
påvisar att de som delar dessa symboler är mer lika varandra än 
dem utanför (Eidheim 1971, Barth 1969).  

Det här är inget nytt för samerna utan en av grunderna 
inom etnicitetsbegreppet. Den etniska sammanslutningen 
utnyttjar kulturella kriterier såsom seder, myter och symboler för 
att åstadkomma en informell politisk organisation som 
sedermera används som instrument i kampen om privilegier 
(Cohen 1985). Etnicitet används på detta sätt medvetet för att 
skapa slagkraftiga intressegrupper. En sådan strategi 
manifesterades exempelvis i samernas ”čsv” under 1970-talet. 
Begreppet čsv uppstod under ett litteraturseminarium under 
hösten 1972 och var starkt influerat av de svartas ”Black is 
beautiful”- rörelse i USA. Vad čsv betyder råder skilda meningar 
om, en betydelse som framkommit är Čájehehkot sámi 
Vuoinnja, vis samisk ande medan andra menar att čsv betonar 
rent samiskt blod. Klart är emellertid att en av seminarie-
deltagarna och grundaren till begreppet čsv var Anders 
Guttormsen. Det var han som menade att čsv borde bli det nya 
samlingsmärket för att vara same (Cocq 2000). Om individen 
var same och kom till en annan sames dörr skulle čsv -märket 
lysa emot en och individen skulle se att det här bodde en annan 
same.  Även i klädseln kom čsv till uttryck. Om individer inte 
hade kolt i sin vardag så hade de smycken, andra kläder eller 
tecken som var samiskt inspirerade i sina färger och mönster. 
čsv skulle på detta sätt representera en bild av en kollektiv 
livsföring bland samerna och skapa en etnisk gräns. För många 
kom det också att bli en frigörelseprocess där skammen över det 



 

64 
 

  

samiska försvann och intresset för en samisk livsföring ökade 
(Stordahl 1996:87) 5. 

Stigmat arbetades praktiskt bort genom att särskilda idiom 
valdes ut. Idiom är ett begrepp som Harald Eidheim refererat 
till för att förklara den process som samerna under denna tid 
genomgick. Idiom används här i betydelsen av teckenmaterial 
som är laddat med eller tillskrivet etnisk mening för att 
organisera socialt liv. Genom att använda sig av teckenmaterial 
och fylla det med ny betydelse byggs sakta en upplevelse av en 
ny kontext upp (Eidheim 1971). I det samiska sammanhanget 
kan studeras hur de samiska språken går från att vara utdöende 
språk till att bli ”modersmål”, kolten från att ha varit ett 
stigmatiserat tecken till att bli ”nationaldräkt" och jojken från att 
vara ”fyllesång” till ”samisk folkmusik”. Långsamt börjar dessa 
symboler representera och vara markörer för en kollektiv 
”samisk identitet” och individen får upplevelsen av en ny 
kontext (Stordahl 1996:84).   

Under det påföljande årtiondet mobiliserade liknande 
rörelser kring den etniska identiteten som artikulerade de etniska 
gränserna (Cohen 1985:60). Här användes och utvecklades de 
kulturella kriterierna för att skapa politiskt slagkraftiga grupper 
med målet att kämpa om resurser gentemot storsamhället. En 
liknande användning av kulturella kriterier i kampen om 
rättigheter kan skönjas när Lena och Mats använder sig av 
historien för att uppnå politiska och ekonomiska mål. De 
omdefinierar och ger de etniska gränserna nytt innehåll och 
skapar en kollektiv identitet med hjälp av deras gemensamma 
historia som symbol. Att finna en stabilare identitet i en alltmer 
fragmenterad samtid uppnås delvis genom att på detta sätt finna 
symboler och att ge etniska gränser nytt innehåll (Barth 1969).   

 
 

                                                 
5 I den mest intensiva fasen av den etnopolitiska fasen under 1970-talet fanns det i čsv rum för 
tvivel på vem som var same. Det fanns krav inom rörelsen på att människor skulle ta ställning 
om sin etniska identitet och att man antingen var norsk, svensk eller same. Skillnaden mellan 
norsk och same var entydig och avståndet mellan ”dem” och ”oss var så stort att äktenskap med 
någon ur majoritetskulturen ansågs vara ett svek mot samerna (Stordahl 1996:95).  
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En annan väg  
Krister och Mats som hade liknande uppväxter valde i tonåren 
olika strategier. När Mats inte kunde bortse från de lagstiftade 
orättvisorna kom han att ägna alltmer tid åt gemenskap med 
andra individer med samma bakgrund som han. Krister kom 
däremot att fortsätta hjälpa renskötarna inom samebyn i deras 
dagliga arbete. Krister står idag mycket nära samebyns 
medlemmar och det är inte många som vet att han inte är 
medlem i samebyn.  

Mats val uppskattades emellertid inte av alla samer. Hans 
agerande slog in en kil mellan honom och renskötarna. Mats 
upplever därför att han delvis förskjutits från 
renägargemenskapen. De barndomsvänner han växt upp med 
har inte reagerat nämnvärt, i alla fall inte på ett sådant sätt att 
han helt förskjutits från den gemenskapen. Andra renskötande 
samer har dock helt tagit avstånd från hans val av etnisk strategi 
och därmed från honom som person. Mats berättar om flera 
händelser där hans livsval kritiserats av renskötarna. Han 
upplever också tydligt att hans val idag medfört att han inte har 
några möjligheter att få ett samebymedlemskap. Mats ville i 
tonåren att orättvisorna skulle belysas och han trodde inte att 
positionerna mellan honom och samebymedlemmarna skulle 
låsas på de sätt som de gjort. Idag kan han ibland ångra sina 
tidigare val men ”besluten är tagna och dem får jag leva med”, 
säger han.    

Mats och Kristers agerande och val av etnisk strategi har 
dock, precis som de önskat, hjälpt till att belysa den 
kategoriklyvning som rennäringslagen fortfarande innehåller. De 
har med sin etniska strategi fört fram en annan grupp av samer 
och deras erfarenheter i ljuset och de har riktat fokus mot de 
utslagningsprocesser som skilt samer från samer och skapat 
skilda rättigheter och möjligheter för enskilda individer.  

Amft talar om två former av utslagningsprocesser. Den ena 
är en massiv och snabb övergång av renskötare till andra yrken. 
En sådan övergång skedde under 1970-talet då staten betalade 
avgångsvederlag till renskötare som avvecklade sin rörelse, och 
utflyttningsbidrag till dem som sökte arbete utanför hembygden. 
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Den andra formen för utslagning är en mer långsam och 
ständigt pågående process som hindrar utomstående från att 
påbörja renskötsel och därigenom exkluderar dem från den 
renskötande befolkningen (Amft 2000:62)  

Fokus i detta kapitel har främst lagts vid den andra formen 
av utslagning som Amft redogör för. Det har visat sig att 
rennäringslagen har skapat skilda möjligheter för individerna 
inom det samiska samhället. Utgångspunkten har varit tre 
informanters berättelser. De tre informanterna är inte 
samebymedlemmar men vill alla ha ett medlemskap. För att 
uppnå ett sådant medlemskap har de valt olika strategier. Lena 
och Mats tror att rennäringslagen måste förändras så att alla 
samer automatiskt får tillgång till rättigheter i form av jakt och 
fiske ovan odlingsgränsen. Krister tror emellertid att den bästa 
vägen för att uppnå ett samebymedlemskap är att arbeta nära 
renskötarna och förtjäna ett medlemskap.  
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3 Fostran till same  
 
 
 

Fokus i detta kapitel ligger på de renskötande fjällsamerna och 
den symboliska sidan av etniciteten. Syftet är att studera hur 
individer socialiseras in i en del av det samiska samhället, hur de 
därigenom får tillgång till en specifik samisk kompetens och blir 
en del av en speciell livsform. Frågeställningen som ligger till 
grund för detta kapitel är följande, hur blir barnen en del av den 
renskötande livsformen och vilken betydelse har livsformen?  
 

 
 

Markörer för samiskt medlemskap 
De renskötande fjällsamerna har en annan uppväxt än de 
informanter som tidigare presenterats. De inkluderas i 
rennäringslagen och de omgärdas från barndomen av andra 
samebymedlemmar. Tidigt lär de sig att använda en mängd 
samiska symboler. Det kan handla om kunskapen om släkten, 
markens betydelse, särskilda kunskaper om renen, sätt att tala 
och om vad personer talar om etc. Kan du använda dig av de 
kunskaper som nämns ovan hjälper de till att skapa gemenskap 
med de individer som du möter. Men delar inte individerna 
dessa kunskaper kan de också användas som en gränssymbol 
som markerar skillnaderna dem emellan.  

De socialt effektiva särdragen, som gränssymboler är, kan 
när situationen förändras bytas ut och omskapas. Etnicitetens 
gestaltning kan på detta sätt byta skepnad då nya gränser skapas 
mot andra grupper. I det perspektivet blir det av mindre vikt att 
dokumentera alla kulturella särdrag hos en etnisk grupp i tron 
att lära sig något essentiellt om kollektivet. Det väsentliga är vad 
som händer vid den etniska gränsen där etnisk identitet 
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formuleras och omformuleras, genom att olika symboler 
betonas eller nedbetonas och där särdragen också förändras. 

I centrum av detta kapitel finns de symboler som använts i 
empirin för att skapa gränser. Det handlar här om symboler som 
återkommit i samtalen med de renskötande informanterna. 
Symbolerna de lyfte fram var viktiga för deras fjällrenskötande 
identitet under studiens gång. Det handlar här om renskötseln, 
markrättigheterna och släkttillhörigheten. Jag kallar dem kanske 
något oegentligt för ”symboler” därför att dessa företeelser har 
en stark känslomässig och för den etniska identitetens 
vidmakthållande avgörande betydelse. De utgör en stor del av 
sinnebilden för det samiska.  

De två första av dessa ”symboler” är direkt knutna till 
rennäringslagen. I det första kapitlet talade Lena om hennes 
längtan efter att tillhöra en sameby, att få bygga en kåta på sina 
förfäders marker och att få jaga och fiska för husbehov. 
Markrättigheterna och jakt- och fiskerättigheterna är dock 
knutna till rennäringslagen och där inkluderas inte Lena. 
Informanterna i det här kapitlet innehar de rättigheterna och de 
är en viktig del av deras samiska identitet.  

De kulturella värderingarna, koderna och symbolerna som 
jag använder mig av här är bara några exempel på en del av alla 
de värderingar och kulturella aspekter som har betydelse och 
överförs inom det samiska samhället. Ur intervjuerna hade jag 
kunnat plocka ut betydelsen av språk eller slöjden istället. Valet 
föll emellertid på renskötseln, markrättigheterna och släkten 
eftersom de är de mest frekvent förekommande i 
renskötarinformanternas berättelser och det är dessa symboler 
informanterna återkommande betonar vikten av i samtalen. Inte 
mindre gör det att exemplen ändock är en förenklad version av 
ett komplext system och har som uppgift att ge inblick i vad 
som ingår i och skapar samiska kultur.  

Symbolerna som här studeras tydliggör hur individerna får 
tillgång till kunskaper som hjälper dem att skapa gemenskap 
med andra samer. Symbolerna hjälper till att visa på hur 
individerna socialiseras in i den samiska gemenskapen. Men de 
symboler som används här valdes också eftersom det i 
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intervjuerna framgått vilken betydelse de har för informanterna i 
vardagen och deras identitetsuppfattning. Renskötseln, 
markrättigheterna och släkttillhörigheten används till att 
förmedla samhörighet inom det samiska kollektivet, skapa 
skillnader gentemot andra etniska grupper och ge uttryck för 
samisk identitet. De visar hur de förväntas agera och vilka 
värderingar och normer de förväntas leva efter.  

 
 

Livsformer 
Vill forskare kunna gå på djupet i förståelsen av de renägande 
informanterna måste det renskötande samhället studeras 
närmare. I förståelsen av barnen, de unga renskötande 
informanterna och skillnaderna mellan dem och informanterna i 
tidigare kapitel måste en annan infallsvinkel användas, eftersom 
de unga renskötarinformanterna och de informanter som 
berördes i föregående kapitel har helt skilda uppväxter där de 
rådande normerna och värderingarna är olika. Informanterna i 
föregående kapitel baserade sin identitet på ett utanförskap 
medan dessa informanter redan från födseln tillhört det 
kollektiv som samebyn utgör. Den mest lämpliga teoretiska 
utgångspunkten för att beskriva de renskötande informanternas 
vardag har jag funnit vara livsformsteorierna och då specifikt 
den renskötsellivsform som utarbetats av Nordin (Nordin 
2007). Genom att använda sig av renskötarlivsformen tydliggörs 
informanternas värderingar och identitet. renskötarlivsformen 
klargör skillnaderna mellan informanterna och visar hur 
identitetskonflikter kan uppstå. Livsformen visar varför 
symboler lyfts fram som gränssymboler och blir viktiga för en 
renskötande samisk identitet.  

Livsformsteorierna skapar en förståelse för befolkningars 
heterogenitet (Bergqvist 2004:10).  Vid första ögonkastet är det 
lätt att tro att samerna är en homogen grupp, eller tror sig vara 
en homogen grupp, eftersom de ser ut på samma sätt, har 
ungefär samma materiella status, använder sig av samma 
institutioner och deras liv ser någotsånär lika ut. Fast när 
informanterna betraktas närmare upptäcks att så inte är fallet 
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utan att befolkningen har ibland helt skilda uppfattningar om 
det samiska samhället och vilka som tillhör det. I varje livsform 
finns det olika uppfattningar om hur människor lever det bästa 
livet de kan leva. Varför individer har skilda uppfattningar om 
vad ett gott liv är beror främst på att olika människors 
värderingar beträffande arbete, fritid och familj skiljer sig åt 
(Bergqvist 2004:25). Livsformsteorierna ökar möjligheterna att 
förstå renskötarnas sätt att leva och vad de strävar efter för att 
leva ett gott liv.  Utan livsformsteorierna har det visat sig vara 
svårt att komma nära och förstå renskötarnas agerande och 
identitetsuppfattning eftersom deras val utifrån ett västerländskt 
perspektiv ibland kan te sig märkligt. De renskötande 
informanterna lever i ett samhälle där de kan agera som alla 
andra och göra fria val efter eget tycke och smak men samtidigt 
väljer de ibland att agera utifrån tillsynes andra normer. De 
lyfter exempelvis fram familjens och släktens betydelse för deras 
livsval på ett annat sätt än andra informanter från annan samisk 
bakgrund.  

Genom att utgå från Nordins modell försöker jag visa på att 
forskare i användandet av livsformsteorier och den renskötande 
livsformen bättre kan förstå hur kunskapsöverföring och 
socialiseringen sker inom de fjällrenskötande gruppen. 
Dessutom kan den renskötande livsformen också bättre förklara 
och skapa förståelse för de unga renskötande informanternas 
identitet och livsval.    

I den modell som Nordin utvecklat är nyckeln ryggraden 
som består av släkten, renägaren, hushållet och sijte centrala 
delar. De delarna är också genuint samiska konstruktioner. 
Utifrån kommer sedan pålagda konstruktioner som samebyn, 
sametinget och staten som har dålig förankring i det samiska 
samhället men som ändå hela tiden påverkar individen (Nordin 
2007).  

I detta kapitel förklaras och används de första delarna i 
Nordins modell, de som berör släkten, renägaren och hushållet. 
I nästa kapitel tas sedan de andra delarna in och förklaras. 
Ryggraden och individen som används här är emellertid de två 
som direkt kan knytas och ge svar till detta kapitels 
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frågeställningar. Hur tillägnar sig individer kompetens som har 
symbolisk betydelse? Hur blir barnen en del av den renskötande 
livsformen och vilken betydelse har livsformen?  

 
 

Uppväxtens betydelse för en människa 
Uppväxtåren är viktiga för en människa. En person kan leva och 
möta många olika sociala miljöer under sin levnadstid. Det 
sociala ursprunget och uppväxtens levnadsvillkor formar 
emellertid individen mer än andra sociala miljöer senare 
kommer att göra. Här får individen tillgång till ett system av 
dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 
orientera sig i den sociala världen (Broady 1998:11-26). Det är 
under uppväxten som individer lär sig den första gemensamma 
kunskap och känslomässiga grammatik som visar vilka symboler 
individer skall identifiera sig med senare i livet (Liliequist 1991). 
Det är här värderingar grundläggs och det skapas förståelse av 
omvärlden.  

Den miljö och de individer som omger barnen under 
uppväxten har därför en stor betydelse för hur barnen tolkar 
och förstår samhället. De människor som finns i barnens 
omgivning har också betydande möjlighet att styra barnen i 
önskad riktning. Flertalet informanter berättar om hur deras 
föräldrar uppmuntrat dem att finna intressen som anknutit till 
den samiska kulturen. Ofta är det fritidintressen som jakt, fiske 
och andra utomhusaktiviteter som premierats. Särskilt tydlig blir 
uppmuntran av sådana intressen hos renskötarna där mycket av 
kunskapsförmedlingen anknutit till naturen och djuren. 
Informanterna lyfter även fram hur de vuxna redan från 
barnsben lärt dem betydelsen av släkt inom det samiska 
samhället.  

 
 

Ryggraden 
I livsformsmodellen som framtagits för renskötarsamhället utgår 
Nordin från det som här kallas ryggraden. Denna ryggrad 
skriver hon är av vikt för att förstå de renskötande individernas 
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identitet. Innehållet i ryggraden är det som utgör själva grunden 
för all samisk renskötsel och för den samiska kulturen inom 
denna. Det är ryggradens innehåll som skiljer samerna och deras 
kultur från andra människor som bedriver renskötsel. För att 
förstå vad som är centralt för de renskötande informanternas 
identitet måste man börja med att förstå hur central innehållet i 
ryggraden är. Det är den som styr hur individerna agerar, vilka 
val de gör och varför de tar sina beslut (Nordin 2007: 57). 

 
 

Hushåll 
Om en individ föds in i rätt släkt har han/hon givna 
förutsättningar för att börja med renskötseln som yrke. Det 
beror på att individer som fötts inom en släkt som är renskötare 
också med största sannolikhet har plats i ett hushåll med en eller 
flera personer som är renskötande. Detta är också nästa steg i 
Nordins renskötsellivsform. Hushållet består oftast av barnets 
far/mor, eller båda två. Hushållet tillsammans med släkten lär 
sedan barnet under dess uppväxt de normer och värderingar 
som de behöver för att klara sig som och bli en bra renskötare 
(Nordin 2007:61). Självfallet överförs även kunskaper som inte 
är direkt renskötselanknutna men fokus i detta kapitel ligger på 
renskötseln, eftersom renskötseln är central för informanternas 
identitetsuppfattning. 

En betydande del av de kunskaper som hushållet försöker 
överföra till barnen är också direkt renskötselanknutna. 
Renskötseln är för renägarna bland det viktigaste som finns. 
Därför är kunskapsöverföringen om renskötseln det som är den 
mest centrala delen för barn uppvuxna inom en sameby. 
Släkten, och hushållet som omger barnen visar hela tiden vikten 
av renskötseln i deras liv. Detta sker främst genom att barnen 
får vara med i renskötseln.   

 
 

En liten hink med vatten och med kunskap för livet 
En typisk plats där kunskapsförmedling sker och renskötselns 
betydelse lyfts fram är vid samebyarnas sommarviste, som är de 
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platser där medlemmarna samlas under några veckor i juli för att 
ägna sig åt kalvmärkning. Platsen som omnämns i den här 
studien är belägen långt uppe bland fjällen i väglöst land. Det är 
ett bedårande vackert område, med fjällen runtomkring och sjön 
som ligger spegelblank nedanför. Himmelriket, anser 
samebymedlemmarna och påpekar stolt att ingen annan sameby 
har ett så vackert sommarviste, men samtidigt vet de att det är 
vad alla renskötare säger, oavsett område. Är det något som är 
generellt rådande hos renskötarna är det kärleken till 
sommarvistet, berättelserna är alla lika. Det finns ingenting som 
får en renskötare att tala längre och med större värme i rösten 
än när de berättar om sina sommarvisten. Skulle någon våga 
kritisera sommarvistets förträfflighet har de klivit på en mycket 
öm tå. Vistet är för renägaren en helig plats.  

Betydelsen av sommarvistet grundar sig på att det är vid 
dessa sommarveckor som renägarna tydligt får se resultatet av 
sitt arbete under året. Det är en period som kräver stor 
arbetsinsats och här vid sommarvistet pågår en febril aktivitet. 
Hela familjer har samlats för att hjälpa till vid kalvmärkningen. 
Samer som i vardagen annars funnit sin inkomst utanför 
samebyn har nu återvänt för att bidra till verksamheten. Även 
barnens insats på området värdesätts och oavsett ålder tilldelas 
de en syssla som förstärker deras uppfattning av att de gör en 
värdefull insats i renskötselarbetet. 

Sakta lunkar en liten pojke förbi. Han är knappa tre år men 
trots det bär han i sin famn ett par vedträn. Det ser tungt ut och 
brädbitarna vill inte riktigt stanna kvar i famnen. De faller till 
marken och pojken får stanna för att lyfta upp dem igen. Han 
skall bära dem till sin mamma, berättar han stolt. Hon skall laga 
mat och behöver ved för att kunna göra eld. Senare syns samme 
pojke släpa på en liten hink. Den ser ännu tyngre ut, men 
envetet drar han den framåt mot bostaden. Förbi går mamman 
med snabba steg med sina vattenfyllda hinkar. Pojkens innehåll 
skvalpar ur lite grann varje gång han försöker dra den framåt. 
Men han visar inga tecken på att ge upp. Jag frågar om han 
kanske vill ha hjälp med hinken, men direkt övergår då 
arbetslusten han uppvisat i ilska. Nej, någon hjälp vill han inte 
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ha. Det märks tydligt att jag sårat hans känslor. Han hjälper ju 
mamma. Det oavsett om hinken är tom när den kommer fram 
till målet. Den lille killen blänger surt på mig. Jag förstår att jag 
borde ha noterat med vilken stolthet han genomfört sin lilla 
angivna syssla och studerat hans arbete under tyst betraktande 
istället. Detta är nämligen en del av den allsidiga inlärning som 
påbörjas tidigt. Barnen får små arbetsuppgifter som de anses 
klara av. De får hela tiden vara med sina föräldrar i det dagliga 
arbetet och allteftersom utökas sysslorna som de kan hjälpa till 
med. Arbete är här ett sätt att socialisera barnen in i en 
renskötares vardag. Barnens insatser anses bidra till familjens 
renskötsel och ges utifrån det ett värde. Kan barnet hjälpa 
familjen med att hämta vatten eller bära ved kan de äldre 
medlemmarna i familjen ägna sig åt andra saker, exempelvis 
stängsellagning. Hela familjens insatser ses som en cirkel som i 
alla sina små delar bidrar till renskötselarbetet. Om en medlem 
istället för att hämta vatten kan laga renstängsel, betyder det att 
andra familjemedlemmarna lugnt kan driva renhjorden mot 
gärdet medvetna om att stängslet är helt och renarna inte kan 
smita ut. På detta sätt ses varje liten insats som en del av 
renskötselarbetet. 

Renskötselns yrkeskunskaper lärs ut genom att barnen 
praktiskt deltar i arbetet på detta sätt. Det börjar här med att 
pojken hämtar ett par vedträn och gör ett försök att bära vatten. 
Senare kan barnen göra eld, hjälpa till med bygget av gärdet och 
till sist med själva kalvmärkningsarbetet. Barnen studerar de 
vuxnas handlingsmönster och genom att härma detta sker en 
kunskapsöverföring. Barn inom samebyarna uppfostrar också 
varandra och äldre barn tar hand om de yngre och lär dem. 
Oavsett ålder bidrar individerna inom samebyn till småbarnens 
kunskapsöverföring samtidigt som barnen socialiseras in i den 
här specifika delen av en etnisk befolkning och blir en del av 
renskötarnas livsform. Arbetet som barnen genomför ges hela 
tiden värde, hur ringa dess insats än må vara. Renskötseln som 
familjeföretag där allas insatser har betydelse betonas. 
Allteftersom ökas dock ansvarsområdena tills barnen innehar ett 
fullt medlemskap i de vuxnas värld (Lilieqvist 1991:107-122). 
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Gränsen mellan yrkesarbete och fritid är oklar. Familjens liv 

kretsar kring renskötseln och dess bisysslor. Renskötseln är ett 
yrke men också familjens kärna och dess största intresse. Barnen 
får från födseln vara med och betydelsen av renskötseln lyfts 
hela tiden fram. Resultatet blir att renskötseln inte enbart ses 
som ett arbete utan den utgör en betydande del av deras liv. 
Konsekvensen blir att renskötarna har svårt att skilja på fritid 
och arbetstid. Renen är ständigt närvarande. Vilket medför att 
samtalen inom familjerna i hög mån rör sig kring renen. Vid 
middagen avhandlas betesförhållanden, efter avslutad måltid 
lagas ofta kläder, betalas räkningar, skrivs brev till myndigheter 
eller diskuteras samepolitik (Nordin 2007).  

De unga informanternas berättelser har många likheter med 
renskötarna i Nordins studie. Informanterna berättar att de 
ogärna missar de samiska nyheterna men även när de ser andra 
tv-program dras hela tiden paralleller till deras samiska liv och 
inte ovanligt också till renen. När informanterna är lediga från 
praktiskt renskötselarbete, ägnas dagen ofta till möten med 
samebyn, länsstyrelsen eller information av diverse projekt. 
Besök i staden eller på större orter handlar ofta om besök vid 
motorcentraler eller vid verkstäder som arbetar för att få 
motorparken att fungera. I de flesta av dessa skeenden är barnen 
med och det är där som skillnaderna uppstår mellan andra yrken 
med stor frihet, exempelvis forskarens. Hela familjen lever i och 
med renskötseln sedan födseln och alla bidrar till att den skall 
fungera rent praktiskt. Barnen hjälper aktivt till när 
sommarloven tillbringas vid kalvmärkningsvistet. Barnen kan 
beroende på ålder hjälpa till med lagning av stängsel, 
knivslipning, matlagning, städning, tvättning eller bereda för 
renarnas ankomst till gärdet med flaggor och postning (vakta 
särskilda platser där renarna annars kan smita ut ur inhägnaden). 
Detsamma gäller höstledigheten från skolan som ofta tillbringas 
vid samlingsarbetet inför renflytten. Där kan barnen hjälpa till 
med slakten, spika upp skinn för torkning etc. I 
renskötarlivsformen är det på detta sätt diffusa gränser mellan 
företag, hushåll och familj. Det finns inga fasta arbetstider och 
arbeta och familjeliv blir sammanflätade med varandra. Det 
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upplevs inte som något konstigt utan det är en självklarhet att 
familjemedlemmarna dras in i arbetet (Tyrkkö 1989). Hela livet 
är centrerat kring renen. Det är också detta som informanterna 
vill tala om, allt annat ter sig ofta ointressant.  Renen är det 
centrala i renskötarnas liv och har så varit sedan barnsben.  

I skenet av detta är det inte svårt att förstå att 
renskötselkunskaperna är en central del i barnens uppfostran. 
De lever sedan födseln mitt i renskötseln och är med i det 
dagliga arbetet. Vid sommarvistet där jag kunnat studera 
mamman och den lilla pojken med vattenhinken finns också 
stora delar av samebyns andra medlemmar på plats. De är några 
av de individer som hela tiden omger barnen under deras 
uppväxt, oavsett om det är kalvmärkning, höstsamlingsarbete 
eller slakt på agendan. Medlemmarna bedriver under perioder 
renskötseln kollektivt och kontakten mellan dem är då intensiv. 
Under kalvmärkningen bor alla renägarna tillsammans vid 
sommarvistet och den lilla pojken får här en naturlig plats i 
släkten och samebyn. Renskötarna har här en översikt över 
naturresurserna, som är grunden för inkomsten och levernet. 
Levnadssituationen vid vistet medför också att de har en god 
inblick i de andras sociala liv inom samebyn. Det innebär att de 
vuxna har stor kontroll över vilken kunskap som man önskar 
överföra till barnen.  

Detta levnadssätt skapar en nära relation till andra vuxna 
utanför familjen och lojalitetsband uppstår med andra individer 
av samiskt ursprung. Barnen föds direkt in i en släkt, de får sitt 
namn och sina faddrar. Under uppväxten, vid samiska 
sammankomster och genom deltagande i den renskötande 
vardagen lär barnen sig hur detta system är sammansatt och 
vilken plats de har i nätverket. Det sociala systemet av 
släktingar, vänner och samebymedlemmar har sedan indirekt 
kontroll över barnens utveckling och kontakt med andra (Hoem 
1978). Inom gruppen är barnen fria att agera och skaffa 
erfarenheter, men genom den indirekta kontrollen socialiseras 
de in i en given kontext och lär sig leva i enlighet med den 
livsform de är en del av. 
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Genom beröm och uppmuntrande ord och en känsla av att 

deras arbetsinsats och medlemskap i befolkningen är viktig görs 
barnen trygga i sin omgivning. Renskötselns grundläggande 
kunskaper och nödvändigheten av hela familjens medverkan 
synliggörs. Det skapas band och lojaliteter till den renskötande 
befolkningen och andra samer samtidigt som barnets 
skyldigheter mot gruppen också tydliggörs. Barnen får tidigt lära 
känna andra renskötarfamiljers individer och de är redan från 
födseln del av ett större kollektiv. 

 
 

Med renhorn på huvudet 
Genom att barnen medverkar i föräldrarnas renskötande 
vardagstillvaro sker en kunskapsförmedling av en specifik 
kulturell kompetens. Aktivt deltagande uppmuntras och alla får 
en uppgift. Även de arbeten som de yngre inte själva utför 
iakttas noggrant av dem. I deras lekar synliggörs sedan några av 
de gjorda observationerna av renskötselvardagens arbete. Leken 
är ett sätt för barnen att skapa förståelse för sin omgivning och 
sätta in sina erfarenheter i ett sammanhang.  

Kalvmärkningsarbetet sker ofta nattetid då det är svalare för 
kalvarna, dagen och kvällen ägnas åt samlingsarbete. På sina 
motorcyklar söker renskötarna först efter renhjorden och sedan 
förs den till gärdet. Mitt på dagen är dock platsen lite öde 
eftersom många renskötare fortfarande sover. 

Men vid vistet är några andra redan vakna och aktiva. Bland 
samebyns barn pågår nämligen lek. Det finns en liten gräsplatå 
och där har de inrättat ett rengärde med kvistar som får utgöra 
stängsel. Innanför står barnen, placerade precis som de vuxna 
med sina lasson redo. Barnen är kanske ännu för små för att 
aktivt kunna delta i kalvmärkningsarbetets alla moment, men 
här visas tydligt att de studerat sin omgivning noggrant. 

Ett av barnen springer runt, runt med ett horn på huvudet 
inuti det uppbyggda gärdet och imiterar en ren. I ett gärde 
brukar vaja och kalv springa tillsammans. Genom märkningen i 
vajans öron kan renägaren se vem hon tillhör. Varje renägare 
har ett eget specifikt märke och äger de vajan, äger de även 
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kalven som följer i dess spår. Kalven fångas in med lassot och 
läggs ner på marken, där den skärs i örat med en speciell liten 
och lätthanterlig märkeskniv, och släpps därefter loss igen. 
Märket i örat kommer nu att för alltid visa vems renen är, och 
det består alltså av små bortskurna delar i renens öra i ett 
mönster som är specifikt för olika renägare. Mönstren är svåra 
att se för utomstående och det krävs många års träning för att 
på långt avstånd kunna se att de finns, och än mindre urskilja 
deras särart. För de flesta oinvigda syns inte märkningen i 
renens öron alls. 

Det är en imitation av detta kalvmärkningsarbete som nu 
barnen genomför. I det av kvistar uppbyggda gärdet försöker 
barnen med sina lasson fånga den kalv som en av dem utgör. 
Vokabulären de använder är densamma som de vuxna 
renskötarna har, och ilskan när de missar lika påtaglig som bland 
dem.  

”Ta den där kalven, där är han”, skriker en pojke. Han 
försöker desperat få de närmaste att fånga kalven som han skall 
märka. ”Där är han, där är han”, ropar han alltmer desperat och 
pekar frenetiskt in mot renhjorden, som idag består av en av 
hans vänner utklädd till ren.  Sedan kommer det välkända 
utbrottet. ”Fan, där for han! Nä, där for han för mig”. I pojkens 
fantasi försvann kalven in i mängden av renar och renskötaren 
hann inte kasta, eller så missade hans lasso denna gång. 
Bitterheten i rösten är påtaglig, som om det här var den enda 
gången som detta hänt och därmed en katastrof utöver det 
vanliga. Ingenting i rösten tyder på att det är något som 
återupprepas många gånger under dagens lopp, något som 
tillhör melodin i gärdet tillsammans med renarnas grymtande, 
klövarnas ljud mot stampad sandmark och lassots vinande.   

”Fan, där for den för mig”, skriker den lilla pojken igen, han 
spottar ilsket på marken och knyter nävarna vid sidan av 
kroppen. Han skakar buttert på huvudet och drar i kepsen så 
den hamnar högt upp på hjässan. ”Precis som sin far”, noterar 
en kvinna, ”han går som han, och bär kepsen precis som han”, 
”och svär som han”, fortsätter hon. Ett av barnen har nu fångat 
kalven och han drar frenetiskt i lassot för att få sätta sitt märke i 
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djurets öra. Barnet i andra änden kämpar emot och böjer 
huvudet ner mot marken i en trotsig gest. Snart är han dock 
omkullbrottad och med en kniv i trä skär den lille renägaren in 
sitt märke i örat innan han släpper iväg sin vän. 

Den kulturella kunskap som barnen tillgodosett sig och som 
utgör grunden för hur de sedan agerar, handlar, tänker och 
orienterar sig i den sociala världen synliggörs här i leken. Barnen 
får på så sätt kunskap om att uppträda som vuxen. De har 
studerat hur individer tänker, rör sig, uttrycker sig och agerar. 
Här praktiseras dessa lärdomar. 

I mötet med andra handlingsmönster kommer barnen sedan 
att väva samman de förhållningssätt som formades under 
uppväxten med nya handlingsmönster. Det sociala ursprunget 
utgör emellertid grunden. Oavsett vad som händer kommer 
barnen alltid att inneha denna kunskap som de praktiserat och 
skapat förståelse av i leken.  

Pojken som spelar kalven har nu ledsnat och vill leka 
renägare istället. De andra protesterar, men när pojken inte vill 
återta sin roll som renkalv får ett annat barn ta över i mitten av 
cirkeln. Den pojke som fångade kalven senast har nu tagit ett 
björklöv och trär fast detta på en pinne, där det får sällskap av 
några andra löv. Anledningen är att de vuxna renskötarna ofta 
tar en bit av kalvens öra och spar det för att vid kvällens slut 
kunna räkna hur många kalvar som märkts i familjens namn. 
Bredvid en flicka ligger en tillsnickrad pinne som är full av 
inristade hack, ett hack för varje märkt kalv. Pojken med löven 
berättar att han har en far som samlar kalvöron för att sedan 
torka dem som minne av en god sommar. Flickan med pinnen 
berättar, inte förvånande, att hon också har en far som använder 
sig av att rista streck i en pinne för att minnas antalet märkta 
kalvar.  

Leken har en stor betydelse för barnen när de lär sig att 
förstå och tolka sin verklighet. Det sätt som de organiserar 
leken, förhandlar sig fram till spelregler och skaffar sig social 
kompetens är intressant. Här sker ett viktigt möte med 
vuxenvärlden och utöver olika värderingar och sociala 
handlingsmönster överförs och aktiveras även en yrkesmässigt 
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nödvändig kunskap. Genom att barnen får vara med i det 
dagliga renskötselarbetet tillägnar de sig de vuxnas språkbruk, 
hur man säger saker, vad man säger och när man säger detta.  

 
 

Barnen lär sig status 
Inom livsformsteorierna talas det om en ideologisk sida av 
livsformsbegreppet och den ideologiska sidan handlar om 
normer, värderingar, ideal som styr ideologiska nivån. Den 
nivån finns bland annat representerad inom släkten (Nordin 
2007).  Det är släkten som lär individen de normer och 
värderingar som gäller för att vara same inom deras grupp, men 
det är också de som visar hur en god renskötsel skall bedrivas 
utifrån samiska principer.  Släkten lär barnen hur de skall se och 
förhålla sig till sin familj och till sijte, förklaras i nästa kapitel 
(men kortfattat kan man säga att är en gammal samisk 
institution som inte finns i det omgivande samhället). Den 
bygger på självständiga renskötarhushåll som samarbetar och 
delar arbetssysslor. Släkten ger också barnen den mest värdefulla 
kunskapen som krävs för att de skall nå målet: att bli en 
renskötare som lever det goda livet, vilket ofta betyder att 
personen förfogar över en stor och välmående renhjord 
(Nordin 2007).  

Föräldrarna gör mycket för att deras barn ska kunna bli en 
bra renskötare. Det innebär att de måste lära barnen allting som 
krävs för att det målet skall kunna nås. Det handlar om hur man 
märker en kalv, precis det som barnen i fältstudien ovan 
uppvisar att de lärt sig i leken. Det är dock också kunskap om 
var renen har sitt bästa bete vid vissa tidpunkter och vid 
speciella väderförhållanden. Det kan handla om vilka renar som 
skall dras till slakt, hur man styckar en ren, hur man lägger ut 
fisknät och hur man hittar i fjällen vid alla väder etc. 
Renskötarnas kunskapsbank om bete och renen, 
naturförhållanden och väder kommer alltid att vidareutvecklas, 
omformas och anpassas efter den situation och tid de lever i. 
Många av de här kunskaperna är också sammanbundna med det 
område som barnets släktingar bor på. Var renen kan beta under 
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olika förhållanden är kunskap som bara gäller i just det området 
där barnet bor och är uppvuxen. Om det området lär sig 
emellertid barnen allting.  Informanternas band till sina egna 
områden är därför väldigt starka eftersom de under hela 
uppväxten fått betonat för sig hur viktig kunskapen om deras 
egna marker är. Därför är det idégods som barnen förvärvat 
påverkat av områdestillhörigheten. Det finns alltså inte en 
ideologi om renskötselutövandet men däremot finns det en 
gemensam bas. 

Andra kunskaper som släktingarna försöker lära barnen 
berör värderingar och normer om socialt samspel. Vilka regler 
gäller exempelvis i samspelet med andra och hur skall man agera 
för att få mer status? Vad får man göra och vad får man inte 
göra inom det renskötande samhället? Vilka ska man lyssna på 
och vilka kan man ignorera? 

De renskötselkunskaper som barnen tillgodogjort sig 
kommer hela tiden till uttryck i barnens lekar. Det är i leken som 
de yngsta medlemmarna av samebyn visar vad de lärt sig, hur 
man agerar med andra, vad som är viktigt att kunna, vad man 
får göra och inte får göra samt vad som ger status. Det är där 
forskaren kan följa barnens inlärning. 

I intervjuer med de unga informanterna berättas det hur de 
försöker lära barnen de lekar man själv lekte. Det handlar om att 
bygga rengärden av pinnar och leka ren med kottar. Det handlar 
om att kasta lasso, bygga kåtor, göra eld och leka ren med sina 
vänner. Renlekarna varierar med årstiderna, är det sommar 
handlar det om lekar där renarna märks och är det höst leker 
barnen renskiljning.  

Vid ett tillfälle studeras hur två pojkar en kall höstdag tagit 
tillflykten till en renvaktarstuga vid sidan om ett gärde för att 
just leka renskiljning. Utanför förbereder de vuxna sig för att 
påbörja dagens ”riktiga” skiljningsarbete. Inomhus har pojkarna 
dock redan påbörjat sitt dagsverke. De har vält några pinnstolar 
och de får här fungera som gärden. Innanför pinnstolarnas 
inhägnad drar den ena pojken frenetiskt i den andre. Han 
försöker stå emot men eftersom han är ett år yngre än sin 
kamrat är han snart nedbrottad och släpas iväg medan hans vän 
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har ett triumfatoriskt leende på läpparna. För en utomstående 
kan detta tolkas som en brottningsmatch. För de som studerat 
de vuxna renägarnas arbete utanför står det emellertid klart att 
barnen leker renskiljning. 

Vid en skiljning förs renarna in i skiljningsgärden, silos, som 
är mindre i storleken, än de vanliga stora kalvmärkningsgärdena. 
Målet är att här skilja olika samebyars renar från varandra. De 
har under sommaren och förhösten blandats samman och det 
gäller nu att skilja olika familjers och samebyars renar från 
varandra igen och återföra dem till det område där de hör 
hemma. Eftersom skiljningsgärdet är litet i storlek står renägarna 
vid sidan om renarna och drar dem sedan i dess horn eller med 
ett stadigt grepp om dess hals bort från de andra för att släppa 
ut dem i en fålla. Genom den fållan kan renarna sedan springa 
ut i ett annat gärde där den/eller de renskötarnas renar befinner 
sig. Alla familjer och grupper har ofta en egen fålla. Det gör att 
varje ren hamnar tillsammans med de renar som de skall vara 
med. Efter att varje ren fångats, dragits ut och släppts, antingen 
in i den speciella fållan eller till slakt fraktas renarna bort från 
området. De renar som är hemmahörande långt borta förs med 
bil hem till den samebyns marker. Om det är dags för höstflytt 
förs varje grupp av renar till sitt vinterbetesområde. 

Det är detta som pojkarna i värmestugan leker. De är ännu 
för små för att vara med i det riktiga gärdet men de vet ändå 
precis vad som pågår. Pojkarna har nu intagit en ny position där 
de står och betraktar varandra inom sitt lilla pinnstolsgärde. 
Sedan efter en stunds studerande kryper de emot varandra för 
att ingå i något som liknar brottning. Leken avslutas dock 
återigen med att det ena barnet släpar det andra bort mot en 
utvald pinnstol och släpper ut honom där för att springa fritt 
därifrån. Samtidigt som proceduren utförs säger också det större 
av barnen högt så att alla hör, att ”hans ren är en mycket stor 
ren”. Det är faktiskt så att den är den största av alla rentjurar, 
berättar han stolt. Ännu ett barn ansluter nu till leken. Samma 
procedur utförs igen. Hela tiden talar också barnen med 
varandra. Plötsligt ändras leken.  ”Det är min ren” säger ett av 
barnen och pekar på ett annat barn. Han drar i tag i sin kompis 
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arm men istället för att direkt dra honom mot sin angivna 
pinnstol stannar barnet upp och tittar sedan stint runt det andra 
barnets mun. Efter den inspektionen suckar han och säger ”att 
denna ren får gå till slakt”. Jag frågar honom varför den renen 
får gå till slakt när de andra undsluppit det ödet och barnet 
berättar då att den här renen hade dåliga tänder. Jag nöjer mig 
med den förklaringen och återgår till att tyst betrakta leken. Men 
eftersom det tredje barnet inte riktigt får vara med i leken 
undrar jag till sist varför det är så. Den lille pojken tittar då på 
sin nyanlände kamrat och frågar var han kommer ifrån. Pojken 
svarar att han kommer från en sameby söder om den vi nu 
befinner oss i. Det frågeställande barnet ler då och säger: ”det är 
tur att du kommer söderifrån och inte från norra byn, de hjälper 
aldrig till utan lämnar allt bara som det är”.  

Eftersom det är höst är renskiljning det som står på barnens 
agenda även i leken. Barnen visar hur de studerat de vuxnas 
agerande genom att i leken återspegla hur man fångar en ren 
och var den skall föras. Vidare visar också det ena barnet att han 
av sina föräldrar lärt sig att studera renens tänder. Är tänderna 
gamla och nedslitna skickas renen till slakt. Sådan kunskap om 
tänderna är vetskap som hans föräldrar och omgivande samhälle 
lärt honom. Det anses viktigt att kunna skilja vilken ren som 
skall gå till slakt och redan här har pojken funnit ett sätt att skilja 
ut slaktrenarna. När pojken stolt berättar om hur stor hans ren 
är visar han också att han vet att en stor ren ger status i hans 
familj. Han drömmer redan om en renhjord med stora och 
välmående renar. En av de intressantaste fältanteckningarna från 
dagen i gärdet görs emellertid i slutet av leken. När pojken 
frågar den andre varifrån han kommer nöjer han sig inte med ett 
svar. Han berättar istället om hur han uppfattat andra 
omgärdande samebyars medlemmars agerande. Detta är 
självklart inte något som pojken själv noterat utan något han 
hört de vuxna prata om. Samebymedlemmar från en annan 
specifik by anses inte hjälpa till med att ta bort de vävar som de 
lånat för att stängsla av till sina renar. Det anses inte i pojkens 
sameby vara ett accepterat beteende och barnet visar här att det 
har han förstått. På detta sätt visar barnet att det lärt sig de 
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gällande normerna och värderingarna i hans samhälle. Barnet 
spelar sedan ut och övar på dessa saker i leken, allt från de 
direkt praktiska renskötselkunskaperna som vilka renar som dras 
till slakt, som till de mer kulturella om vad man får göra och 
inte, hur man agerar med andra och vad som ger status i 
samhället. Viktigt att notera i detta exempel är också att om det 
funnits små flickor i denna sameby skulle också de vara med i 
renlekarna. Men vid det observerade tillfället var endast pojkar 
närvarande 

 
 

En helt ny värld eller precis den gamla vanliga 
En annan plats där barnen och informanterna från den 
fjällrenskötande befolkningen får använda sig av sin kompetens 
och där socialisering också sker är vid de samiska 
sammankomsterna.  

En sådan samlingsplats är Ankarede, där har samer i alla 
åldrar under lång tid firat midsommar. Jag anländer dit och 
lämnar bilen på parkeringsplatsen. Till fots följer jag och mitt 
sällskap istället den lilla grusvägen förbi kyrkan. Vi går sakta ner 
till den lilla kröken vid kyrkogården och jag ser hur platsen 
öppnar sig framför mig. Det ryker ur kåtorna som står i en 
cirkel med en liten gräsplan mellan sig. Där spelar några barn 
fotboll medan en grupp ungdomar glatt hälsar på varandra. De 
räcker fram händerna och jag hör dem säga ”båerie bijjie” (god 
dag) innan de kramas. I Ankarede omfamnar alla varandra, killar 
som tjejer, berättar jag för min medresenär. Det är min väns 
första besök i Ankarede, så därför tycker jag att sådan 
information kan vara på sin plats för att han skall känna sig 
bekväm. Jag berättar vidare om vad det är folk säger när de 
möts. Det känns bra att få översätta några enkla samiska fraser 
medan vi fortsätter vår vandring längs med älvkanten. Vägen 
kantas nu på båda sidor av kåtor, de som tillhör cirkeln på den 
ena sidan och de som ligger vid älven på den andra.  

Plötsligt hör jag ett glatt utrop och vänder mig om för att 
upptäcka en gammal bekant. Vi hälsar och pratar lite allmänt 
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innan flera personer kommer fram och kramas. Efter en stund 
bryter vi upp bara för att sekunden senare möta andra bekanta. 

Hela miljön andas förväntan inför helgens samiska 
sammankomst och vad den kommer att bära med sig. Jag hör 
samiska talas, kåtorna är fyllda av människor, någon har redan 
bytt om till kolt inför dansen. Vid en av kåtorna ser jag en sent 
anländ familj som är i full gång med att packa in de sista sakerna 
från en bil som står parkerad framför bostaden. Det är bråttom 
nu. Innan klockan 18 på fredagskvällen skall bilen vara parkerad 
utanför området. Då låses grindarna och öppnas inte förrän 
söndag igen. Jag skyndar mig fram för att hälsa.  

Denna sammankomst är för många en möjlighet att få träffa 
andra samer och att för en helg tillhöra majoriteten. Här är det 
annorlunda för ett par dagar normen. Kolten och blötkängorna 
är klädkoden och kåtan boplatsen. Musiken domineras av den 
technoliknande jojken som strömmar från tälten och de öppna 
eldarna. Helgens sportarrangemang består av lassokastning och 
samtalen domineras av samiska spörsmål. Här skapas kontakter 
och gemenskap med andra samer och de barn som kommer hit 
lägger grunden för vänskapsband med andra jämnåriga.  

Jag insuper luften under vandringen. Den är tung av rök 
från de öppna eldarna. Här har jag firat midsommar sedan 
barnsben. Alla regelbundna besökare är gamla bekanta som sett 
mig växa upp, alternativt att jag sett dem växa upp. Ingen 
annanstans än här känner jag mig hemma, berättar en 
informant. Jag förstår henne fullständigt. Min familj har en kåta 
byggd på platsen. Alla mina släktingar finns här och andra har 
jag skapat band med genom mina återkommande besök.  

Det här är vad jag genom vanor, upprepningar och påverkan 
lärt mig är mitt samhälle. Här har jag lärt mig att jag har en given 
plats. De andra samerna på området ser lika bekväma ut som 
jag. Glada och förväntansfulla kramar de om sina bekanta. 
Många är också mina informanter. Även de utstrålar glädje. En 
av dem ger ifrån sig ett glatt utrop och rusar fram en bit mot en 
annan flicka i samma ålder. Det är uppenbart att de är vänner 
som nu efter en tid ifrån varandra återses.  



 

86 
 

  

Men vi samer är inte de enda besökarna här. Längs vägen 
bredvid mig går en grupp turister. De blickar in mot kåtorna 
och några stannar till och tar ett foto på några småbarn iklädda 
samedräkter. Det är som om det går en osynlig glasvägg mellan 
vägen och kåtaplatsen. Samerna och turisterna går förbi 
varandra men hälsar inte. Samerna interagerar enbart med 
varandra. Ibland stannar de upp och besvarar en besökares 
frågor och fortsätter sedan med sina aktiviteter. Turisterna ber 
här minoriteten om lov att kliva in på deras territorium. De ber 
ibland att få titta in i kåtan. Men oftast passerar de bara och 
studerar de andra – oss – på avstånd. ”Det känns bra”, berättar 
en informant, ”att de kommer till oss och inte tvärt om är 
ovanligt." Det här är vårat område och det känns”. ”Här 
diskuteras saker på samernas villkor”, berättar en annan 
informant, ”det är vi som sätter agendan.” För att bryta den 
barriären mellan turisterna vid vägen och samerna måste man ha 
en specifik kulturell kompetens som gör att man vet hur man 
förväntas agera. Här finns speciella normer och värderingar om 
vad som är rätt och fel.  

Vår vandring till kåtan går långsamt då jag återkommande 
stannar och hälsar på alla individer. ”Känner du varenda själ?”, 
viskar min medresenär till mig. Det syns tydligt att han tycker att 
situationen känns märklig. Han flackar med blicken och tittar sig 
nervöst omkring. Han ser ut att vilja lämna platsen bakom sig, 
långt bakom sig. Jag som är fylld av glädje tittar irriterat på 
honom. ”Jag känner många och de jag inte känner skall jag snart 
lära känna”, muttrar jag surt. Vi har bara varit på plats en liten 
stund men min medresenärs blick flackar alltmer. Han upplever 
att någonting inte stämmer. Människorna runt omkring rör sig 
avslappnat. Det ser ut som om de är på en fest med människor 
de känt i hela sitt liv, de uppvisar en uppsluppenhet, som han 
definitivt inte känner, berättar han förtvivlat. För det är något 
med detta besök i Ankarede som är annorlunda från tidigare år. 
Något som är annorlunda med min vän. Han är nämligen inte 
same. Han är svensk. 

En liten kille i 9-årsåldern kommer fram till ägarinnan av 
kåtan där vi står. ”Ni kom sent i år må jag säga”, utbrister 
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pojken innan han räcker fram sin hand och med den vanliga 
samiska hälsningsfrasen, buaregh, välkomnar den bekante och 
ger henne en stor kram. Det är de där korta fraserna som min 
vän inte förstår, varken språkligt eller kulturellt. Fler småpojkar 
som släntrar över gräsplanen efter avslutad fotbollsmatch tittar 
in i kåtan innan de stannar och hälsar på kvinnan. Det är 
uppenbart att barnen känner igen damen från tidigare år och att 
hon också vet vilka de är. Flera gånger frågar hon om deras 
föräldrar, har de kommit, är det länge sedan och var är de nu? 
De pratar om hur flyttningen gick i våras (hur det gick att flytta 
renarna mellan vinter- och sommarbetet) etc. Vid en pojke 
stannar hon dock till lite och ser frågande ut. ”Vem är du då?”, 
säger kvinnan och håller kvar pojkens hand. Utan att tveka 
förstår han vad frågan gäller. Snabbt tar han till orda och 
berättar vem hans mamma och pappa är, vilka hans far- och 
morföräldrar är och i vilken kåta han bor. Kvinnan skiner upp 
och med ett skratt berättar hon att hon har haft mycket roligt 
med hans mamma under åren. Det är roligt att se honom här 
eftersom det var flera år sedan hans familj besökte Ankarede, 
fortsätter hon. Han är inbjuden i gemenskapen.  

 
 

En karta av relationer 
Vid inträdet på en samisk arena är det första man slås av, som 
jag tidigare redan beskrivit, hur upptagna alla är av att på detta 
sätt sätta sig själva i relation till varandra. För inom den samiska 
världen föds man, som jag visat, in i ett givet släktsystem och 
placeras på en karta byggd av relationer. Den här kartan sträcker 
sig långt utanför kärnfamiljen och genom detta nätverk skapas 
en gemenskap och en lojalitet inom befolkningen. Från 
barndomen lär sig var och en uppbyggnaden av systemet och får 
en förståelse för betydelsen av nätverket, vilka rättigheter och 
skyldigheter som det innebär. De lär sig sin och andras 
härkomst och hur alla dessa delar bildar ett sammanhang. 
Därefter kommer de alltid, när de möter nya personer, att kunna 
placera in dem på sin plats i nätverket och de kommer i sin tur 
att placera in barnen i detta system.  
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Barnen som hälsade på den samiska kvinnan utanför kåtan i 
Ankarede har redan lärt sig att hälsa på alla övriga besökare, 
som ingår detta omfattande nätverk. Barnen härmar de vuxnas 
mönster. Det är uppenbart för barnen att detta är en viktig 
kulturell kompetens som de måste behärska för att få vara med i 
gemenskapen. Yngre barn följer tätt inpå sina föräldrar och vid 
möten med andra uppmuntras de att hälsa och berätta vilka de 
är. Trots barnens ringa ålder har de redan stor kunskap och 
djupt engagemang i frågan. Ibland saknar de detaljkunskaperna 
men genom att de vid varje hälsningstillfälle får veta i vilken 
relation de står till den andre utökas hela tiden deras kunskaper 
om nätverket. 

Nätverket6 som på det sättet lärs ut är grundat på släkt-
lojaliteter, giftermålsallianser, gamla skolkamrater, kon-
firmationskamrater och andra vänskapsrelationer. Föräldrarna 
definierar medlemskapet i en speciell kategori eller grupp som 
ger skyldigheter inom detta kollektiv från födsel till död. Ofta 
fortsätter människor att existera i samtalen efter sin död, som 
omtalade och respekterade, under lång tid är de en del av 
släktsystemet. Bland samer brukar det sägas att det hör till 
kutymen att kunna redogöra för sin släkttillhörighet fyra 
generationer tillbaka i tiden.  

Pojkarna vid kåtan fortsätter snabbt vidare efter ett kort 
samtal med kvinnan. Jag bryter också upp eftersom mina 
föräldrar nu måste undra om jag kommit fram. Flera stopp 
väntar dock på vägen mot min kåta. Flera bekanta och nya 
ansikten passerar. Inbegripen i ett samtal ser jag inte när en ung 
kille som står lite vid sidan av gruppen inleder ett samtal med 
min vän. De utbyter såväl artighetsfraser som namn innan den 
unga killen undrande frågar var min vän kommer ifrån. 
Halmstad, svarar min vän snabbt. Den unge killen vill veta mer 
och min vän finner sig snabbt. Han minns vad jag berättat om 
samiska hälsningsfraser och komplicerade släktsystem. Han 

                                                 
6 Vidare läsning om nätverks betydelse för renskötare se. Pehrsson Robert N (1964) The 
bilateral network of social relations in Könkämä Lapp district. Samiske samlinger bd VII Oslo: 
Norsk Folkemuseum 
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berättar därför vem han är medbjuden av och varifrån jag 
kommer.  

Efteråt säger min vän att det är märkligt att var det så viktigt 
att ge en förklaring till varför han besökte Ankarede. Varför 
skulle han tala om vem han var, vilka skäl han hade för att vara 
där och vilken släkt han hade? Den unge killen var ingen han 
tidigare mött, ingen som han sett samtala med någon annan 
bekant och därför borde det räcka med en opersonlig 
presentation.  

Min medresenär är synnerligen väl inläst på samer. Han kan 
mycket om befolkningens historia, renskötselns praktiska arbete 
och problem. Men bortom dessa fakta upplever han här hur det 
finns ett avstånd mellan honom och dem han möter.  Han 
känner inte sina egna sysslingar, medan de han möter vet 
namnen på sina sysslingar och deras kusiner samt vem de är 
gifta med eller har barn tillsammans med. Här ges sådan 
kunskap värde. Det är viktigt att redogöra för detta i ett samtal 
eftersom sådana släktkunskaper bidrar till att upprätta en 
symbolisk gräns mot dem utanför. Kunskapen om släkten blir 
genom att den lyfts fram på detta sätt en betydande del av 
informanternas samiska identitet och varje gång den används i 
en samisk sammankomst så skapas identiteten igen.   

 
 

De samer som är utanför 
De renskötande barnen har redan från start andra samiska barn 
att leka med. De lär sig vikten av renskötseln men de lär sig 
också hur de ska agera när de är på besök på en samisk 
sammankomst. På den sammankomsten sätts de sedan in i ett 
system av relationer och får en plats i det etniska samhället 
genom sin historia och släkt. I barnens renskötande vardag har 
de lärt sig om släktens betydelse, renens betydelse och om deras 
markers betydelse För marken har en särskild betydelse för 
renskötaren. Det är där som deras släktingar och renar levt 
under ofta lång tid (Nordin 2007). Det är marken som föder 
renskötaren och som gör det möjligt att fortsätta livet inom 
renskötseln. Därför är det viktigt att lära barnen att känna en 
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naturlig koppling till sitt hemområde.  Barnen som föds in i en 
sameby har redan från början ett markområde som är ”deras”. 
Det beror på att deras föräldrar innehar ”rättigheter i enlighet 
med RNL 1971” på ett specifikt markområde som samebyn får 
använda sig av. De rättigheterna överförs sedan till barnen om 
och när de själva vill ägna sig åt renskötseln. Ingen av 
informanterna som vuxit upp inom samebyarna har heller 
reflekterat över att detta skulle vara speciellt eller särskilja dem 
från andra samer som står utanför samebyn. Detta är något som 
varit naturligt för informanterna från deras födsel och de har 
sällan reflekterat över denna unika situation.  

För de informanter som inte växt upp inom samebyn har de 
renskötande informanternas vardag emellertid ofta upplevts 
som annorlunda. Det har framgått tidigare hur renskötseln och 
samebytillhörigheten anses vara en statussymbol bland de 
informanter som inte är medlemmar i samebyn. I kapitel 2 
berättade exempelvis Lena om hur hon under hela sin uppväxt 
längtat efter att känna en naturlig koppling till sina släktingars 
marker. Det hade dock varit svårt eftersom hon inte har några 
rättigheter inom dessa områden. I samma kapitel berättar 
Krister och Mats om sin uppväxt och hur de långsamt förstod 
att de inte hade samma rättigheter som sina renskötande vänner.  

Slutsatsen är alltså att om du skall ha en direkt möjlighet att 
idka renskötsel och få tillgång till samebymedlemskapet är måste 
man födas in i rätt släkt eller arbeta medvetet mot ett 
medlemskap i likhet med informanterna Lena, Krister och Mats.  

Idag står Lena och Mats fortfarande utanför samebyn. I de 
uppföljande studier som skett har det visat sig att de inte nått 
längre i än i början av studien i sina ambitioner att få ett 
medlemskap på egen hand.  

Kristers dröm om att få bli renskötare kom emellertid att 
förverkligas.  Krister lyckades aldrig på egen hand få ett 
medlemskap. Några år efter att jag intervjuat honom första 
gången har hans närhet till samebyn kraftigt förstärkts och 
chanserna till medlemskap är goda. Krister hade då nämligen 
funnit en flicka som var född inom samebyn och som innehade 
renskötselrätten. Genom att bilda familj med henne och få barn 
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blev Krister att bli en del av det renskötande samhället. Det 
kom att bli hans väg in i denna gemenskap. Hans barn föddes 
nu direkt in i de rättigheter som Krister aldrig innehaft.  

Under hela barnens uppväxt lyfts också släktens betydelse 
fram. Barnen lär sig genom en medveten kunskapsöverföring 
vilka som är deras släktingar och hur de skall förhålla sig till 
dessa. Det handlar emellertid inte enbart om renskötarna. En 
viktig del för alla informanter är släktbanden och dessa är också 
relevanta för studien i sin helhet. Detta genom att alla 
informanter på något sätt är släkt med varandra inom olika 
grupper. Lena är inte bara ideologiskt bunden till de individer 
som delar hennes politiska åsikter, de flesta av dem är också 
hennes släktingar.  De flesta av renskötarinformanterna är på ett 
eller annat sätt, genom ingiften och historia, släkt med varandra. 
Detta beror både på att olika släkter haft en gemensam historia 
men också på att det är ett avgränsat område som studerats och 
att individerna därför kommer från de släkter som härstammar 
från dessa områden.  Detta kommer sedan att påverka deras 
åsikter, erfarenheter och vilka de umgås med. Eftersom släkten 
har en sådan betydande roll inom det samiska samhället är det 
inte heller oväsentligt för forskaren att försöka hålla reda på 
släktbanden eftersom det snart uppenbaras hur lika olika 
informanter tänker utifrån sin släkttillhörighet. 

Renskötarlivsformen består av en kärna av relationer som 
ofta utgår från familjen. De sociala relationerna binder samman 
människor med varandra och utgör grunden för informanternas 
möjligheter, rättigheter, värderingar och normer (Nordin 2007).  
När man växt upp inom gruppen finns ingen anledning att 
reagera över dess konstruktion utan det upplevs som något 
naturligt. Samer, oavsett om de är renskötande eller inte, vet 
dock hur viktig ryggraden är och hur stor betydelse släkten har 
för dina möjligheter inom det samiska samhället men också hur 
den påverkar dina normer och värderingar och vilka individer 
som hör till vilken ”kärna av relationer”. 

Släkten har således en betydande roll i hela det samiska 
samhället. Den utgör ryggraden för både det renskötande 
samhället som andra delar av det samiska samhället. Man föds in 
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i ett släktsystem och dina möjligheter inom det samiska 
samhället kommer sedan i hög mån att styras av vilken släkt 
man fötts in i. Det finns speciella politiska släkter, släkter med 
många jojkare, slöjande släkter, släkter med stort 
språkintresse/språkkunskaper, släkter som varit ”försvunna” 
från den samiska arenan under lång period. Samerna själva vet 
precis vilka individer som ”hör” vart. Det är en del av den 
kunskap som barnen lär sig och också vet hur de skall hantera. 
Släkten utgör således inte enbart ryggraden för det renskötande 
samhället utan är en essentiell del av samisk kultur och en viktig 
del att ha kunskap om för att man skall förstå det samiska 
samhället.   

 
 

Renskötseltillvaron – en idyll? 
För informanterna uppvuxna inom renskötseln har det alltid 
funnits en plats för dem inom samebyn. De är födda in i denna 
livsform och har aldrig nämnvärt reagerat över detta. De är 
födda in i denna livsform, precis som andra informanter är 
födda utanför. De har alltid haft renskötseln i fokus och inte 
tänkt på andra individers situation. De vet dock vilka som hör 
vart i släktsystemet och därmed vilka som står utanför 
samebyarna, men att samebytillhörigheten skulle vara orättvist 
fördelad tycker det inte. Det är istället renen som varit i fokus i 
deras uppfostran. Allt kretsar kring renen. Redan som barn fick 
de sina första renar. Under hela uppväxten är det emellertid 
föräldrarna som ansvarar för renarnas välmående. Nordin 
skriver att så länge barnet går i skola är barnets renhjord 
förmodligen på tillväxt. Men en dag kommer när individen 
måste göra ett val. Antingen fortsätter de aktivt som renägare 
eller slaktar renar för att behålla enbart några få renar för 
husbehov. Om individen inte vill slakta men heller inte vill vara 
aktiv heltidsrenskötare kan denne få möjlighet att låta renarna 
vara skötesrenar hos föräldrarna eller någon annan nära släkting 
(Nordin 2007:60). Återigen kommer här släkten in. Vill en 
individ inte vara renskötande på heltid men inte heller vill slakta 
alla sina renar är den personen helt beroende av släktens välvilja. 
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Är de emot individens beslut, av en eller annan anledning, kan 
man tvingas att slakta mot sin vilja. Risken är då att man hamnar 
utanför samebysystemet. Dessutom är renen allt det som 
innebär status i det renskötande samhället. Det är renen som 
hela livsformen grundas på. Under hela barnens uppväxt har 
renens betydelse betonats och informanterna vet mycket väl hur 
viktig den är för inte bara dem utan även för hela familjen och 
släkten. I renskötarlivsformen tas emellertid barnens intresse för 
renskötsel som given. Men i studien finns även informanter som 
trots att hela deras barndom präglats av renskötseln inte 
naturligt valt att de vill idka renskötsel. Informanter uppvuxna 
inom samebyn som inte direkt vill ägna sina liv åt renskötseln 
trots att omgivningen förväntar sig det, vad händer med dessa 
informanter? Och är det så att precis alla förväntas ägna sina liv 
åt renskötsel oberoende av kön? Detta är några av de frågor 
som behandlas i nästa kapitel. 
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4 Tradition 
 
 
 

I studiet av globala moderna processer är det lätt att skapa en 
bild av människor som är helt öppna för dagens valmöjligheter. 
Men varierande uppväxtmiljöer, levnadsvillkor och erfarenheter 
komplicerar denna bild. Granskar man ”den kulturella 
friställningen” (Ziehe 1992) i relation till problematiska och i 
viss utsträckning låsande kategoriseringar som kön och etnicitet 
ser samtidens moderna tillstånd annorlunda ut än i förstone 
(Hovland 1999). I stället för ökad frihet kan det vara så att 
kraven på individerna ökar i en värld där den kulturella 
friställningen ställs mot tradition, och valmöjligheterna mot 
lojalitet. Detta gäller inte minst bland mina informanter som är 
uppvuxna inom en traditionellt präglad samisk miljö. Här ska 
några av de renägande informanterna studeras.  

I kapitlet ska jag peka på några av de svårigheter som kan 
uppstå när traditionen och den renskötande livsformen möter 
moderniteten och hur traditionen och moderniteten inverkar på 
de unga informanterna. Ingen av mina informanter är uppvuxen 
i det tidigare samhälle som vi i dag gärna föreställer oss ha varit 
enklare och mer överskådligt och där det sociala systemet hade 
kontroll över barnens utveckling (Balto 1997). Renägarna 
kommer dock från en miljö som fortfarande starkt präglas av att 
kontakten mellan familjerna är tät. Men eftersom ingen är helt 
opåverkad av samhället runtomkring dras även de mest 
välintegrerade samerna mellan de ökade valmöjligheterna, de 
traditionella kraven och de egna erfarenheterna. Problemet är att 
de unga samerna i vissa situationer förväntas vara 
individualistiska medan de i andra situationer förväntas agera 
lydigt och lojalt (Ålund 2000:82-83). 

I mina intervjuer har jag fått höra mycket om livet mellan de 
egna valmöjligheterna och lojaliteten mot gruppen. Mellan det 
som de lärt sig är ”rätt” och det som de vill göra med sinas liv. 
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Det tas ofta för givet att alla klarar av sådana motstridiga 
förväntningar och samtidigt ha en stark, utvecklad, syn på 
”jaget” (Cohen 1994:9). Kön, tradition, modernitet, individuella 
valmöjligheter och solidaritet mot kollektivet är några av alla de 
aspekter som de unga renägande samerna dagligen måste 
hantera i sina liv. 

I ett föregående kapitel beskrevs hur samebyns medlemmar 
socialiserades in i den etniska gruppen och fick tillgång till en 
varierad kulturell kompetens. Här skildras en annan infallsvinkel 
på den etniska gemenskapen. Här handlar det om vad gruppen 
kräver av samebyns unga individer och dessas tankar kring sin 
uppväxt och sitt vuxenblivande.  

Vilka konsekvenser får mötet mellan modernitet och 
tradition för de unga samerna som skall formulera sin identitet? 

 
 

Fast mellan valmöjligheter och traditionella krav 
Carina och Anders är unga samebymedlemmar och uppvuxna i 
renskötande familjer. I ett inledande skede kan deras historier 
och erfarenheter te sig olika, inte minst på grund av 
könsskillnaderna. Men vid närmare studier visar det sig att de 
båda upplever samma svårigheter i mötet mellan valmöjligheter 
och krav på lojalitet. 

Utan att överdriva kan man beskriva att Anders har en stark 
utstrålning. Konkret och utan minsta tvekan berättar han om 
svårigheterna med att leva ett liv som på många sätt är en 
kontrast mot allt det som anses vara samisk tradition och det 
som förväntas av honom.  

Anders är uppvuxen som manlig arvtagare i en renskötande 
familj med enbart systrar. Där var han lillkillen som aldrig fann 
något nöje i att kasta lasso eller springa efter renar. Han umgicks 
med flickorna i samebyn hellre än att leka cowboys och indianer 
eller springa omkring som ren med hornet på huvudet.  

Alla tecken fanns där, förklarar han. Han var helt enkelt 
ingen renskötare – och inte heller en blivande heterosexuell 
man. Men vem skulle då ta över företaget? Det var något 
Anders funderade mycket över. Under ett fältarbete är jag och 
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Anders ute på en promenad när han för första gången försöker 
berätta om sin situation. Anders är länge tyst innan jan börjar 
med att säga att det gör ont när man likt han vet att du inte 
uppfyller något av de kriterier som du förväntas uppfylla. 
Familjen rasade av ilska enligt Anders när han berättade att han 
inte ville leva sitt liv som renägare. Det talades om arv, ansvar, 
tradition och vilken tur att aijja (farfar) och ahkka (farmor) inte 
levde för att uppleva han livsval. 

I samtalet med Carina är det en mångfasetterad bild av en 
ung samisk kvinna i det moderna samhället som framträder. 
Studerande, världspolitiskt intresserad och renägare är bara tre 
epitet som kan tillskrivas henne. Vid en första anblick kan de te 
sig okomplicerade. Men i vårt samtal uppenbaras de svårigheter 
som blir när dessa faktorer skall kombineras. Under ytan sker en 
dragkamp mellan traditionella krav och egna erfarenheter. 
Under uppväxtåren var Carina något av en ”pojkflicka” som 
hellre hjälpte sin far i allehanda renskötarsysslor, än att stanna 
hemma med sin mor och syster. Carina berättar att det ibland 
kändes omöjligt att finna en väg som skulle gynna alla 
inblandade. Det fanns nämligen stunder, berättar Carina, då hon 
nästan bad Gud att hon skulle få bli en pojke. Enligt Carina 
skulle det ha varit naturligt för henne att överta 
renskötselföretaget och föra traditionen vidare om hon varit 
pojke. Att hon själv som kvinna skulle få ta över företaget kom 
aldrig på tal. ”Det är inte så saker och ting fungerar i den 
samiska världen”, muttrar hon irriterat. Carinas upplevelse 
bottnar nämligen i en erfarenhet av att det är hennes kön som 
gjort att familjen och samebyn inte ser henne som en naturlig 
arvtagare till företaget. Ända sedan hon var barn har hon märkt 
att samebyn inte prioriterat henne som framtida renskötare. 

Det hela handlar om tradition, säger Carina, hon kan slöjda, 
hon kan tala samiska och nu ska bara hon eller hennes syster 
finna en renskötande man som kan ta över efter fadern, då blir 
allt perfekt. När samebymedlemmarna diskuterar renskötselns 
framtid nämns inte de familjer vars barn enbart består av 
döttrar. Dessa familjers framtid ses som osäker och i samebyns 
vision räknas bara pojkarna in som potentiella renskötare, säger 
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Carina.  Därför känns det ibland som om hon sviker hela sin 
släkt genom att vara flicka, vilket innebär att familjeföretaget 
kanske måste läggas ner på grund av hennes kön.  

Carinas erfarenheter delas av andra kvinnliga informanter 
med renskötarbakgrund. Alla kvinnliga informanter uppvuxna 
inom samebyarna är själva idag medlemmar och renägande. 
Men samtidigt upplever inte de kvinnliga renägarinformanterna 
att de förväntas vara renskötare på heltid. När frågorna berör 
framtiden som renskötare och vilken roll de vill ha inom 
samebyn är svaren ofta att deras val är begränsade, kvinnorna 
kan inte i samma mån som männen välja renskötseln.  

En av de kvinnliga informanter som har sådana erfarenheter 
är Ingrid. Hennes syskonskara består, i likhet med Carinas, 
enbart av flickor.  Ingrid uttrycker erfarenheter av att hennes 
åsikter i renskötselfrågor inte värderas högt men att det skulle 
vara annorlunda om hon varit en pojke. 

 
 
Det känns litegrann som att om jag vore kille skulle det vara 
mer självklart att jag skulle ta över, och då hade jag kanske 
fått på nå vis, eventuellt fått lite mer visioner. Nu går alla på 
nått vis via pappa när det gäller mina renar. Och ibland har 
jag tänkt såhär: att jag tycker synd om min pappa som inte 
har fått en pojke. För då kanske han kunde känna sig mera 
trygg, att ja nu har jag en pojke. Han kommer att kunna ta 
över renskötseln. Det är ju egentligen helt sjukt för det kan 
väl jag också om jag vill. Det handlar väl bara om man vill 
eller inte. Men nog visst tror jag att det är skillnad. Jag har 
liksom hört andra säga: ja, men vilka är det som ska ta över i 
den här samebyn? Ja, det är väl Arnes pojkar och sen är det 
ju Anders-Oles pojke. Det är ingen som förväntar sig att 
tjejerna skall fortsätta. Och så är det Anders då. Ja, men 
vadå det finns fler! Det finns Maria och jag och Sofi. Men 
ibland får jag känslan att det inte riktigt förväntas, att vi inte 
riktigt räknas. Om Sofi skulle träffa en kille som är same och 
renskötare då skulle de direkt tänka: ja, men hon kommer ju 
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att kunna fortsätta. Det kan man inte förneka, att det 
faktiskt är så. (Ingrid) 

 
 

Mot bakgrund av uttalanden likt dessa är det kanske inte 
konstigt att endast 12 % av renskötselföretagen i Sverige är 
registrerade på kvinnor. Tillsammans förfogar dessa kvinnor 
över 7 % av det totala renantalet. 

 
 
Könets tvång 
Anders erfarenhet är en annan än de intervjuade kvinnornas. 
Han förväntas ta över företaget och föra familjearvet vidare till 
nästa generation. Att hans intressen inte är knutna till näringen 
och att hans sexuella läggning avviker från normen är emellertid 
något som hans familj inte accepterar. 

Utifrån sitt kön är både Anders och Carina underordnade 
den rådande heteronormativiteten och genus strukturella tvång. 
Trots deras på ytan tillsynes olika utgångspunkter tyngs de båda 
under ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig (Hirdman 
2001:84). Det ställs krav på dem utifrån traditionella könsroller 
och båda har stora svårigheter att acceptera dessa. I mötet med 
andra sociala erfarenheter har de tillgodoräknat sig en 
annorlunda kunskap och andra värderingar som inte kan 
kombineras med de rådande reglerna. I enlighet med dem 
upplever de att det bara finns ett sätt som de kan agera på som 
tillfredställer gruppens krav. Samtidigt märker de att andra val 
skulle hota deras sociala position inom kollektivet. 

Det som för dessa berättelser samman är således den 
återkommande upplevelsen att det ställs olika krav på skilda 
individer beroende på deras kön. Det berättas också att 
föräldrarna ofta tydligt påvisar att de önskar att något av barnen 
skall ta över familjeföretaget. Men det finns också familjer där 
föräldrarna beroende på den tunga ekonomiska situationen för 
renskötare inte önskat ett renskötande liv för sina barn.  

Trots skämten och skratten i samtalet med Carina förstår jag 
att bakom de lätta orden finns en allvarlig grund. Carinas pappa 
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har alltid sagt att syskonen får gifta sig med vem de vill, ”vi bor 
ju trots allt i ett demokratiskt land och vi har ju äntrat ett nytt 
millennium”, som Carina uttrycker det. De har också alltid 
betonat att döttrarna får söka sin bostadsort var de vill, studera 
till valfritt yrke och finna valfri partner. Detta till trots är det här 
tydligt hur stark kulturens och traditionens kraft är över 
informanterna. ”Det går ju inte precis bara ställa sig upp och gå” 
skrattar Carina. ”Hej då farmor, hejdå farfar, men nu skiter jag i 
det här!  Vem bryr sig om ekonomiska förluster och gamla 
politiska beslut, vem bryr sig om tradition och kultur, nu sticker 
jag. Kan du tänka dig att göra så”, frågar Carina och tittar för 
första gången rakt på mig. 

 
 

Görbarhetens begränsningar 
I det moderna samhället har enligt Ziehe skett en kulturell 
friställning och hur detta har lett till en ökning av de individuella 
valmöjligheterna. Alltfler områden har blivit möjliga att 
förändra, problematisera och omtolka. Idag är valet av yrke, 
bostadsort och partner i större utsträckning än tidigare ett beslut 
som den enskilda medborgaren bär ansvaret för. Det finns en 
görbarhet i den betydelsen att allt upplevs som möjligt att skapa, 
förändra och uppnå.  Handlingsramarna är flera och individens 
val är inte längre lika naturgivna eller nedärvda, som man brukar 
säga att de var förr (Ziehe 1989:9). Detta gäller även de unga 
samiska informanterna. Carina är bara ett av många exempel. 
Hon har valt att flytta till en studieort långt från samebyns 
område. Där lever hon tillsammans med en icke-samisk man 
och har engagerat sig i världspolitiska frågor.  

Unga samer delar på detta sätt de erfarenheter som forskare 
pekar ut som fundamentala för såväl modern ungdom som ett 
modernt samhälle, men det handlar också om människor som är 
tvungna att förhålla sig till kollektivets ekonomi, könsordning, 
politik och tradition. I samtalen med Carina och Anders, där 
den kulturella friställningen sätts i relation till beskrivningen av 
kön, etnicitet och tradition, framträder också komplexiteten i 
det senmoderna samhället (Hovland 1999). 
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I sin uppväxt socialiserades Carina och Anders in i den 
samiska gemenskapen. De har båda en kulturell kompetens som 
gör att de vet hur de skall agera i skilda situationer som kan 
uppstå inom det samiska samhället. Samtidigt kom de under 
uppväxten i kontakt med andra miljöer där deras tidigare 
erfarenheter inte överensstämde med de nya sociala världarna. 
När dessa skilda världar möttes, den traditionella och den 
moderna, började Carina och Anders alltmer ifrågasätta sina 
tidigare uppfattningar. För det moderna samhället ger inte bara 
individer möjlighet att reflexivt fundera över sin egen roll i 
samhället, det kräver också att individen ifrågasätter, reflekterar 
och tar individuella beslut. När Anders och Carina till följd av 
detta började undra över sin roll i det samiska samhället, vilka de 
var och vilken roll de hade i sin etniska grupp mötte de direkt 
motstånd från det kollektiv där de växt upp. 

 
 

En tillfällig utbrytning 
Anders svårigheter att acceptera sin roll som den naturliga 
arvtagaren fick alltmer allvarliga konsekvenser inom hans familj. 
Hans sexuella identitet var ytterligare en omständighet som 
innebar fler konflikter. Anders berättade för sina föräldrar att 
han var homosexuell och detta visade sig vara svårt att acceptera 
för hans närmaste familj. De oroade sig för vad samebyns 
medlemmar skulle säga och ansåg att Anders var inne i en 
identitetskris som snart skulle ebba ut. 

Till sist var situationen så infekterad att Anders, beroende 
på de svårigheter han upplevde i att kombinera sina egna 
önskningar med samebyns önskemål, valde att bryta med den 
etniska gemenskap han växt upp i. Den kulturella friställningen 
möjliggör på detta sätt handlingsutrymmen och skapar 
valmöjligheter. Men samtidigt ökar pressen på den enskilda 
individen att ta risker och därmed kanske misslyckas. Anders 
som såg andra homosexuella frigöra sig och leva med varandra 
tog möjligheten att söka sig utanför den renskötande miljön för 
att få möjlighet att leva ett liv i enlighet med sina personliga 
önskemål. Som enskild individ påverkades han av den kulturella 
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friställningen och skisserade, provade och omformulerade sin 
identitet mot bakgrund av denna (Ziehe 1989:38). 

Anders ordval när han talar om gemenskap och 
marktillhörighet liknar alla de andra renskötande informanternas 
berättelser. Det är en del av den kunskap som dessa individer 
försetts med och som tillhör det samhälle som de socialiserats in 
i under uppväxten. Men Anders har en fortsättning på sin 
livshistoria, med en annan infallsvinkel.  

Baksidan på den gemenskap Anders talar om är kraven. 
Man förväntas älska den plats man fått och inte önska mer än 
renskötseln. Men Anders var annorlunda. Han älskade marken 
och skrev sånger och dikter där innehållet kretsade kring denna 
kärlek. Han säger sig avguda släkten och det sammanhanget det 
gav honom, och för en flicka hade detta räckt, enligt Anders. 
Han hade utbildat sig och hjälpt till inom renskötseln ibland. 
Men nu kände han sig kvävd. Hans intresse fanns inte 
uteslutande i fjällen. Han ville inte ge hela sitt liv till renen. Han 
ville andra saker. Han såg möjligheter där andra såg brott mot 
traditionen. 

Anders berättar att han fick frågor som ”varför kan inte du 
vara mer som Mikael?”  Det var mycket annat jag skulle vara, 
säger Anders.  Han berättar vidare att han verkligen försökte 
leva sitt liv i enlighet med familjens önskemål men när det tillsist 
blev ohållbart berättade han om sina tankar och sin 
homosexualitet för sin familj. Reaktionerna lät inte vänta på sig 
utan Anders tvingade omedelbart att flytta ut från familjens hus. 
Anders berättar att de helt sonika kastade ut honom och han 
tror att det beror på att familjens skämdes över honom och den 
han var. Snabbt spreds ryktet bland de andra 
samebymedlemmarna men inte heller därifrån fick Anders något 
stöd. Istället tystnade samebymedlemmarna helt, slutade ringa 
och när Anders mötte någon av dem låtsades de som om 
informationen aldrig nått dem. 

Anders gör en här en lång paus innan han fortsätter sin 
berättelse. Han säger då att han försökt förtränga den smärta 
dessa erfarenheter orsakat honom men att det verkligen gör ont 
inombords. Han upplever att han inte kunde välja någonting 
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som skulle fungerat som honom utan att han fast i en ohållbar 
situation.   

Carinas kontakt med samerna är till skillnad från Anders 
god, men inte intensiv, berättar hon. Hon säger sig inte vara 
insatt i samepolitiska frågor och reser sällan eller aldrig iväg på 
samiska sammankomster. Kontakten med samebyn och 
släktingarna är dock kompakt och mycket av hennes lediga tid 
är fortfarande knuten till renskötselsysslor.  

Anders val, utifrån de rådande omständigheterna, var 
således mer radikala. Han valde att bryta med den etniska 
gemenskapen. Han flyttade bort från området där han växt upp 
och nedtonade sin samiska härkomst. Men under tiden som 
förflöt mellan mitt första samtal med honom och 
nästkommande år hände omvälvande saker.  

Anders upplevde att lojaliteten mot samebyn och samerna 
ändå var mycket stark. Han hade reflekterat över sin identitet 
och omformulerat den. Kraven hemifrån ökade och han 
saknade sina vänner och gemenskapen inom det samhälle där 
han växt upp. En tid efter mötet har Anders därför flyttat hem 
igen. Han har skaffat flickvän och en bekant till mig berättar att 
han mött honom på ett rengärde där det pågick renskiljning. 
Min bekant berättar att Anders var där med sin familj och att 
Familjen betonat att Anders nu ska satsa på renskötseln. 

Jag, individen bakom forskaren, tänker på den karisma och 
glädje Anders uppvisade vid vårt första möte. Det gör ont att 
tänka på det och de uppoffringar han måste göra som ung 
samisk individ idag. 

 
 

Hushållet och familjens beslut om Anders framtid 
Anders återvände alltså till sin familj och renskötseln. Hans 
familj hade aldrig accepterat hans homosexualitet. Trots att han 
fick lämna det yrke han funnit sådan glädje i. Trots att han fick 
lägga alla planer på vidare studier på hyllan. Jag försöker förstå 
hans val, både som forskare och som same. Under lång tid 
finner jag emellertid inga svar på mina frågor. Många frågor som 



 

103 
 

 

 
jag velat besvara förblir trots återkommande samtal med Anders 
och andra samer obesvarade. 

Det står klart av empirin att många av de unga renskötande 
informanterna inte upplever att de kan välja vilket yrke som 
helst eller vilken bostadsort som helst. De känner inte att de kan 
välja partner fritt eller umgås med vilka individer som helst. 
Trots att de är unga upplever de inte alls allting som möjligt. 
Frågan är bara varför?  

Utifrån ser informanternas val orationella ut och det svårt 
att förstå Anders agerande utifrån en svensk kultursyn. Men kan 
det istället vara så att valen inte framstår som orationella om 
man kliver över på dessa informanters planhalva och ser det 
från deras perspektiv? Kanske var Anders val inte ofria 
egentligen? Kan det vara så att om man har ett annat perspektiv 
ser man rationaliteten i informanternas agerande? 

Låt mig därför göra ett försök att förstå och förklara hur de 
unga samiska individerna i denna grupp använder och förstår 
sin samiska identitet utifrån deras perspektiv och den rådande 
kulturen inom deras samiska samhälle. Låt mig försöka besvara 
varför Anders agerade som han gjorde och valde som han 
gjorde.  

För att komma vidare härifrån vill jag återigen exemplifiera 
med ytterligare delar från renskötarlivsformen (Nordin 2007). 
Här kommer delarna om sijte och samebyn att ges plats för att 
besvara några av kapitlets frågeställningar. Vilka livsval kan de 
här unga individerna göra och vilka konsekvenser får deras val? 
För när Anders ville prova nya saker utanför renskötseln så 
ställde sig familjen emot detta beslut och eftersom en individ 
som inte vill vara heltidsrenskötande är beroende av sijtes 
välvilja fick detta stora konsekvenser för Anders. Sijten begärde 
helt enkelt att Anders skulle slakta sina renar, något som var helt 
emot hans vilja. Men Anders familj gav inte vika för hans 
intressen och familjen satte hårt mot hårt och begärde att 
Anders antingen skulle komma hem eller slakta ut alla sina 
renar. När jag talar med Anders framgår det dock att det inte 
enbart var familjen som låg bakom kravet på att Anders skulle 
göra ett aktivt val.  Det var även Sijtegruppen som ställde ett 
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ultimatum både mot Anders och mot hans familj. De ville inte 
ta ansvar för Anders renar om han inte skulle hjälpa till i det 
dagliga arbetet. De begärde så att familjen skulle lösa 
situationen. Så vad är då Sijtegruppen och hur inverkar de på 
informanternas identitet och vardag? 

 
 

Sijte och samebyn 
Sijtegruppen är en betydande instans när beslut skall tas om en 
person ska kunna ägna sig åt annat än renskötsel på heltid. Sijten 
är också enligt Nordins renskötarlivsformsmodell en central 
nivå i det samiska renskötarsamhället.  Nordin beskriver sijten 
som en grupp av självständiga hushåll som driver sina egna 
renskötselföretag men som tillsammans gör många av 
renskötselsysslorna tillsammans, såväl vintertid som sommartid. 
Sijten kan enligt Nordin jämföras med ett kollektiv som du 
måste vara lojal mot om renskötselarbetet skall fungera på ett 
tillfredsställande sätt. En sameby består alltså av en mängd 
hushåll och de är sedan indelade i olika sijtegrupper. Hur många 
och hur de ser ut varierar mellan samebyar beroende på 
samebyns storlek och uppbyggnad (Nordin 2007:65, Sara, 
2002:23-27). 

En individ som föds med renskötande föräldrar tillhör alltså 
redan från början också en sijtegrupp. Barnets föräldrar som 
bedriver renskötseln i ett eget privat företag samarbetar med 
andra renskötare i ett arbetande kollektiv. Men eftersom sijten 
är ett system som bara finns inom det renskötande samhället 
behövs den ytterligare beskrivas här. 

 
 

Att studera hur en sijte fungerar 
Det är vid det praktiska renskötselarbetet man kan se hur sijten 
arbetar tillsammans. Vid en kalvmärkning kan jag på nära håll 
studera hur en sijte är verksam i vardagen när en fungerar. Det 
är full aktivitet i rengärdet. Renarna springer runt i cirklar och i 
mitten har renägarna samlats. Det är en sen kväll men eftersom 
natten om sommaren är ljus är det ingenting som stör någon. 
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Många av renskötarna har arbetat länge. Först har de varit ute 
på dagen och sökt efter sina renar för att sedan föra dem till 
gärdet. De borde därför vara trötta men ingen ser särskilt trött 
ut. Det beror på att det här är en höjdpunkt för alla renägare. 
Hela familjer har samlats och små barn tultar omkring bland 
renarna tillsammans med de äldre. Alla har fullt fokus riktat mot 
renarna i gärdet. Aktiviteten är stor när en renskötare upptäcker 
en vaja med kalv som är hans bland de andra. Han pekar febrilt 
med sitt finger in mot flocken av renar. Direkt reagerar några 
andra renägare på hans ord. De följer hans pekande fingers 
riktning och hans beskrivning av vajan, som sker med 
beskrivande ord på sydsamiska. När de andra renskötarna ser 
renen så kastas lassot efter kalven. Den första renskötaren 
missar och svär i ilskan en lång ramsa. Fast direkt kastar en 
annan renskötare efter samma kalv och kastet sitter perfekt. 
Trots att det här inte är första kalven han träffar ikväll går hans 
stolthet inte att missa. En bra lassokastare ger status hos andra 
renskötare och för varje kast som renskötaren träffar känner 
han glädje. Det betyder att ännu en ren märks och det finns inte 
längre en risk att den renen förblir omärkt och såld till samebyn 
vid höstens skiljning. 

Den renskötare som först såg vajan och som uppenbarligen 
är dess ägare rusar fram mot den fångade kalven. Han lägger 
omkull den och sätter sig ner för att märka den i örat med hans 
speciella renmärke. På annat håll i rengärdet så har en annan 
renskötare sett en av sina renar och proceduren börjar om. 

Efter en stund uppenbaras ett mönster. En del renägare 
kastar gemensamt på samma kalvar. Andra samarbetar inte med 
dem utan har sin egen grupp. Här synliggörs sijte grupperna. 
Vilka som samarbetar med varandra och vilka som inte gör det.  
Det här är en del av den ideologiska grund som sijten vilar 
emot. Det individuella renägarskapet som är grunden för den 
enskilde individens företag sätts här åt sidan. Inom sijtegruppen 
hjälps personerna åt med att få sin grupps renar märkta under 
kvällen. Målet är att ingen skall missas. 

När en sijte arbetar effektivt som i denna fältobservation 
synliggörs hur renskötseln gynnas av samarbetet. Då fungerar 
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den som ett arbetskollektiv, vilket är i princip nödvändigt 
eftersom renskötsel är svårt att bedriva ensam. Nordin beskriver 
att sijten för att få renskötseln att fungera delar på arbetet och 
planlägger hur renskötseln kan bedrivas mest effektivt för att 
renhjorden skall må bra och växa (Nordin 2007:65). Eftersom 
målet för renskötarna är just en så effektiv och framgångsrik 
renskötsel som möjligt vill man att detta samarbete skall fungera 
smärtfritt. För att framgång skall nås måste dock regel nummer 
ett inom sijten följas, nämligen den om lojalitet. 

Lojalitetsaspekten av sijten har varit tämligen okänd inom 
forskningen. Nordin visar emellertid i sin forskning hur 
hushållen i sijte måste hålla ihop gentemot andra sijter som finns 
inom samebyn för att vara stark. Vidare belyser Nordin hur en 
stark sijte har möjlighet att utöva mycket makt inom samebyn 
och få igenom sin vilja och bedriva renskötseln på det sätt man 
själv finner rätt och/eller det sätt som gynnar ditt eget företag 
(Nordin 2007:65-66). 

 I skenet av detta förstår man vikten av sijtelojaliteten. Det 
centrala för sijten är lojaliteten mellan dess medlemmar. Det 
handlar om ett arbetskollektiv men också om ett allianskollektiv 
som ger individen möjlighet att styra sin egen renskötsel dit den 
vill.   

Renskötarna har inte bara att förhålla sig till sig själva och 
sijten om de vill besluta över renskötseln. Vill man kunna ta 
egna beslut och få status måste sijten kontrollera samebyns 
andra medlemmar. Nästa steg i Nordins livsformsmodell är 
således samebyn. Samebyn utgörs av enskilda hushåll som är 
organiserade i olika Siidor (Nordin 2007:71). Samebyn har 
relationer både till de enskilda medlemmarna, till hushållen och 
till de olika sijterna. Samebyn är med andra ord det som går 
tvärs igenom hela det samhälle som renskötarna måste förhålla 
sig till. Den enskilde medlemmen bidrar med arbete till samebyn 
och får i gengäld använda sig av de markområden som samebyn 
har betesrätt på. 

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att samebyn inte är 
en samisk idé. Den är lagstiftad och pålagd renskötarna uppifrån 
och där förväntas renskötarna samarbeta trots att de inte 
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behöver ha mer gemensamt än att de tillhör samma sameby 
(Nordin 2007:70).   

 Under året har samebyn en mängd gemensamma arbets-
aktiviteter som medlemmarna väntas delta i. Exempelvis samlar 
renskötarna på hösten in renarna tillsammans och då bidrar 
individen med arbete till samebyns aktiviteter. Under sommaren 
bidrar individen sedan med arbete till kalvmärkningen etc. 
Förutom vid kalvmärkningen och andra direkta 
renskötselarbeten kan gemensamma aktiviteter också vara 
underhåll av anläggningar, renvaktarbostäder (Nordin 2007:71).  

I Nordins studie framgår det att det inom samebyn finns 
konkurrens och avundsjuka. Här sker en kamp om vem som 
skall kunna utöva makt, ha mest med renar och bestämma hur 
arbetet skall utföras. Det är den sijte som är starkast som kan 
styra samebyn. Detta beror på flera olika saker. För det första 
sker mycket av samebyns beslutstagande genom röstning på de 
gemensamma stämmorna (Nordin 2007:66). Som enskild 
renägare har du inte stora möjligheter att styra ett beslut med 
din enda röst. Detta även om en del av röstningen sker via 
renantal. En enskild renägares möjligheter att bestämma är små. 
Tillhör du emellertid en stark sijte hamnar saken i ett annat läge. 
Då kommer sijten att rösta tillsammans mot gemensamma mål 
och din röst blir då starkare. Andra beslut tas i det dagliga 
arbetet och eftersom en del av det arbetet sker tillsammans med 
samebyns medlemmar så kan det vara svårt att som enskild 
person bestämma hur det arbetet skall ske (Nordin 2007:66). 

I en annan fältsituation betraktar jag en diskussion mellan 
två renägare som inte kan komma överens om vilket område 
som de skall samla sina renar till och när de skall börja. Dis-
kussionen svajar fram och tillbaka. Den ena renskötaren är 
bestämd i sin åsikt och vägrar ge sig. Under tiden sitter en annan 
mycket yngre renskötare tyst och betraktar vad som sägs på 
avstånd. Till sist kliver han upp, vandrar fram till gruppen och 
tar till orda och berättar vad han tycker och vilket förslag han 
stödjer. De andra väljer så, att utan vidare diskussion följa hans 
förslag. Utifrån skulle kanske detta betraktas som ett 
demokratiskt beslut där två renägares åsikter väger tyngre än en. 
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Då missas emellertid perspektivet hur två jämnstarka sijter 
argumenterade emot varandra. När den tredje och starkaste 
sijten gav sitt förslag så visste alla att det var det beslutet som 
var gällande. De andra sijterna kunde självklart ha gjort 
motstånd men samtidigt vet de att det inte skulle ha hjälpt här 
och nu (Nordin 2007).  Den unga renskötaren omges av en 
stark grupp och att gå emot honom skulle vara att ta sig an hela 
den renskötande gruppen. Alla som var med i diskussionen 
företrädde inte bara sig själva utan även andra individer. 
Renskötarna visste därför redan att den yngre renskötaren skulle 
ha stöd av flera och starkare renskötare. En diskussion med 
dem var de inte villiga att ha eftersom de då visste att de 
troligtvis skulle förlora. För att renskötseln skall fungera och 
enskilda medlemmar få sin röst hörd på detta sätt måste lojalitet 
gentemot sijten råda. Lojalitet är alltså en av grundbultarna i 
sijten eftersom det är genom lojaliteten som man kan styra 
samebyn. I den här sijten visste alltså alla vad som gällde och 
hur de skulle agera. Den sijte som kan hålla samman och 
underbygga med nya unga renskötare är alltid starkast. Den 
kommer att få ett stort inflytande över samebyns 
verksamhetsområden och hur byn kommer att se ut (Nordin 
2007:66). En stark sijte kan utöva makt och få igenom sin vilja 
men med maktutövande uppstår också motstånd.  

Ständigt pågår det därför en kamp mellan olika sijter.  
Samebyn blir i dessa fall, som den kollektiva samlingsplats den 
är för renskötarna, ofta skådeplats för uppgörelser och kamper 
mellan olika sijter (Nordin 2007:123).  Fast i exemplet ovan 
valde renskötarna att inte ta konflikten utan falla åt sidan.   I 
Anders och informanten som slutade inom renskötseln har 
emellertid konflikterna med sijten varit så svåra att de inte 
innehållit några vinnare. För kan man inte finna sig i sijtens 
beslut måste individen söka sig bort från denna. Om och när det 
sker kan hela sijtens position gentemot andra sijter försvagas 
(Nordin 2007:71).  

Det var alltså grupp av individer som satte press på Anders 
familj när han ville ägna sin tid åt annat än renskötseln. De såg 
Anders beslut som ett hot mot sijtens styrka. De ville inte vara 
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med och sköta hans renar om han inte skulle vara heltidsaktiv 
och begärde så att hans familj löste situationen. Kunde de förmå 
Anders att ta ett beslut, i en eller annan riktning, skulle hela hans 
familj kanske tvingas lämna sijten. Det skulle påverka deras 
status och chanser att påverka beslut inom samebyn och 
försvåra det dagliga renskötselarbetet. Familjen valde så att sätta 
krav på Anders att återvända hem igen. Inte bara för sin egen 
skull, utan också för familjen, släkten och sijtens status. 

Under studiens gång är det emellertid inte bara inom Anders 
sijte som konflikter funnits. I samebyarna finns det mer eller 
mindre en ständigt pågående kamp mellan olika sijter.  

En av de informanterna har idag valt att inte vara aktiv 
renskötare och det beslutet föregicks alltså av en konflikt inom 
sijten. Informanten hade svårt att bygga upp en renhjord i det 
hårda ekonomiska klimat som omgärdar renskötseln idag. I den 
studie av renskötselns ekonomi som Nordin genomfört går det 
att utläsa att få företag idag har en lönsamhet och hur flertalet är 
beroende av inkomster utifrån. Det kan vara så att en person i 
hushållet har en fast inkomst eller att renägaren själv tar på sig 
extraarbeten i form av skogsröjning eller skogsplantering 
(Nordin 2007:102-104).  Precis så var det för den här 
informanten. Han hade mycket svårt att nå lönsamhet inom 
renskötseln. Han försökte få in nytt kapital med hjälp av 
bisysslor men de extrainkomsterna räckte emellertid inte och 
han kände sig alltmer ekonomiskt pressad. Dessutom hade 
informanten och hans sijtegrupp olika åsikter om hur 
informanten skulle få lönsamhet i sitt företag och hur mycket tid 
informanten skulle lägga på renskötselarbete. Till sist valde 
informanten att sluta med renskötseln. Men trots att schismerna 
mellan honom och släkten varit många vill han idag inte tala om 
konflikterna. Hans lojalitet mot familjen är fortfarande stark. 
Det påvisar igen hur lojalitet och gemensamhets beslut är en av 
sijtens grundvalar och hur informanten fortsatt lever efter det. 
Även om individer väljer att leva ett liv som inte baserat på 
renskötseln kommer de på detta sätt att alltjämt ha kvar sitt 
ideologiska ramverk som styr deras handlingar i ett samiskt 
sammanhang. De är ofta fortsatt väldigt lojala mot sin familj 
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och sätter i alla sammanhang renens bästa i första rummet. Det 
är därför svårt att få informanter att tala om de problem som de 
haft inom sijten. Denna informant berättar emellertid kort om 
det faktum att han inte kunde komma överens med sin sijte och 
därför var han tvungen att lämna den eller finna en annan sijte.  
Eftersom ingen annan sijte var intresserad av att samarbeta med 
honom så blev hans val att lämna renskötseln. 

Grunden bakom detta beslut är enkel ur ett renskötande 
perspektiv. Med Nordins modell ser man hur en sijte måste 
fungera bra om framgång skall nås. En icke fungerande sijte 
förstör det dagliga renskötselarbetet och renskötarna inom den 
gruppen når ingen framgång. En väl fungerande sijte kan dock 
ge individen status. Men för att sijten skall fungera måste det 
finnas vissa ideologiska grunder (Nordin 2007:64-67). En sådan 
som är alltså enligt Nordin att man inom arbetsgemenskapen 
hjälps åt på ett sådant sätt att det individuella renägarskapet får 
mindre betydelse. Om en medlem i en sijte ser några andra renar 
smita iväg från flocken har det ingen betydelse vem renarna 
tillhör utan man för dem tillbaka till hjorden igen (Nordin 
2007:65). Det här en tyst överenskommelse och behöver inte 
diskuteras. För följer man inte dessa arbetsregler hotar man 
sijtens stabilitet och renskötselarbetet förstörs, renhjorden mår 
dåligt och man kan alltså ytterst tvingas lämna gruppen. Just den 
här informanten ansågs inte arbeta i enlighet med sijtens regler. 
Han berättar själv att andra sijtemedlemmar klagade på att han 
sällan arbetade med aktivt renskötselarbete. Det betyder att de 
inte ansåg att han var ute i skog och fjäll med renen i den ut-
sträckning som de önskade. De ansåg alltså att han lade över för 
mycket av deras gemensamma sysslor på andra än sin egen 
arbetslott. Detta är en vanligt förekommande konflikt inom en 
sijte och kan man inte lösa problemen internt kan en individ 
tvingas lämna gruppen. Vilket alltså hände i detta fall.  Alla inom 
en sijte måste arbeta mot samma mål och i samma riktning. Det 
krävs också att man sätter kollektivet först ibland för att vinsten 
för en själv skall öka i slutändan (Nordin 2007:65).  Mår sijtens 
renar bra så mår dina renar bra. 
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Just arbetsfördelningen är alltså en vanligt förekommande 

grund för konflikter inom sijtegrupperna. Ordet aktiv är här av 
största vikt. Nordin visar i sin studie hur skiljelinjen mellan olika 
renskötare skapas just efter hur mycket arbete de anses bidra 
med. Att arbeta är nämligen ett begrepp som renskötarna sätter 
stor ära i. De mest respekterade renskötarna är de som arbetar 
mest, de som sätter renen i första rummet i alla lägen (Nordin 
2007:122). Individer delar in samebyns medlemmar i olika 
grupper där de som arbetar mest med renen är de som tillskrivs 
högst status (Nordin 2007:121-123). I skenet av det är det inte 
svårt att förstå att just hur mycket arbete alla bidrar med ofta är 
grunden för konflikter inom sijtegrupper men även inom 
samebyn. Oenighet om hur mycket arbete som informanten 
ovan var tvungen att lägga på det aktiva renskötselarbetet var 
också anledningen bakom att informanten lämnade renskötseln. 
Precis samma åsiktsskillnader har också legat till grund för en 
annan sijteuppgörelse under studiens gång. I den striden var det 
emellertid informanterna själva som till sist medvetet lämnade 
sijtegruppen och bildade en ny. Det är nämligen inte så att man 
inte kan byta sijte. Många unga renskötare byter under sin 
uppbyggnadsfas grupp. De finner då andra renskötare som delar 
deras syn på hur arbetet skall skötas (Nordin 2007:66). 

I detta fall var det en ung kille som hösten 2001 till vardags 
studerade på gymnasiet. I hans familj fanns också två äldre 
bröder och under studiens fortgång kom den unga killen att 
växa upp och besluta sig för att satsa på renskötseln. I det 
skedet intervjuade jag också hans bror som kom att tillhöra 
samma sijte som min unge informant.  

När den unge informanten och hans bror båda bestämt sig 
för att satsa på renskötseln kom de att köpa renar för att utöka 
sin renhjord. I deras sijte fanns emellertid också andra 
medlemmar som inte, enligt informanten, var att betrakta som 
heltidsaktiva inom renskötseln. Alltmer kom så intervjuerna 
med min unge informant att färgas av en ilska gentemot de 
andra sijte medlemmarna. Han ansåg att de bara fanns till-
gängliga under de ”fina sommarveckorna”, när pengar skulle 
fördelas, vid renskiljningar och när renar för hushållsslakt skulle 
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slaktas. De fanns alltså, enligt informanten,  bara tillgängliga för 
arbete när renskötseln var lättsam. När tyngre stunder rådde och 
det var arbetsamt, när vädret var ogynnsamt och när bönder 
klagade över renarna på deras gårdar fanns de dock inte 
tillgängliga. Kostnaden för att bedriva renskötsel var samtidigt 
stora och ekonomiskt betungande för de två informanterna. 
Som stödnäring kom de två bröderna att börja fiska och sälja 
vidare fångsten. Det kom att bli en bra binäring. Tillsammans 
delade de två på en sjö där fisket skedde. Under en höst kom 
emellertid en annan medlem av sijten att börja fiska på ”deras” 
sjö. Denne sijtemedlem var just en av de renägarna som inte 
ansågs vara aktiva året om och nu kom de två informanterna att 
våldsamt reagera. De upplevde att han inte ens unnade dem 
denna lilla biinkomst från fisket, som var viktig för dem.  De 
beslutade så att de skulle begära betalt för sitt arbete med 
renarna av utvalda sijtemedlemmar som de ansåg inte bidrog i 
den aktiva renskötseln i den mån de önskade. De kom dessutom 
att förflytta den andre medlemmens fiskebåt bort från den 
nämnda sjön. Konflikten var därmed total och i intervjuerna 
osar det av ilska gentemot de äldre icke heltidsaktiva 
renskötarna. 

Arbete var här det som låg till grund för konflikten. In-
formanterna tyckte att de tvingades genomföra arbete för andra 
renägare och att det försvårade deras eget renskötselutövande. 
De ansåg inte heller att de respekterades på det sätt som de 
ansåg att de förtjänat. Informanterna som tillhörde denna sijte 
satte så arbetets status på sin spets. De gick till och med så långt 
att de i samtal säger att det är ett hån att kalla alla byns 
medlemmar för renskötande. Informanterna tyckte här, i 
enlighet med Nordins studie, att renskötare var de som försökte 
livnära sig på renskötseln och varje dag ägnade sig åt 
renskötseln. De har här en högre status än de andra som man 
kallar renägare. Renägande är enligt dessa informanter de in-
divider som innehar ett renmärke och äger renar. Dessa indi-
vider är emellertid inte heltidsaktiva utan finns tillgängliga vid 
skiljningsarbeten, kalvmärkningar och dylikt. I den gruppen 
finns både de som har sin huvudinkomst utanför renskötseln 
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och bara äger ett fåtal renar men också de som uppger sig ha 
renskötseln som huvudnäring men som informanterna inte 
upplever är heltidsaktiva (Nordin 2007:121-123). 

Resultatet av konflikter mellan informanterna och de andra 
sijtemedlemmarna fick till sist till stånd att ordningen i samebyn 
förändrades och sijtegruppen bröts sönder. Med stöd av sina 
bröder och sin far uteslöt de en del av sijtegruppen. Detta 
innebar att sijten förlorade eftersom de i aktiva samebybeslut nu 
hade färre röster att luta sig emot. Det innebar också att sijten 
förlorade i status. För Nordin visar i sin studie på hur en sijte 
som innehar många förändringar ofta faller i status relativt 
snabbt (Nordin 2007:66). Den unga informanten anser 
emellertid att det är övergående då deras familjer aktivt kommer 
att arbeta upp sijtens anseende, status och maktposition igen. 
Om de inte agerat tror informanten att de till sist istället förlorat 
alla sina möjligheter att påverka inom samebyn. Då hade andra 
sijter troligtvis skaffat en bättre position eftersom de inte 
tvingades ta hand om andra renskötares renar och därmed 
kunde deras hjordar växa mer än informantens, eftersom de inte 
behövde ge plats åt andra medlemmars renar.   

 Lojaliteten inom sijten är alltså en grundbult. Om man likt 
informanterna ovan inte anser att samarbetet inom sijten 
fungerar finns inga alternativ. Du måste lämna gruppen. 
Antingen för en annan sijte, ensam bilda en grupp eller lämna 
renskötseln helt. Även om individerna inom sijten konkurrerar 
med sina privata företag vet de att man måste hålla sams och 
vara eniga i hur arbetet skall genomföras om man vill nå 
någonstans. Om en sijte lyckas hålla sams kan de emellertid bli 
mycket starka och få igenom sin vilja (Nordin 2007:67).  

  
 

En djävla jakt- och fiske same! 
Det är inte svårt att förstå varför informanterna arbetar hårt 
med sina renar och tar allvarligt på sijten, lojaliteten och ren-
skötseln. De är för det första uppväxt med tanken att renen 
betyder allt. Dessutom är renskötare det finaste man kan vara i 
denna livsform. Den högsta statusen nås om man är en stor 



 

114 
 

  

renägare. Att vara en bra renskötare som har respekt bland 
andra och äger många renar är den mest statusfyllda positionen 
en individ kan uppnå inom denna livsform.  

Många av informanterna är födda i renskötarlivsform. Så 
länge som de förstår sin givna plats och rättar sig efter för-
väntningarna fungerar också systemet bra. Men om någon in-
formant inte kommer överens med sin sijte har den bara två val, 
byta sijte eller lämna systemet.  I skenet av hur central 
renskötseln är för familjerna inom denna livsform och hur 
renskötseln är det enda som ger status i det renskötande sam-
hället, förstår man också vilken katastrof det kan upplevas som 
när en ung informant inte vill satsa på renskötseln. Sijtegruppen 
försvagas, familjens ställning ruckas och individen kan aldrig nå 
den absoluta toppen.   

Det var en sådan informant som Anders var när jag mötte 
honom för vår första intervju. Han hade hamnat mitt emellan 
olika val och skilda viljor. I den situationen valde han så att 
återvända till sin familj. Anders är emellertid inte den enda in-
formant som jag möter under studien som har en historia som 
denna att berätta.  

En annan ung man valde att studera vidare. De ekonomiska 
kalkyler han gjorde visade alla på att hans renskötselföretag inte 
skulle bli lönsamt under överskådlig tid. Trots att han arbetade 
extra med diverse arbeten som vägarbeten, röjningsarbeten och 
plantsättning gick företaget med ekonomisk förlust. Till sist tog 
informanten beslutet att sluta med renskötseln. Han berättar att 
det tungt beslut eftersom det varit hans livslånga dröm att bli 
renskötare.  Men trots de ekonomiska svårigheter som tillvaron 
som renskötare åsamkat honom och trots den sorg han nu 
kände var familjens dom hård. Informanten fick veta att han 
efter att han sålt renarna inte var välkommen hem igen. Idag är 
han boende i en stad och studerar. Kontakten med samebyn är 
ringa och kontakten med familjen ansträngd.  

I flera berättelser berörs på detta sätt svårigheterna med att 
finna sin identitet i en verklighet där valmöjlighet ställs mot 
lojalitet och tradition. Kerstin är en av dem som har erfa-
renheter som liknar Anders, Carina och informanten ovan. En 
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väsentlig skillnad mellan de informanterna och Kerstin är att 
hon idag lever helt utan kontakt med andra samer än sin far och 
mor. När exempelvis Anders efter ett kortare uppbrott valde att 
följa de traditionella ramar som satts upp och återvända till sin 
familj och när informanten ovan fortfarande anstränger sig för 
att bibehålla en relation med sina släktingar bröt istället Kerstin 
helt med alla samer utanför kärnfamiljen. 

Vi möts hemma hos Kerstins far när hon gör ett av sina få 
besök i Sapmi. Hon låter inte orden skynda utan tar sig tid att 
tänka över sina svar. Det uppenbart att Kerstin har stor kunskap 
om den samiska historien och befolkningen. Hon berättar om 
sin uppväxt i en släkt som aktivt försökte bevara den samiska 
kulturen. Tidigt kände hon att det fanns specifika krav på 
hennes livsval. Man hoppades att hon skulle välja en politisk 
karriär eller på annat sätt stödja de samiska frågorna. Att hon 
skulle finna sin trygghet inom den samiska befolkningen var 
givet. Det samiska var också helt dominerande under 
uppväxtåren. Familjen besökte många av de samiska 
sammankomsterna och tidigt hade hon ett stort samiskt kon-
taktnät och en kulturell kompetens som medförde att hon visste 
hur hon skulle agera i skilda situationer.  

Hur det ändå kom sig att hon bröt med den samiska be-
folkningen kan Kerstin idag inte direkt säga. Det var flera olika 
händelser, känslor och upplevelser som spelade in. En av de 
direkt påverkande incidenterna som Kerstin återkommer till är 
dock när hon förälskade sig i en samisk man. 

Kerstin var fortfarande tonåring när hon på en samisk 
mötesplats träffade en pojke. Historien var oskyldig men de 
behöll ändå kontakten när Kerstin efter helgen återvände hem. 
Efterföljande veckor var telefonsamtalen många och långa 
mellan de tu. Så där långa som de bara kan vara när man är 
tonårsflicka och det pirrar i magen varje gång man hör hans 
röst. De talade om dagens händelser och gemensamma bekanta. 
Timme efter timme, dag efter dag avhandlades egentligen 
oväsentliga ting bara för att det kändes nästintill omöjligt att 
lägga på telefonluren. Inget nämndes om att de skulle träffas 
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igen innan nästan sammankomst. Allt var oskyldigt, jättekul och 
spännande. 

Det här var Kerstins första förälskelse, en sommarkärlek 
som uppstått mellan unga samer på en sammankomst. Under 
hennes uppväxt hade det aldrig offentligt deklarerats att familjen 
önskade att Kerstin skulle finna en samisk partner. Fast 
indikationer från släktingar och den efterföljande känslan sa 
henne att det ansågs önskvärt. Det betonades att gemensamma 
intressen var bra och Kerstin såg hur de med samisk partner 
alltid reste tillsammans, visade upp sig och direkt fann 
gemensamma samiska vänner. Så var inte alltid fallet för de med 
svenska pojkvänner. Ibland följde de inte med på de samiska 
sammankomsterna. Ingen saknade dem där och på något sätt 
fanns där upplevelsen inom Kerstin att man hade högre status 
om man levde tillsammans med en annan same. 

Kerstins långa telefonsamtal och trevande tonårsförälskelse 
ledde emellertid till en omedelbar reaktion från släktingarna. 
Fast inte den hon kanske väntat sig. Att finna en samisk partner 
var något som släktingarna uppmuntrade Kerstin till, men det 
gällde inte vilken samisk partner som helst skulle det visa sig. 
För när Kerstin fann en pojke hon tyckte om reagerade familjen 
starkt mot hennes val. Pojken hade nämligen inte samma 
samiska bakgrund som Kerstin utan han hade i hög mån samma 
bakgrund som informanterna i kapitel 2 ”Rennäringslagens 
betydelse”. Kerstins pappa vrålade och skrek att han inte 
accepterade en jakt och fiske same till sin dotter.  

 
 

”Vi måste hålla blodlinjen obefläckad” 
Den samiska unge mannen ansågs således inte vara lämplig. 
Förhållandet sattes på prov och eftersom det aldrig funnits 
någon allvarlig tanke på ett stabilt förhållande bakom föräls-
kelsen bröt hon med pojkvännen. Händelsen hade dock sått ett 
frö av tvivel inom Kerstin. Allt det hon anat fanns där bakom 
de fina orden om valmöjligheter och de framviskade råden från 
släktingar var egentligen inte råd utan klara anvisningar. Det var 
Kerstins farmor som kanske sade det som till sist fick henne att 
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bryta kontakten med den samiska befolkningen. ”Ur munnen av 
barn och gamla hör man sanningen”, säger Kerstin. Kerstins 
farmor framhöll nämligen att den samiska befolkningen var 
tvungna att hålla traditionen vid liv och det skulle ske genom att 
”rätt same” gifte sig med ”rätt same”. Kerstin berättar att 
farmodern sa att det var viktigt att hålla blodlinjen obefläckad. 

Det var således Kerstins farmors ord som startade den 
process som ledde till att Kerstin bröt med den samiska be-
folkningen. Kerstin säger att hon kände sig alltmer instängd och 
hon upplevde att hennes valmöjligheter på förhand var 
bestämda. Efter flertalet liknande händelser flyttade hon bort 
från familjen för att studera på annan ort. I början ville hon 
söka efter sina egna mål men fann allteftersom att kombinera 
hennes samiska härkomst och livet i studentstaden var svårt. 
Kontakten med andra samer avtog alltmer. Till skillnad från 
Anders vände Kerstin inte tillbaka. När jag möter henne på 
besök hos sin mor är det snart tio år sedan hon lämnade sin 
familj. Hon är nyss fyllda 28 och som vuxen har hon aldrig 
träffat sina samiska släktingar.  

Innan Kerstin gjorde sin utbrytning hade det samiska utgjort 
grundtryggheten i tillvaron. Men hon blev skakad av sin farmors 
indirekta negativa omdömen om andra samer. Idag när hon 
blickar tillbaka kan hon se att det alltid egentligen var uppenbart 
att alla samer inte ansågs var lika mycket värda i hennes familj. 
Helsamer, samer med två samiska föräldrar, ansågs självklart 
som mer samiska än andra. Men det var först när farmodern sa 
att ”blodlinjen måste hållas obefläckad” som Kerstin reagerade 
eftersom hon tyckte det uttalandet var ett direkt rasistiskt 
påhopp. 

Idag kan Kerstin förstå att traditionen för farmodern fun-
gerade som ett lim som skulle hålla ihop den samiska gemen-
skapen. För henne var traditionen det som bildar stabilitet och 
motstår kulturella och samhälleliga förändringar. Det var den 
som skulle få den etniska befolkningen att överleva. Farmodern 
agerade för att i det omgivande moderna samhället förstärka 
den symboliska gränsen runt den samiska befolkningen. Kerstin 
upplevde att det begärdes av henne att hon rättade in sig i ledet 
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och levde efter de ramar som satts upp. Om hon inte gjorde det 
skulle hon hota den egna befolkningens överlevnad. För att inte 
tala om sijten och släktens rykte och status.  

För att skapa och upprätta symboliska gränser för en etnisk 
gemenskap krävs att det finns en form av traditionens väktare – 
som Anders föräldrar och Kerstins farmor. De är de som lyfter 
fram, betonar och förvaltar de symboliska gränserna. De 
förmedlar med sitt agerande vikten av att hålla traditionen vid 
liv och får andra att känna att deras alternativa beteende är 
provocerande. Dessa väktare och förvaltare av traditionen kan 
vid en första anblick likna experter i det moderna samhället. 
Men den kunskap som de besitter går inte att kommunicera till 
utomstående och det är snarare status än expertis som gjort dem 
till förvaltare. 

Kerstins berättelse visar att farmoderns ord om den obe-
fläckade blodslinjen inte enbart berör folk med annan etnisk 
bakgrund, utan också i hög grad handlar om samer som anses 
”mindre värda”. Farmodern markerar tydligt att hon upplever 
sin egen familj och släkt som innehavare av en högre status än 
andra släkter, som istället stämplas som icke önskvärda. Det är 
således inte bara kunskapsexpertisen som spelar roll hos en 
förvaltare utan framför allt den sociala statusen inom det 
samiska samhället. 

När jag möter Kerstin på besök hos henne föräldrar i norra 
Sverige har hon under en längre period bott utomlands innan 
hon återvände för att arbeta i en större stad i de södra delarna av 
landet. Där lever hon idag tillsammans med en icke-samisk man 
och umgås uteslutande med individer utan samisk bakgrund.  

Det framgår i Kerstins berättelse att detta varit en mycket 
svår process. Det var det för Anders också när han under en 
period bröt med den etniska gemenskapen. Men när traditionen 
ställdes mot de individuella valmöjligheterna visade sig 
traditionens psykologiska kraft vara starkare för honom. Anders 
upplevde då hur de symboliska gränserna blev övermäktiga och 
hur hans egna önskemål och samhällets förväntningar inte var 
förenliga. Detta resulterade i en mycket svår valsituation för 
Anders. I detta fall valde han att återvända till den etniska 
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befolkningen medan Kerstin, ställd inför samma alternativ, 
avbröt kontakten. En bakomliggande orsak till de två 
informanternas skilda val kan vara deras olika kön. Anders som 
man skulle om han lämnade renskötseln tvingas sälja sina renar 
och mista sina rättigheter. Detta gäller inte Kerstin som har en 
far, en bror och många kusiner som är nära renskötselanknutna 
och som trots Kerstins val att bryta med den samiska 
befolkningen ändå sköter hennes familjs renar och har en dörr 
öppen för att hon skall kunna återvända till samebyn. Kerstin 
själv säger att om hon vore en pojke skulle kanske inte hennes 
familj vara så förstående som de är utan tvinga henne att lämna 
samebyn.  

 
 

Anders sedd ur ett livsformsperspektiv 
Det valet hade inte Anders. Anders bröt med sin familj, men 
efter hårda påtryckningar från familjen hade han efter en tid 
återvänt hem igen. Något år efter vårt första möte stämmer vi 
därför träff igen och jag söker svar på varför han valde som han 
gjorde. Renskötarlivsformen kan förklara hans livsval. Genom 
att Anders ville prova västvärldens alla möjligheter tvingades 
han lägga sin framtid som renägande i sin familjs och sijtes 
händer. Om de kunde acceptera hans beslut kanske han 
fortfarande kunde vara renägande. Om hans familj velat skulle 
de alltså kunnat låta Anders behållit sina renar och stannat kvar 
inom samebyn. I Anders agerande såg emellertid hans sijte ett 
hot. Om han lämnade sijten skulle den försvagas. Den unga 
renskötaren som förväntats representera framtiden skulle med 
sitt beslut avsevärt hota sijtens ställning i byn. Hans familj som 
ville sin sons bästa ville inte att han skulle ”kasta bort” sin 
framtid utanför samebyn. Anders mamma berättar, vid ett av 
mina möten med Anders, att ”hennes son enbart behöver kunna 
en sak och det är att kasta lasso”. Med det uttalandet förstår jag 
hur besvärligt det varit för Anders och hur hårt familjen hållit på 
livsformens gränser. I skenet av det är det inte heller svårt att 
förstå att familjen valde att ta avstånd från Anders när han 
beslutade att lämna renskötseln.  
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När Anders återvände kunde emellertid renskötselföretaget 
och familjens status bevaras. Om Kerstin, som kom att bryta 
med sin familj, valt att gifta sig med en individ från en 
renskötande familj hade även deras renskötselföretaget och 
familjs status varit stabil. När hon valde nya vägar hotades dock 
de rådande kulturella strukturerna. 

Det handlar således inte enbart om ett fåtal traditionella 
väktare som Kerstins farmor som bibehåller de traditionella 
reglerna. Utan det handlar om en kultur och egen livsform där 
lojalitet innebär stabilitet. Anders och Kerstin är båda uppvuxna 
i en livsform och den livsformens existensbetingelser är 
befolkningsgruppens kulturella levnadsvillkor (Højrup 
1989:183). För att livsformen skall fungera måste individerna 
följa de kulturella reglerna. Gör de inte det utgör de ett hot mot 
livsformens existens. 

Ser man det från denna synvinkel är Anders agerande 
rationellt. Han hade att välja på att lämna gruppen eller stanna 
kvar på dess premisser. Det blev kontentan av att Anders familj 
valde att sätta hårt mot hårt. I en annan samisk renskötande 
familj kanske situationen hade hanterats annorlunda. Där hade 
kanske Anders fått behålla sina renar samtidigt som han gjort 
karriär utanför renskötseln. Fast Anders familj var beroende av 
att just han fortsatte med renskötseln. Han hade ända sedan han 
var liten setts som den naturliga arvtagaren och hans beslut att 
sluta med renskötseln satte situationen på sin spets. Antingen 
slutade han med renskötseln helt och sålde alla sina renar eller 
stannade han kvar och satsade på renskötseln. Ville han äga 
några renar skulle han helt enkelt tvingas inrätta sig i den 
rådande livsformen. Skulle han däremot välja att sälja sina renar 
var han inte välkommen tillbaka. Han skulle i sådana fall också 
frånsäga sig alla rättigheter som han haft inom systemet. Han 
skulle uteslutas ur rennäringslagen och aldrig mer kunna jaga, 
fiska eller bo på den mark där han växt upp. Dessutom skulle 
hans systrar, som idag var beroende av att Anders tog hand om 
deras renar, och hans egna eventuellt efterlevande barn också i 
långa loppet tvingas ut ur samebyn.    
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I värsta scenariot skulle Anders familj lämna den renskö-

tande gruppen. Hans beslut berörde således inte enbart honom 
utan hans systrars framtid, eventuella syskonbarn och/eller egna 
barn. Anders stod inför ett svårt beslut. Men det var inte enbart 
några traditionella väktare som stod bakom situationens 
uppkomst utan den var möjlig genom hur den renskötande 
livsformen är uppbyggd. Där Anders sätt att leva och värdera 
ting inte hade ett värde i sig. I renskötarlivsformen får individen, 
som Anders, ofta stå tillbaka då renskötarlivsformen i hög mån 
är uppbyggd kring att värna om kollektivets bästa först.  

Det val Anders ställdes inför och sedan gjorde kan ur ett 
västerländskt perspektiv ses som ofritt. Fast ur ett samiskt 
renskötande perspektiv var valet givet. För om Anders valde att 
lämna renskötseln var han samtidigt tvungen att gå emot allting 
som han under barndomen lärt sig var viktigt. Han skulle mista 
all status, vara tvungen att överge renen och han skulle göra sin 
släkt besviken. Det som anses vara de mest essentiella 
värderingar och normerna hos renskötarna var just det som 
Anders skulle vara tvungen att agera emot. Han skulle tvingas 
bryta mot de viktigaste kulturella reglerna.  

Anders visste vad som stod på spel. Han visste att han skulle 
komma att mista mycket av sin status i det samiska samhället. 
Anders hade växt upp i en rennäringslivsform, där andra ting än 
de man först ser har betydelse, och visste vad saken gällde och 
vilka normer han bröt emot. Han hade under hela sin uppväxt 
lärt sig om seder, normer och ideal som existerade inom hans 
befolkningsgrupp. Samtidigt var inte Anders allena påverkad av 
enbart renskötselns kultur. Han hade också under hela 
barndomen påverkats även av det omgärdande samhället och 
han bar på kunskap om sina valmöjligheter. Han kände att var 
han valde att bosätta sig eller vad han ville utbilda sig till eller 
arbeta med också kunde vara hans eget val. 

En svaghet i Thomas Højrups teorier som kritikerna fört 
fram är att teorierna kan verka strukturalistiska eftersom 
människor i teorierna kan te sig vara helt förbundna och på-
verkade av den livsform de fötts in. Det finns sociala strukturer 
i ett samhälle redan när en individ föds, med andra ord föds en 
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människa in i redan från början existerade sociala strukturer. De 
sociala strukturerna stipulerar villkoren för en människas 
handlande, genom att de formar situationer som människan 
hamnar i (Jakobsen 1999:52). Men å andra sidan gäller det att 
inte driva den strukturalistiska tanken för långt. Kritiken mot 
Højrup handlar i hög mån om detta. Att Højrup just drivit den 
strukturalistiska tanken för långt. För om man utgår från en i 
förväg bestämd form av struktur i vardagen finns risken att den 
strukturen överskuggar orsaker till och effekterna av att 
strukturen existerar. På detta sätt kan också intressanta frågor 
gömmas undan i en livsformsteori (Tyrkkö 1999:60). Kritikerna 
menar att tiden sprungit ifrån Højrups teorier. När de 
utvecklades på 1970-1980 talet var samhället annorlunda och 
med tiden har livsformerna blivit alltmer transparanta och 
svårare att lokalisera. (Tyrkkö 1999:65). Enligt Højrups olika 
kritiker bör det tas hänsyn till komponenter såsom modernitet, 
kön och makt (Tyrkkö 1999:36) Samhället har nämligen 
förändrats och ersatts av ett mer individualistiskt samhälle där 
människor är mer medvetna om sina valmöjligheter än de var 
innan (Tyrkkö 1999:31). 

Anders var medveten om det omgärdande samhällets 
möjligheter. Han är påverkad av såväl det svenska som det 
samiska samhället.  Genom honom kan man också se hur makt, 
kön och modernitet fungerar bredvid och tillsammans med en 
livsform såsom renskötarnas. Alla dessa element är nämligen 
delar som påverkar Anders. Anders är uppvuxen inom 
renskötseln men han är också medveten om sina valmöjligheter 
och samhället omkring. Han har växt upp i den moderna 
västvärlden och det har påverkat honom. Han vet vilka val han 
kan göra men han vet också vilka restriktioner som finns och 
vilket pris han kan få betala för sina val. Om Anders levt i ett 
samhälle där han kunde välja och sedan välja om igen kanske 
han levt efter de principerna. De flexibla valmöjligheterna är 
inte lika stora inom ett renskötarsamiskt samhälle, vilket tydligt 
framkommer i fallet Anders. Han drogs i den situationen i en 
mängd olika riktningar där alla element, normer och värderingar 
som de omgärdande samhällena hade parallellt påverkade 
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honom. I hans fall blev tydligt hur livsformen mötte 
moderniteten. Det var emellertid inte så att moderniteten och 
traditionen existerade skiljda ifrån varandra utan de möttes, och 
möts, i alla de unga renskötande informanterna. De är inte 
antingen eller. De är allting på en gång.  

Kraven som ställdes på Anders gjorde det nästan outhärdligt 
för mig att fortsätta samtalen med honom. Fast samtidigt gick 
han inte att släppa eftersom han berättade en intressant historia, 
eftersom där livsformen var en väsentlig del av hur hans liv 
strukturerades men också där senmodernitetens påverkan var en 
viktig del.  

Det är lätt att säga att det enbart var ”traditionella väktare”, 
släktingar som vägrat släppa det gamla systemet som ställde krav 
på Anders. Men det är en alltför enkel förklaring av ett 
komplext system. De individer som hårdast håller fast vid 
traditionen spelar en betydande roll men att rennäringens 
livsform fortfarande existerar beror också på att den fungerar 
och har ett betydelsefullt innehåll för människor. Samhället 
runtomkring har förändrats och det har även renskötarsamhället 
gjort.  

Renskötarsamhället förändras hela tiden och utvecklas med 
sin tid. Idag krävs det exempelvis ofta två inkomster till 
hushållet för att familjer skall överleva. Den tid då alla kunde 
leva på renskötseln är nästan helt borta. Idag arbetar ofta en av 
familjens medlemmar utanför renskötseln, vilket i sin tur har 
medfört att familjerna ofta har ett boende på en ort där arbete 
finns. Mestadels är det kvinnan tillsammans med barnen som är 
fast boende på en ort medan mannen ensam lämnar familjen för 
att bo på annan ort under perioder av året, antingen under 
vintern eller under sommarhalvåret. En livsform måste 
nyskapas, försvara sig och utvecklas på detta sätt om den vill ha 
ett fortsatt värde för dess bärare. När existens- och de kulturella 
levnadsbetingelserna ändras eller försvinner så måste också 
levnadsbetingelserna förändras för att fortsätta existera. Uppstår 
inte en sådan kamp försvinner livsformen så småningom 
(Jakobsen & Karlsson 1993:200-201). Men så länge som 
människorna finner livsformen meningsfull kommer den leva 
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kvar. Individer kommer att göra de nödvändiga justeringarna för 
att kunna fortsätta behålla livsformen och hålla den existerande. 
I det skenet förstår man att det inte är ett fåtal individer som 
håller renskötselns struktur samman utan hela den renskötande 
gruppen.  

Idag vill Anders inte tala om händelserna. Han och hans 
familj försöker lägga den tiden bakom sig. Ändå svarar Anders 
på alla mina frågor när han säger att jag skall skriva  ”att när 
kalvarna dansar då dansar jag”. Med detta citat synliggörs hur 
renen återigen har tagit den centrala platsen i Anders liv. Det är 
för renen han nu vill leva, vilket är precis i enlighet med 
livsformens grundvalar. Uttalandet kan också ses som direkt 
riktat mot hans familj, släkt, sijte och sameby. Han vill här lägga 
tidigare händelser bakom sig, lugna sina närmaste och visa sin 
lojalitet. 

 
 

Renskötseln 
Individerna inom renskötselns livsform lever med dess normer 
och värderingar samtidigt som de lever i ett samhälle påverkat 
av senmoderniteten. Det gör situationen komplicerad eftersom 
renskötarlivsformen sällan tillåter fria val, omval och försök. 
Renskötsel är inget man provar, lämnar och provar om. 
Acceptansen för ett sådant beteende finns inte och eftersom 
renskötseln inte kan bedrivas ensam, utan skall bedrivas i 
samebyverksamhet, så är det majoriteten som bestämmer vad 
som tolereras. För Anders blev det uppenbart då han ställdes 
inför de fria val som en ung individ har. Han lärde sig att han 
kunde välja var han ville bo, vad han ville bli och vem han ville 
leva med. Men han fick också veta att den livsformen inte var 
kompatibel med renskötseln och därför var han tvungen att 
lämna denna. Vilket kan ses som ett val i sig.  

Anders val påverkades av en mängd parametrar. Under hela 
Anders uppväxt hade hans familj och släkt påverkat hans 
värderingar och normer och det blev kanske den starkast bi-
dragande orsaken till att Anders valde att återvända till ren-
skötseln. ”Traditionella väktare” gav honom samtidigt väg-
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ledning för att förstå vilka normbrott han begick. Släktingar och 
vänner påtalade att valmöjligheter inte var kompatibelt med den 
renskötande livsformen. De klargjorde med all tydlighet att 
Anders inte agerade som en ”god” renskötande same.  

I alla de här delarna kan man studera hur stark livsformen 
fortfarande är. För att Anders, som den homosexuella unga man 
han är, idag valt att leva tillsammans med en kvinna skulle i 
stora delar av samhället ses som märkligt. För de flesta skulle 
detta te sig som nog för att bryta sig ut ur rennäringen och 
familjen. För honom var emellertid de värderingar och normer 
han lärt sig var viktiga som barn mer betydelsefulla än de ting 
som samhället utanför kunde erbjuda.  Han ansåg att priset han 
fick betala för att lämna renskötseln var för högt. Priset han fick 
betala för att stanna var det som han kunde acceptera.  

Tuula Bergqvist vill i utvecklad form se livsformen som 
relativt stabila strukturer med bestämda krafter, mekanismer och 
tendenser, men de vill också betona att enskilda individer kan 
röra sig in och ut ur olika livsformer (Bergqvist 2004:17). 
Anders kunde röra sig ur livsformen men när hans familj 
upptäckte vad han ville göra sade de nej. Anders kunde då välja 
att följa familjens beslut eller göra ett annat val. Det här beror 
emellertid till stor del också på Anders familjestruktur. Andra 
informanter har börjat studera och sökt arbete utanför 
renskötseln utan att tvingas välja mellan de två sätten att leva. 
Det är främst sijtens beslut om en person skall kunna äga renar 
samtidigt som den ägnar sig åt annat. Det handlar om mänskligt 
samspel. Livsformen har en stabil struktur med bestämda regler 
men den är aldrig fast utan utvecklas hela tiden. Det är 
människorna i den som skapar gällande regler och Anders följde 
gruppens regelverk. Detta betyder emellertid inte att han stod 
utan val. Han kunde välja och han valde. Om det valet var rätt 
eller fel är upp till var person att själv ta ställning till, men här är 
det irrelevant att resonera kring dessa frågor. Det som kan göras 
är att visa på hur stark renskötarlivsformen kan vara 

Anders framstår i samtalen som vilken ung man som helst.  
De uppfattningar, värderingar och normer som styrde Anders 
val bär han med sig men de är sällan synliga för ögat och de 
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människor som lever i en livsform är sällan medvetna om dem. 
Det reflekteras inte nämnvärt över kulturens inverkan i 
vardagen utan den bara finns där. Informanterna tänker inte på 
hur renskötarsamhällets egen ideologiska nivå kommer att 
påverka deras tänkande och val. Istället lägger de ofta hela 
skulden på det som de kan se, i detta fall är det ofta de juridiska 
regelverken. Informanterna talar ofta om felen i rennäringslagen 
och Anders är inget undantag där. Han anser att om den vore 
annorlunda skriven skulle aldrig denna situation uppstå. Det 
Anders här reagerar emot är att individer måste vara 
medlemmar i en sameby för att behålla sina rättigheter. Detta 
ger ett tryck på enskilda individer att fortsätta med renskötseln 
anser Anders. Resultatet blir så att för att en familj skall vara 
garanterad fortsatt plats inom en sameby måste åtminstone en i 
familjen vara aktiv berättar Anders. Här delar Anders åsikter 
med informanterna i kapitel 2 som står helt utanför samebyarna 
och är exkluderade från ”rättigheterna i enlighet med RNL 
1971”. Trots skillnaderna mellan dessa informanter så är 
kritiken gentemot rennäringslagens utformade alltså gemensam, 
alla informanter är medvetna om svagheterna i rennäringslagen 
och alla önskar utifrån sina erfarenheter en förändring.    

Anders har också rätt i att juridiken utgör en primär del av 
den livsform han deltar i och att juridiken givit livsformens 
struktur, men den politiska/juridiska nivån bestämmer inte 
något av själva produktionen av livsformen. Det är upp till 
människorna inom livsformen att bestämma reglerna och hur de 
vidhålls. Vill en sameby låta en individ vara medlem i byn utan 
att vara heltidsaktiv renskötare hindrar inte lagen ett sådant 
agerande. Lagen möjliggör emellertid för samebyn att begränsa 
medlemmarna. Här visar Anders att han inte är medveten om 
kulturen, livsformen och de underliggande värderingarna och 
normerna som styr dessa. Anders uttalanden visar även att han 
aldrig reflekterat över den livsform han är en del av utan lägger 
hela skulden på den juridiska aspekten som står utanför 
gruppens kontroll.   

 



 

127 
 

 

 
 
En annan påverkan av modernitet 
Anders, Carina och Kerstin är alla informanter som varit del av 
detta kapitel. De har det gemensamt att de alla påverkats av 
förvaltningen av traditioner och av den renskötande livsformen. 
De är unga individer med alla möjligheter att välja som andra 
unga individer. Samtidigt är de emellertid också medlemmar av 
ett urfolk med ibland begränsade rörelsemöjligheter. Som 
könsbundna aktörer i ett renskötande samhälle dras de mellan 
lojalitet och modernitet och ibland uppstår en situation som kan 
upplevas som ohållbar.  

Det moderna samhället kan påverka samiska unga indi-
vider på ett helt annat sätt. För det finns samiska grupper som 
inte är del av den renskötande livsformen och de har andra 
kulturella förutsättningar. En helt annan grupp av informanter 
skall därför studeras i nästa kapitel. Det handlar om de unga 
individer som söker sin samiska identitet. Informanter som inte 
är inte är uppvuxna med någon kontakt med andra samer men 
ändå känner att de bär på en samisk identitet.  

För andra informanter har nämligen rennäringslagen och 
den politik som förts i Sverige gentemot samerna under 1900-
talet haft betydligt mer negativa konsekvenser än för de samiska 
grupper som hittills studerats. Deras familjer har beroende på 
det stigma som lades på samerna valt att bryta med 
befolkningen och många gånger assimilerats. Deras familjer har 
till skillnad från Lenas, Mats och Kristers familjer i kapitlet om 
lagstiftningen inte framhävt den samiska härkomsten utan 
istället nedtonat och dolt sin etniska bakgrund. Idag återvänder 
en del av mina informanter till sitt ursprung i sökandet efter sina 
rötter. Varför det sker nu, hur lagstiftningen påverkat dem?  
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5 Same eller nysame? 
 
 
 

Många samer uteslöts under 1900-talet från rättigheterna i 
rennäringslagen. Det rådande samhällsklimatet, där det lades ett 
stigma på den samiska befolkningen, medförde att många samer 
därför valde att nedtona sin härkomst. Syftet med detta kapitel 
är att studera några informanter som växt upp i familjer som 
nedtonat eller helt dolt sitt samiska ursprung men som idag trots 
det söker sina rötter. Fokus ligger här på att visa hur några 
individer söker efter sin samiska identitet.  
 

 
Ett annorlunda möte 
Röken ligger tung över lokalen och många bekanta ansikten 
skymtar förbi i folkmängden. Det är samkvämskväll under den 
”samiska veckan” 7 och jag, i sällskap med några samiska 
vänner, ser fram emot en trevlig afton. Vi befinner oss på en 
centralt belägen pub i Umeå. Klädstilen bland gästerna är 
synnerligen varierande. Ungdomar i senaste modekläderna in-
köpta på H&M blandas med jämnåriga i samedräkter. 

Mikael Lindblad, ordförande i Umeå sameförening och 
eldsjälen bakom arrangemanget, lägger snabbt märke till oss och 
vinkar välkomnande. Han ser nöjd ut. Början på veckan har 
varit mycket lyckad och under den stundande helgen kommer 
Umeå att besökas av många hitresta samer. Samtalet med Mikael 
blir emellertid kort eftersom vi snart upptäcks av andra samiska 
vänner som påkallar vår uppmärksamhet. Åldern hos gästerna 
varierar mellan 20-40 år. Många är ungdomar som studerar i 

                                                 
7 Under en vecka i mars varje år anordnas en sammankomst i Umeå av den lokala same-
föreningen. Under veckan hålls föreläsningar, konserter etc. Alla arrangemang har ett samiskt 
tema. (www.samiskaveckan.se)  
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Umeå, samt de unga renskötare som har sitt vinterbetesområde i 
nejderna besöker idag denna sammankomsten.  

Det är trångt i lokalen och svårt att få en överblick. Värmen 
är påtaglig och sorlet stiger allteftersom lokalen fylls ytterligare. 
Under dagen har SSR (Samernas Riksförbund) haft ett möte 
med renägare från hela landet. Många av dessa har stannat kvar 
för att under kvällen möta vänner och utbyta nyheter. 
Sametingets styrelse har även den samlats i Umeå under veckan 
och i folkvimlet ser jag några av ledamöterna stå inbegripna i 
samtal med deltagarna från SSR:s möte.  

Plötsligt rycker någon tag i min jacka och jag tvingas vända 
mig om. En för mig okänd person uppenbarar sig och jag gör 
en genomgång av bekanta i min minnesbank för att placera 
personen. Det är en man i 25- årsåldern med ljust hår. Hans 
ansikte har något vagt bekant över sig och han berättar han att 
han tidigare under veckan besökt de forskardagar som Cesam 
(Centrum för samisk forskning) arrangerat på Umeå universitet.  

Jag nickar igenkännande och presenterar mig med namn, 
hemort, släktband och sameby. Detta är som sagt är kutym hos 
samer, det visar vilken släkt man härstammar från och hjälper 
människor från vitt skilda bostadsorter att skapa en gemensam 
kontext, där alla har en given plats. Mannen presenterar sig, men 
dock enbart med sitt namn och sin bostadsort. Han berättar att 
han heter Nils Svensson och för närvarande är boende i Umeå.  

Allteftersom samtalet pågår blir det uppenbart för mig att 
Nils inte har så många vänner i lokalen. Mitt ansikte var ett av 
dessa han kände igen i folkvimlet. Trots att jag egentligen vill 
fortsätta min färd vidare i lokalen känner jag att jag borde stanna 
en liten stund hos Nils. Hans ensamma uppenbarelse väcker 
mitt etnologiska intresse. Flera av mina bekanta kommer under 
samtalet fram och pockar på uppmärksamhet. Även min 
pojkvän, som är av svensk härkomst, vinkar igenkännande till 
flera samer i lokalen, och några kommer fram och hälsar på 
honom och pratar en stund om saker som rör det samiska livet. 
I ett samiskt sammanhang är det svårt att vara anonym och 
därför är Nils utanförskap intressant.   
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Trängseln i lokalen är nu stor och när bartendern börjar 
spela en CD innehållande samisk musik höjs stämningen yt-
terligare. Nils är trevlig men jag tycker lite synd om honom när 
andra samer hälsar på mig. Vant presenterar jag mig på det 
traditionella samiska sättet och omedelbart lyser deras ansikten 
upp. I Nils fall är det tvärtom, hans presentation är inte lika 
uttömmande som ett samiskt hälsningsanförande och flera tittar 
tveksamt på honom. Andra visar sig direkt avoga inför hans 
uppenbarelse och frågar frankt återigen vem han är och vad han 
vill dem. En man som kommer fram till oss tittar tveksamt på 
mig och frågar: ”Är han same?”  Mannen skärskådar Nils 
uppifrån och ner. Lugnt försöker Nils omigen besvara frågan 
om vem han är vilket leder till att mannen, från en känd samisk 
släkt, resolut vänder sig om, klappar mig uppmuntrande på 
axeln och lämnar Nils mitt i meningen.  

Det är nu jag tar ett beslut att berätta om mitt avhand-
lingsarbete kring unga samiska individers identitet. Då lyser Nils 
ansikte plötsligt upp. Den mening han sedan formulerar 
kommer att ge den etnologiska flod som jag färdas på ytterligare 
en krök. ”Då kan du berätta för mig hur man finner sin 
försvunna samiska identitet, hur man hittar hem”, säger han.    

 
 

Att söka sina samiska rötter 
Nils utanförskap på den samiska sammankomsten gjorde mig 
intresserad. I en miljö präglad av gemenskap var hans utan-
förskap något som bröt mot ytan av samhörighet. Vi fortsatte 
vårt samtal och jag beslöt mig för att fråga Nils om han ville 
vara en av mina informanter. Ett beslut som senare visade sig 
vara klokt. I honom öppnade sig nya möjligheter att studera en 
annorlunda samisk värld än den jag själv tillhör och tidigare 
kommit i kontakt med.  

Nils var dessutom en tålig och intresserad informant, som 
accepterade en undersökande etnolog i såväl privata som of-
fentliga sammanhang. Efter vårt första möte fick jag möjlig-
heten att följa honom under vad som kom att bli hans inledande 
år i den samiska världen, alltifrån detta introduktionsmöte till 
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hans första besök hos sina samiska släktingar och den ort där 
hans samiska härkomst finns. 

I likhet med Lena uteslöts Nils från rättigheterna i en av 
1900-talets exkluderingsprocesser. I det rådande samhällskli-
matet valde emellertid hans släktingar en annorlunda etnisk 
strategi än den som Lenas familj uppvisade. Nils mormor 
nedtonade sin samiska härkomst och strävade efter att assi-
mileras i den svenska befolkningen. Nils samiska bakgrund blev 
en familjehemlighet som frånhölls honom och det var först när 
han var tonåring som härkomsten avslöjades för honom och 
han beslöt att söka sina samiska rötter.   

Nils upptäckte dock tidigt i kontakten med andra samer att 
hans historia inte var unik. Det fanns flera unga individer 
runtomkring honom med samma bakgrund och erfarenheter 
som också sökte sina samiska rötter.  Det var människor som 
inte tidigare haft kontakt med samerna men som nu lyfte fram 
sin samiska härkomst8. Dessa personer, varav en del ingår min 
undersökning, har en annan erfarenhet av rennäringslagens 
konsekvenser än de tidigare nämnda Lena, Mats och Krister. 
Genom att rikta fokus på deras historia och samiska identitet 
öppnas nya frågeställningar. Hur har Nils och andra liknande 
informanters situation uppkommit? Vilka faktorer ligger bakom 
att de idag söker sig tillbaka till samerna?  

 
 

Det unikt samiska 
Nils första år bland samerna kom att bli en omtumlande 
upplevelse för honom – och för mig. Han introducerade mig till 
en annan del av befolkningen, som lever under andra för-
utsättningar och har en annorlunda uppfattning av sin identitet. 
En del samer bemötte honom välkomnande och intresserat, 

                                                 
8 I boken Lappskatteland - en familjesaga skriver Annica Wennström om 
skammen över att vara av samiskt ursprung och om rotlösheten som finns 
hos de människor som förträngt sin härkomst och lämnat samelivet bakom 
sig. Utgångspunkten tas i  fyra generationer kvinnor och hur en ung kvinna 
finner skoband på sin mors vind och börjar söka i sin familjs samiska 
ursprung. 
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medan andra var mer avståndstagande. Att söka sina rötter som 
vuxen bemöttes ofta med skepsis.  

Bakom detta kritiska mottagande doldes en uppfattning att 
samisk identitet är något förutbestämt, något nedärvt. Same är 
född same är en åsikt som flera informanter ger uttryck för. De 
informanter som ger uttryck för dessa åsikter anser också att 
identiteten inte skall problematiseras och individer som gör 
radikala förändringar av sin identitet betraktas med skepsis. Att 
alla informanter på sitt eget sätt arbetar med sin identitet är 
inget som informanter med en mer essentialistisk inställning till 
den samiska identiteten lyssnar på.  

Det är istället på den förgångna tid då det yttre samhällets 
påverkan var mindre påtaglig som många av de kritiska 
renskötande samerna drömmande ser tillbaka på. En tid som 
egentligen inte är mer än en myt, en tid av stabilitet då världen 
var självklar och given. Att giftermål mellan samer och andra 
grupper alltid existerat, att kontakt mellan olika individer alltid 
påverkat och modellerat om identitetsuppfattningarna är inget 
som samer brukar tala om, utan de premierar i stället dem som 
gifter sig inom gruppen, dem som försöker att enbart umgås 
med andra samer och dem som följer uppsatta traditioner.  

Ett sådant synsätt frambringar nostalgiska myter om det 
förmoderna som en tid av idyll och stabilitet. Samerna har dock 
naturligtvis i likhet med andra folkgrupper i alla tider upplevt 
förändringsprocesser, från kristnandet som inleddes under 
1300-1400-talet till instiftandet av de första renbeteslagarna. 
Berman skriver att troligen har människor i alla tider upplevt 
moderniteten som ett radikalt hot mot deras historia och 
tradition (Berman 1987:13). Förändringar är en del av den 
mänskliga historien och kulturerna utvecklas ständigt.  

Ur perspektivet att kulturen är föränderlig vill jag se närmare 
på hur Nils situation uppkommit och hur hans materiella och 
sociala villkor påverkar hans möjligheter och begränsningar 
inom det samiska samhället. Samt hur Nils förändrar sin familjs 
historia genom sitt sökande efter sitt samiska ursprung, ett 
ursprung familjen tidigare valt att dölja.  
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Att nedtona sin samiska härkomst 
Gemensamt för alla samer under den första och mittersta delen 
av 1900-talet var den nedvärderande synen på den samiska 
kulturen som de mötte (Lantto 2000). De ansågs vara 
underlägsna individer och genom denna stämpling kom de att 
stigmatiseras. De stigmata som lades på den samiska befolk-
ningen gav omedelbart reella effekter. Genom att man om och 
om igen översköljdes av budskapet att man var sämre 
människor än sina grannar och bekanta skapades ett klimat där 
många samer valde att kapa banden till sin bakgrund, eller i alla 
fall försöka dölja den (Lantto 2000:46). 

Genom att nedtona sin samiska härkomst hoppades man 
underlätta för sig själva och i senare skede också för sina nya 
familjer. Definitionsmässigt är den som är behäftad med 
stigmata inte riktigt mänsklig och för att undslippa skammen 
över att tillhöra en lägre ras var nedtonandet av den etniska 
bakgrunden en av få valmöjligheter (Goffman 1972:23). 

Nils mormor var en de personer som nedtonade sin här-
komst när hon lämnat samebyn och gift sig med en svensk man. 
Nils berättar att hans morfars familj aldrig haft vetskap om 
mormoderns härkomst. Detta kan ses som ett resultat av den 
stigmatiserade individens osäkerhet på hur de ”normala” i 
samhället kommer att identifiera och motta henne. Hos den 
stigmatiserade uppstår ofta en känsla av att inte veta vad andra 
egentligen tänker om henne och vilka hon kan lita på (Goffman 
1972:23).  Skammen inför att härstamma från den samiska 
befolkningen fick i Nils mormors fall den konsekvensen att hon 
valde att dölja sitt ursprung för sin mans familj och för sina barn 
och barnbarn.  

Sven är en informant som delar liknande erfarenheter. Hans 
farmor nedtonade även hon sin bakgrund. Sven berättar att hans 
mormor aldrig sa att hon var same.  Människor i samhället där 
de bodde kallade mormodern ibland för ”lappen” och Sven 
funderade på vad som låg bakom det smeknamnet. Själv visste 
Sven inte då att familjen hade samisk bakgrund. Sven har inte 
frågat sin mormor om varför hon dolde sitt ursprung men av 
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sin mamma har han fått berättat att mormoderns giftermål med 
en svensk man medförde att mormodern lämnade sina 
barndomsmarker. Det beslutet har Sven idag förståelse för och 
han känner ingen bitterhet gentemot mormodern för hennes 
agerande. Han har förstått att lagen inte gav henne en möjlighet 
att fortsätta att äga renar. Samhällsklimatet gjorde det heller inte 
lätt att vara same under den här perioden och eftersom 
mormodern inte längre hade någon annan same att diskutera 
sina tankar och samiska spörsmål med så valde hon istället leva 
att helt svenskt berättar Sven. 

En liknande historia har informanten Marit att förtälja, 
Även hennes farföräldrar dolde sin samiska härkomst. Marit 
berättar att hennes föräldrar talat om sina föräldrars val och sagt 
till Marit att hennes morföräldrar gjorde sitt val att nedtona sin 
härkomst för att morföräldrarna ville skydda sin familj från det 
omgivande samhällets nedvärderande syn på samer. Marit 
skälver på rösten när hon berättar hur hennes mormor kallades 
för apa av andra omgivande människor. Mormoderns höga 
kindben och sneda ögon fick andra människor att göra rasistiska 
påhopp på henne och ett av dem var således att likna 
mormodern vid en apa.  

 De starkt misskrediterande egenskaper som samerna till-
skrevs kom att på detta sätt prägla människor direkt, men de 
genomsyrade också samhället, lagstiftandet och sedermera också 
de enskilda individernas livsvalsmöjligheter.  De ovanstående 
citaten kan man se som en kort redogörelse för en familjs 
historia och tragedi. I dessa berättelser och i mötet med Nils på 
den samiska sammankomsten uppenbaras hur stigmats effekter 
har påverkat efterkommande generationer. 

En stigmatiserad person genomgår olika inlärningsfaser. 
Den första av dessa består av hur individerna lär sig hur de 
normala ser på dem, hur de alltid kommer till korta inför 
”vanliga” människor (Goffman 1972:87) och hur de själva aldrig 
kommer att bli ”normala”. Den punkt när familjen inte längre 
kan skydda den enskilda medlemmen kommer att infalla under 
olika tider beroende på bostadsort eller typ av stigma, men när 
omställningen kommer så sker en moralisk förändring. Barnets 
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inträde i skolan är ofta en tidpunkt som återkommer i de 
stigmatiserades berättelser som en avgörande händelse. Det är 
här barnen oftast får lära sig vad det innebär att bära på ett 
stigma och denna erfarenhet tillstöter ofta redan den första 
skoldagen med användning av öknamn och tråkningar. Bland de 
unga informanterna finns många historier om den första 
skoldagen och det är påtagligt ofta som informanterna har 
negativa erfarenheter kring sin grundskolegång. Tillsynes vanliga 
frågor om skolgången kan få känslor att välla fram för 
informanterna. Från att ha talat om sin egen skolgång flyter de 
snabbt över till att tala om sina föräldrars skolgång. Ante är en 
informant som på frågor om sin egen skolgång även berättar om 
sina föräldrars skoltid. Ante säger att hans föräldrar under sin 
skolgång fick lära sig att de var fula, dumma i huvudet och att de 
borde vara tacksamma för att de fick gå i skolan. Sedan drar 
Ante snabba paralleller till sig själv och sin skoltid. För även om 
skollagarna förändrats så upplevde Ante ändå att andra barn såg 
ner på honom eftersom han vara same.  

Sådana här erfarenheter och berättelser är vanliga och 
informanterna kan snabbt gå från nutid till dåtid. Det visar på 
hur stigmat från förr fortfarande har effekt på informanterna 
idag. Även om informanterna försöker slå ifrån sig de negativa 
erfarenheterna de själva och andra upplevt berättar flera av dem 
om negativa upplevelser och det är främst i skolberättelser som 
de negativa upplevelserna kommer till uttryck. Det verkar som 
om det är i skolan som informanterna abrupt själva tvingades 
inse hur omvärlden såg på dem. Flera informanter talar 
exempelvis om hur de ”döpts om” av de andra barnen och 
kallats ”lappen”. Ingen av informanterna upplever att 
skolkamraterna kallade dem ”lappen” för att vara elaka men 
samtidigt berättar flera att de gärna kallats vid sina dopnamn. 
Informanterna tycks också ha varit medvetna om ”lappen” var 
ett negativt laddat begrepp.   

Genom att ge barnen ett smeknamn som informanterna 
varit medvetna om har en negativ innebörd överstämmer med 
stigmatiseringen grunder, att lära sig nedvärdera den egna 
kulturen samtidigt som individen inser att andra valmöjligheter 
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inte är tillgängliga (Goffman 1972:41).  I andra fasen lär sig de 
stigmatiserade att hantera hur andra människor bemöter och 
uppfattar dem och finna sig tillrätta med detta. Goffman lyfter 
emellertid även fram en tredje inlärningsfas, att om möjligt dölja 
eller nedtona sitt stigma, att passera nästan som ”normal”. För 
samer är detta ibland ett möjligt alternativ eftersom deras 
härkomst inte alltid är synlig.  

När Nils mormor flyttade ifrån samiska befolkningen valde 
hon att nedtona sin samiska härkomst. Den historien delar Nils 
mormor med en annan informants mormor, nämligen Johannes. 
Johannes och Nils historier påminner på många sätt om 
varandras. De har båda växt upp utan vetskap om sin samiska 
härkomst och detta i hög mån beroende av att deras mormödrar 
valt att nedtona deras härkomst. Genom att mormödrarna valde 
att lämna sina hembygder och nedtona sin härkomst lämnade de 
också sin barndomsbygd och sina släktingar bakom sig för att 
aldrig mer återvända. Johannes mormor sökte arbete på annan 
ort och bosatte sig där med sin svenske man. För familjen var 
sedan deras samiska härkomst en del av en dold kunskap. Det 
var ”något som man visste, men ändå inte visste”, berättar 
Johannes. Vidare säger han att hans mormor på sin bostadsort 
kallades för lappen, men att ingen i familjen talade om vad detta 
betydde eller var det kom ifrån. 

Denna historia har också många likheter med andra 
informanters utsagor. En del har förfäder som valt att stanna 
inom det samiska kärnområdet. Andra har, i likhet med Nils 
mormor, valt att lämna denna geografiska region. Sven är en 
informant med liknande erfarenheter som Nils och Johannes, 
hans mormor  gifte sig med en svensk man och sökte sig till 
staden. Där kom hennes samiska arv att undanhållas från 
familjen. Det enda avslöjande tillfället var då en samisk släkting 
besökte orten och vinkade till farmodern. Sven berättar då hur 
han minns att hon tittade bort och såg besvärad ut. När han 
frågade vem den vinkande mannen var valde farmodern att inte 
svara. Han säger då att han kände av den skam som hon kände 
och inte ville plåga henne genom att fortsätta fråga.  
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När det som skiljer den stigmatiserade individen från andra 

människor inte är direkt iögonfallande kan individen lära sig att 
hålla sitt stigma hemligt. Genom att försiktigt anpassa sig till 
omgivningens sätt att betrakta henne kan hon passera och gälla 
som ”normal”. Från början kan det innebära att den 
stigmatiserade har en känsla av att allt han vet om sig själv också 
är känt för iakttagarna runtomkring, men efterhand kommer 
den stigmatiserade ofta fram till en realistisk bedömning av att 
så inte är fallet (Goffman 1972:87).  

I vilken grad den stigmatiserade sedan kommer att kunna 
manövrera sin identitet på ett socialt och ett personligt plan är i 
hög mån beroende av omgivningen. I Nils mormors fall var 
avståndet så långt mellan det samiska kärnområdet och det 
samhälle i södra Sverige där hon levde sitt vuxna liv att ett 
avslöjande var föga troligt. Detta avslöjande var också ännu 
mindre sannolikt eftersom Nils mormor valt att byta bort det 
samiska efternamn som skulle kunna avslöja hennes bakgrund. I 
Svens historia uppenbaras emellertid svårigheten i att balansera 
mellan avslöjande och hemlighållande av sitt ursprung. 
Individen upptäcker att i samhället är det svårt att hålla 
ursprunget hemligt i intima relationer, som ju till stor del är 
uppbyggda på personliga berättelser om tillkortakommanden 
och ömsesidiga bekännelser. I längden har familjerna berövats 
på en del av sin historia och när stigmatiseringen av samerna 
minskat i samhället har många sökt sig till befolkningen i jakt på 
sin härkomst. Sven och Nils är båda sådana individer. Sven 
berättar att hans mormor idag skäms över att hon nedtonat sin 
härkomst. Speciellt som Sven själv visar en sådan stolthet över 
sitt samiska arv.  Sven berättar att hans mormor idag skäms över 
att hon skämdes över sitt ursprung. Dessutom har mormodern 
hela sitt liv levt med hemlighet och det har tärt på familjen. 
Hemlighållandet är nämligen nästan alltid är känd för någon 
annan och avslöjandet kan komma i dagen när som helst vilket 
leder till en konstant oror (Goffman 1972:81).  

Gemensamt i många informanters berättelser är att 
skammen som deras far/morföräldrar upplevt genom att de 
tillhörde en lägre stående ras varit så stor att de inte ansett sig 
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kunnat göra något annat än att dölja sitt ursprung. Barn och 
barnbarn berättar om hur föräldrar/mor/farföräldrar sagt att 
barnens bästa varit orsaken till livsvalen. Deras barn skulle inte 
behöva genomleva de prövningar som de själva genomgått. 
Därför har de nedtonat sitt ursprung och försökt skapa ett liv 
för sin familj genom att assimileras i det svenska samhället och 
passera som en medlem i majoritetsbefolkningen. Målsättningen 
från myndigheters sida var också att assimilera denna grupp, 
vilket lyckades i många fall 

Skammen över att vara same växte sig ibland så stark att 
informanter berättar om familjer som bytt efternamn för att 
slippa förknippas med sitt samiska ursprung. Namnbytet är ett 
konkret exempel på hur informanternas familjer försökt hantera 
och undvika stigmatiseringen. 

Namnbytet påvisar i detta sammanhang hur individer haft 
kunskap att de tillhör en viss social grupp och att det finns en 
viss emotionell och värdemässig innebörd förknippad med 
medlemskapet i denna grupp. När främlingar möts är de yttre 
attributen ofta nog för att de skall kunna kategorisera varandra 
och fastställa egenskaper hos den andre, den sociala identiteten.  
När sedan den sociala identiteten är negativ, som i samernas fall, 
så försökte informanternas föräldrar/far/morföräldrar att 
undkomma denna och dess värdemässiga innebörd genom att 
frigöra sig från den sociala information som exempelvis deras 
samiska efternamn kunde ge. De ville skydda sig själva och sin 
familj. Namnet hade blivit en stigmasymbol och för att undvika 
de initiala föraktfulla och nedvärderande bemötande som de 
riskerade få vid mötet med andra okända individer byttes 
namnet bort (Goffman 1972, Eidheim 1971).   

Att byta namn är ett effektivt sätt att dölja sitt ursprung.  
Det är även en strategi som en del invandrare använder sig av 
för att lättare smälta in i det svenska samhället, t.ex. när de 
skickar in ansökningshandlingar. Strategin kan således användas 
i många olika sammanhang för att dölja sin etniska bakgrund. 
Men att fly från sitt ursprung som same, visade sig inte vara så 
lätt och smärtfritt som individerna hade hoppats på. ”Saknad” 
är ett ord som används idag av Nils och andra informanter för 
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att beskriva deras mor/farföräldrars upplevelser och tankar om 
sin barndomsbygd idag, den bygd som de valde att lämna och 
inte återvända till. Nils säger att hans mormor känner en stor 
sorg och att hon förlorat en viktig del av sitt liv. 

Detta kan delvis relateras till att de samer som bytt namn 
delvis också lösgjort sig från sin personliga identitet (Goffman 
1972:59). Motiven för samer som bytte namn var troligen att 
man på detta sätt kunde få en möjlighet att lära känna ”icke 
samiska” individer utan att de bar på kunskap om deras samiska 
ursprung. Det skulle då ge individer en möjlighet att skapa 
vänskapsband med andra människor utan att de initialt 
förknippades med de negativa särdrag som tillskrivits samerna.  
När sedan en individ lärt känna andra individer så är de mycket 
mindre benägna att döma dem efter deras stigma  (Goffman 
1972:59). Baksidan var emellertid att man genom exempelvis ett 
namnbyte, lösgjorde sig från sin personliga identitet. I den 
sociala grupp som individen redan hade en plats så uppfattas 
individen som unik och speciell. Den här personliga etniciteten 
kopplades ihop med en eller flera positiva markörer eller 
hållhakar som den personliga identiteten grundades på. Det 
kunde vara en persons förmåga att slöjda eller kasta lasso. Den 
personliga identiteten har på detta sätt att göra med antagandet 
om att individer kan hållas isär från andra individer genom att 
en krönika av sociala fakta knyts till var individ. Sociala fakta 
som skiljer individer åt kan exempelvis handla om en individs 
förmåga att kasta lasso bättre än andra eller ett specifikt 
efternamn laddat med sociala fakta om släktens förmågor. 
Individens sociala förmågor blir en form särskiljningsfakta som 
håller isär en individ från en annan och gör individen unik 
(Goffman 1972:64). Genom att byta namn lösgjorde sig 
samerna delvis sig från sin personliga identitet speciellt med 
tanke på namnets och släktens betydelse i de samiska 
sammanhangen. För när namnet var borta försvann också de 
naturliga länkarna som andra samer runtomkring kunde använda 
sig av för att sätta in personen i ett samiskt nätverk. Istället 
byggdes en delvis ny personlig identitet upp och även om målet 
var att särskiljas från samerna så berättar Nils att han upplever 
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att hans mormor idag ångrar sitt val. Nils berättar att 
mormodern sagt att deras familj en gång var kända för sina 
kunskaper inom jakt och slöjd men att samerna idag inte längre 
minns dessa detaljer om mormodern och hennes familj. Det har 
gått så långt att många samer inte ens minns var deras familj 
passar in i det samiska släktnätverket. Genom namnbytet och 
det medvetna nedtonandet av sin samiska bakgrund har 
mormodern lösgjort hon sig från samiska sammanhang och idag 
kan hon bara se tillbaka på den tid då samer förknippade hennes 
familj med speciella kunskaper inom slöjd och jakt.  

 Bakgrunden med namnbytet var alltså att delvis undkomma 
sitt stigma. Detta bekräftar återkommande de informanter vars 
föräldrar/far/morföräldrar bytte namn. Men eftersom det 
samiska samhället har förändrats har delvis också namnbytet i 
sig fått en ny betydelse för samer idag. Både på ett personligt 
plan och i interaktionen med andra samer. 

Ett stigma har såväl påverkan på den sociala som personliga 
identiteten. Stigmat påverkar din egen upplevelse av vem du är, 
andras människors syn på dig som individ och kan inverka på 
individers förmåga att utveckla lojalitet mot andra människor 
och ideal (Goffman 1972:112).  För att hantera känslan av 
mindervärde och få andra individer att bemöta dig som en 
person lika mycket värd som gemene man, valde en del 
individer att nedtona sin samiska härkomst. Bytet av grupp 
skadade emellertid individers egen upplevelse av sin förmåga till 
lojalitet mot en grupp även när svåra omständigheter råder.  Nils 
säger sig uppleva att hans mormor ”skäms” över sitt eget 
agerande idag. Speciellt eftersom Nils, när han fick veta att han 
var same, visade sig ha ett sådant brinnande intresse för sin 
samiska härkomst och var stolt över sin historia. Nils berättar 
att hans mormor då fann sitt eget agerande som ett svek inte 
bara mot sig själv och sin familj utan också mot samerna som 
grupp. Svenska staten anses av Nils vara de som är skyldiga till 
mormoderns val. Statens politik och det rådande 
samhällsklimatet tvingade hans mormor att agera som hon 
gjorde. Nils eget intresse av sin historia har inte påverkats av 
mormoderns val på ett negativt sätt. Nils anser istället att hela 
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familjens historia är spännande och ända sedan hans intresse 
väcktes för samiska förhållanden har intresset bara stärkts. 

Det var när Nils under sina tonår i ett av mormoderns 
gamla fotoalbum fann bilder av renrajder som hans intresse för 
sitt ursprung väcktes Efter att ha samlat mod under en tid 
frågade han varifrån bilderna kom. Så fick han veta den 
hemlighet som hans mormor valt att dölja under alla dessa år. 
Han var same. Någonstans fanns det ett folk, med en egen 
historia, som också han var en del av. Han hade samiska 
släktingar och kanske hade de renar, talade samiska eller bar 
kolt. Nils kom att fundera mycket omkring dessa frågor och 
vilka dessa människor var. 

När Nils började fråga sin familj frågor som han fick veta att 
han var same, men det var också då han fick veta att familjen 
som ett led i att dölja sin härkomst bytt efternamn. Nils 
upplevde att namnbytet medfört ett brott mot familjens historia. 
Många informanter med föräldrar/far/mor föräldrar som bytte 
namn har funderingar över vad namnbytet och därmed den 
tydliga brytningen med det samiska samhället betyder för deras 
samiska identitet. I intervjuer uppvisar de både förståelse och 
ilska mot förfädernas val. Förståelse inför hur det rådande 
samhällsklimatet påverkade deras val men också ilska eftersom 
deras val fortfarande påverkar deras efterkommandes relationer 
med andra samer. Detta eftersom namnbytet ofta medfört att 
informanter fått förklara sitt och sin familjs agerande gentemot 
andra samer som idag ifrågasätter familjens namnbyte. 
Dessutom berättar informanter att det fått dem att tänka över 
familjens historia på ett sätt som de inte är säkra på att de gjort 
annars. De har funderingar kring varför just deras familjer valde 
att byta namn när de har vänner vars familj inte gjorde detta val. 
De ifrågasätter familjens lojalitet och uthållighet gentemot 
samernas ideal. Frågor som ofta uppkommer efter andra samers 
ifrågasättande av familjens namnbyte. En informant berättar 
också att det hade känts bra om familjens historia inte öppnat 
för dessa möjligheter till kritik. Så även om en lång tid nu 
passerat sedan familjerna valde att byta namn kan man ändå i 
intervjuerna se hur namnbytet fortfarande påverkar 
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informanternas uppfattning om sin familj och sin historia.  I viss 
mån inverkar valet också alltjämt på den personliga identiteten 
då deras släkts namnbyte idag blivit en del av deras historia. En 
informant berättar exempelvis att den ibland upplever sig vara 
från ”familjen som bytte namn”.   

Mot bakgrund av 1900-talets samhällsklimat kan man förstå 
varför Nils inte haft vetskap om sitt samiska ursprung. Rasism 
(lapp-skall-vara-lapp-politiken) och utanförskap drev hans 
mormor att nedtona sin härkomst. Tiderna kom att förändras, 
och trots smärtan i familjen har barnbarnen valt att söka sig 
tillbaka till de samiska rötterna.  

 
 

En samisk nation 
Denna väg tillbaka har sin grund i 1970-talet då det rullade en 
våg av etniskt medvetande över världen. Genom ett medvetet 
samepolitiskt arbete har stigmat delvis arbetats bort och 
livssituationen för samerna förändrats. Detta samepolitiska 
arbete har i hög grad präglats av identitetspolitik. Samerna i 
likhet med andra urfolk slöt sig under 1970-talet samman och en 
etnisk mobilisering påbörjades. Under det samepolitiska arbetet 
skedde en kamp mot de överordnade grupperna och en viktig 
del i denna process var att förändra innebörden i det samiska. 
Det var ett ideologiskt arbete som tog sin utgångspunkt i 
omformandet av samernas historia för att skapa en ny 
självuppfattning (Stordahl 1996, Hovland 1999). 

Det som idag uppfattas som det samiska folket var då 
betraktad som ett föga utvecklad, kulturellt och språkligt perifer, 
befolkning i norra Europas utkant. Samerna var i mitten av 
1900-talet långt ifrån att kallas för urfolk (Stordahl 1996, 
Hovland 1999). Nästan inga exempel existerar före andra 
världskriget där samer jämför sig med andra urfolk.  

Processen att lyfta fram samerna som ett urfolk bland 
många andra tog fart så sent som på 1970-talet där jämförelsen 
med andra urfolk var en väsentlig del för utformandet av såväl 
samisk kultur och samhälle, som av den enskilde individens 
upplevelse av sig själv. Gruppen utvecklade ett nytt paradigm 
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för samisk självförståelse, och denna omdefiniering av samernas 
situation hade två referenspunkter. Den första gällde 
förhållandet till Norden och befolkningens rättigheter och status 
här. Den andra berörde förhållandet till fjärde världen och 
urfolk i Syd- och Nordamerika. Den gamla bilden av en 
språkligt och kulturellt otillräcklig minoritet utbyttes mot bilden 
av ett urfolk som har mycket gemensamt med andra urfolk 
(Hovland 1999:233).  

Denna attitydförändring reflekterar ett förändrat 
ideologiklimat, speciellt i universitetsmiljöer i västvärlden under 
1970 talet. Ett ökande antal samer hade vid denna tidpunkt 
påbörjat studier vid universiteten och en ny generation av 
samepolitiker inspirerades av idéer om jämlikhet och rätten till 
självbestämmande (Minde 2003:81).  Det är troligt att denna 
globala rörelse formades av bristen på modern identitet 
tillsammans med möjligheten till rötter (Friedman 1994:102).  
Rörelsen uppstod i en tid då de samepolitiska ledarna fick 
befolkningen att enas kring deras samiska identitet, snarare än 
kring frågor om klass, kön eller individualitet (Mach 1993:215). 

Under denna period kom upplevelsen av det samiska 
medvetet att omarbetas och stigmat arbetades delvis bort. Det 
här arbetet skedde bland annat genom en medveten 
rekodifiering av kulturen. En rekodifiering där olika symboler 
valdes ut och fylldes med nya betydelser. Jojken var en sådan 
symbol som valdes ut. Hos gemene man upplevdes den som en 
form av fyllesång men genom att medvetet rekodifiering av 
jojken kom den att jämföras med folkmusiken. Liknande arbete 
skedde med att fylla kolten med ny betydelse. Kolten som var 
ett samiskt klädesplagg bland andra jämställdes istället efter 
rekodifieringen med folkdräkterna (Stordahl 1996:82). 
Symbolerna som användes under 1970-talets politiska arbete är i 
informanternas berättelser och i deras offentliga framträdanden 
fortfarande just de som det identitetspolitiska arbetet betonar 
och som informanterna lyfter fram, jojken, samedräkten och 
nationens flagga. I utomståendes ögon ses de idag som samiska 
symboler genom hur de representeras. Genom att stigmat 
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arbetats bort betonas dessa tecken för att skapa stabilitet och 
gemenskap.  

Etableringen av samerna som ett urfolk med sin egen kultur 
är en symbolisk och politisk seger som både skapades av, och 
nu skapar, samisk ”annorlundahet”. Urfolk i olika delar av 
världen genomgick en liknande process där de tog symboler 
som tidigare hade koloniserat befolkningens liv ända in i det 
innerst privata, omdefinierade symbolerna och förändrade såväl 
det omgärdande samhällets syn på symbolerna som urfolks egen 
upplevelse av symbolerna (Mach 1993:215). Den politiska 
kampen som låg bakom rekodifieringen av samiska symboler 
förändrade synen på vad det innebär att vara same. När 
upplevelsen av att vara same omgärdas av mindre stigma har det 
också inneburit att informanter likt Nils, Johannes och Sven 
söker sig tillbaka till den samiska befolkningen.  

 
 

Globala senmoderna influenser 
Mellan 1970 och 1980 ökade antalet individer som identifierade 
sig med urfolk markant. Under denna period steg 
befolkningsantalet hos de nordamerikanska indianerna från 
700.000 till 1,4 miljoner samtidigt som flera nya stammar 
uppstod (Friedman 1994:102). Detta är, som Friedman uttrycker 
det, inte ett resultat av biologi. Många urfolk hade alla 
kunskaper för att kulturellt identifiera sig med 
majoritetsbefolkningen. Trots detta valde alltfler individer med 
urfolksbakgrund att sammankoppla sig med en etnisk identitet 
(Friedman 1992:343).  

Informanterna upplever hur de påverkas av andra utanför 
dem själva och att detta ger dem en känsla av rotlöshet och 
rädsla inför framtiden. De har ett slags erfarenhet av tid och 
rum, av livets möjligheter och faror. Denna erfarenhet är 
moderniteten. Att leva mitt i denna tid är att befinna sig i en 
miljö som utlovar makt, glädje och förändring av världen och 
oss själva. Samtidigt som den utlovar allt detta hotar den dock 
att förstöra allt som vi är, allt som vi känner till (Berman 
1987:13). I modernitetens era blir identiteten alltmer mobil, 
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reflexiv och innovativ (Berman 1987). När identiteten inte 
längre är given måste den uppnås genom en intensiv och 
livslång reflexiv konstruktionsprocess. 

Begreppet reflexivitet visar här på att våra handlingar, vad vi 
menar och förstår och den mening vi tillskriver oss själva och 
vår omgivning, ständigt är utsatta för kritisk granskning och 
omvärdering av oss själva. Önskar jag mig detta liv? Vill jag vara 
den jag är? Tycker jag om mitt arbete, bostadsorten, grannarna? 
Eller är det tid att bryta upp och gå vidare, finna en ny hobby, 
starta på blanka ark med en ny partner, nya vänner? Ska jag tro 
på gud, ska jag meditera, ska jag söka efter mina rötter? Ska jag 
vara same, ska jag vara svensk, eller kan jag vara bådadera? 

Frågor om individer är samer eller svenskar är en vanligt 
återkommande fråga som uppkommer i samtalen med 
informanterna. Ibland kan tillsynes vanliga frågor om vad 
studerar eller vilket arbete de har starta en våg av funderingar 
kring den egna samiska identiteten.  Innskarformanterna uppger 
att valen idag är många. De skall välja vilken skola de studera 
vid, var de vill bo och vad de vill bli. För många informanter 
tillkommer sedan frågor om deras etniska härkomst, är de samer 
eller svenskar eller kan de vara båda samtidigt? 

Informanterna funderar och resonerar kring sin härkomst 
och samtalen vi haft väcker ofta skilda resonemang hos 
informanterna. Informanternas tankegångar och frågor landar 
emellertid till slut nästan alltid i en önskan att finna något som 
tillför stabilitet och mening i deras vardag. De hoppas att den 
etniska tillhörigheten kanske kan ge något av detta. På en fråga 
vad Nils fått ut av det samiska sökandet svarar Nils att han 
funnit sin plats, sin historia genom sitt sökande efter det 
samiska ursprunget. Han tycker att han valt till något i sitt liv. 

Det framträder en bild av det moderna eller senmoderna 
tillståndet som visar att vi inte bara kan välja och värdera vem vi 
är, utan att vi även måste välja. Det är på denna grundmur som 
vi bygger våra liv, samer och svenskar, kvinnor och män. 
Identitet och livsinnehåll är inte givna, utan ständigt föremål för 
förhandling och inhämtande av ny kunskap (Giddens 1991).  
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I citatet från Anna visas hur hon söker kunskap om sin 
identitet och hur hon ständigt omförhandlar sitt livsinnehåll och 
funderar kring sina val. Identiteten ifrågasätts och hon upplever 
en tilltagande osäkerhet samt en ökad belastning när 
verkligheten omkring förändras och ingenting längre upplevs 
som givet (Ziehe 1989:8). Vem är hon? Vad vill hon göra? Vad 
kan hon bli, vilka möjligheter finns tillgängliga? Citatet är 
svårläst, förvirrat, men visar hur tankar om hennes 
valmöjligheter hela tiden finns där i resonemangen kring henne. 

En av antropologins viktigaste insikter har varit att etnisk 
organisation och identitet snarare är reaktioner på 
moderniseringsprocessen än fenomen i stark motsättning till 
moderniteten (Eriksen 1993:18). För att urfolk skulle överleva 
och kunna upprätthålla en etnisk identitet under en period av 
demografiska förändringar, förändringar inom 
yrkestillhörigheten och könsrollsförändringar behövdes en 
etnisk symbolik som hänvisade till en homogen samisk kultur 
med tecken som bekräftade ett gammalt språk, ett särpräglat 
levnadssätt samt släktskap och härkomst (Eriksen 1993:89). I 
denna process fungerade urfolksstatusen som ett paraply över 
den inre differentieringen. Samtidigt som den etniska 
mobiliseringen hjälpte samerna att överleva som grupp, gav den 
stabilitet när världen förändrades.  

Identitetskrisen som uppstått är ett uttryck för en generell 
global kris. Det som förr ansågs naturgivet eller nedärvt har 
luckrats upp och individen måste själv skapa sig en egen sfär. 
Valmöjligheterna har ökat. Som enskild individ betyder detta att 
man reflekterar över de sociala roller som finns tillgängliga samt 
de möjligheter som finns öppna (Kellner 1992:143).  

Detta har föranlett att människor börjar söka efter en 
trygghet i den alltmer fragmenterade vardagen, de söker efter 
rötter, något permanent och den inre frid som detta skall ge 
dem (Friedman 1992:355).  Nationella identiteter försvagas 
alltmer och ersätts av nya identiteter (Friedman 1994:86). 
Identiteter som är byggda på ett medborgarskap i en nation som 
fungerar som ett territoriellt definierat och statligt skött område 
ersätts av identiteter som baseras på etnisk härkomst, ras, 
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lokalsamhälle, språk eller andra kulturellt konkreta former 
(Friedman 1994:86). Här spelar vetenskapen en inte obetydlig 
roll. Det görs många försök att förstärka etniska och nationella 
identiteter genom att använda kunskaper från arkeologi, 
lingvistik och historia (Friedman 1992:357). 

 
 

Längtan efter att känna sig hemma 
I det inledande mötet med Nils berättade han att han söker efter 
en väg hem. Han söker efter sin försvunna samiska identitet, 
som han hoppas ska ge honom trygghet. Nils berättar att han 
önskar en fast grund att stå på. Genom att söka sig till samerna 
och interagera med andra människor som har samma samiska 
bakgrund som honom har Nils funnit en inre trygghet berättar 
han.   

Samerna är ofta så mycket svenskar att de kan välja att agera 
som svenskar. Den etniska tillhörigheten är ett tillval ur en 
känsla av hemlängtan, en upplevelse av att man har ett hem på 
avstånd. Den grundar sig i en önskan om att tillhöra något och 
känna igen det man omges av. Ett slags ”hemlängtanshus”. Men 
låt oss här notera klart och tydligt att ”hemlängtanshuset” inte 
är ett riktigt hus med knutar och väggar. Inte ens ett hus som 
byggts av mänskliga band skulle kunna möta de förväntningar 
som finns på ”hemlängtanshuset”.  

Det söks efter en tillhörighet där mötet med andra 
människor inte längre ska vara problematiskt. Det ska ge en 
känsla av att vara tillsammans med andra människor utan att det 
finns en fara för att man beskärs på den samhörighetskänslan. 
”Hemlängtanshuset” är paradoxalt nog ett hus som i 
drömmarnas värld är permanent, men just detta permanenta 
tillstånd är samtidigt det värsta man kan tänka sig. Ett riktigt 
välbekant hus kan ofta kännas som något mittemellan ett 
fängelse och ett hem, där krav och tillhörighet lever och verkar 
tillsammans. Detta hus behåller sin kraft så länge som det 
samtidigt är öppet och föränderligt (Bauman 1995:48).  Det är 
krav som verkar vara omöjliga att förena.  
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Men denna önskan handlar inte enbart om avsaknaden av 
ett hem, utan också om den omedvetna vetskapen att man aldrig 
någonsin kan hitta ett sådant. Det handlar om att hålla 
drömmen levande genom att skjuta bort det oundvikliga 
(Bauman 1995:46).   

Avsaknad parallellt med en längtan efter rötter präglar Svens 
och Nils berättelser. Men också en önskan om att vara unik 
återfinns i resonemangen. Sven berättar hur han söker efter 
stabilitet och sitt eget hem.  Men i hans berättelser lyfts även en 
upplevelse av att vara unik fram. Upplevelsen av att vara 
annorlunda är ett kreativt resultat hos individen. Människor vill 
inte enbart vara anonyma konsumenter av en masskultur. De är 
inte nöjda med en passiv existens i ett välfärdssamhälle. De vill 
uttrycka och utveckla sin personlighet, och är medvetna om de 
individuella karakteristiska drag som gör dem unika.  

När basbehoven är tillfredställda söker människor ofta efter 
ett individuellt sätt att leva. Människor vill vara annorlunda, och 
de vill att deras olikheter ska uppmärksammas av andra. 
Känslan av rotlöshet och en längtan efter ett ”hemlängtanshus” 
betyder inte att vi är beredda på att förlora våra separata 
identiteter. Tvärtom, samtidigt som trycket på samhället ökar 
stärks de symboliska gränserna (Mach 1993:18).  

I skenet av detta framförs i intervjuerna kritik mot individer 
som Nils och Sven. Kritiken berör hur de övergett samerna 
under den period då det fördes en rasistisk politik gentemot 
dem och att de nu söker sig tillbaka till gruppen. Men Sven och 
Nils är på intet sätt unika. Idealiskt sett skulle en människas 
identitet vara stabil, men i praktiken genomgår den en mängd 
kriser. Dessa involverar händelser i det förflutna, rädslor inför 
framtiden och företeelser som påverkats av individens 
omkringliggande miljö (Mach 1993:4). Ingen föds i en 
färdigstöpt form och lever sitt liv i denna skepnad. Identiteten 
omdefinieras ständigt samtidigt som den innehåller en nivå av 
reflexivitet som medför en medvetenhet om att identiteten är 
vald och konstruerad (Kellner 1992:153).  

Sammanfattningsvis kan man säga att de moderna 
processerna har ökat informanternas valmöjligheter, samtidigt 
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som de har skapat ett behov av gemenskap inom den etniska 
gruppen. Modernitetens globala effekter kan således ses som en 
av de yttre faktorer som kan påverka de unga individerna i deras 
val att söka sin styrka inom befolkningen.  Förlusten av identitet 
tillsammans med möjligheten till rötter är troligen en av 
anledningarna till att samer, som tidigare haft liten eller ingen 
kontakt med befolkningen, nu söker sin tillhörighet i den etniska 
gruppen. Det som förr ansågs vara naturgivet eller nedärvt har 
uppluckrats och individen måste själv skapa sin egen sfär.  

Samernas olika kulturella kompetenser synliggörs idag 
alltmer när samer med skilda bakgrunder möts. Nils har i likhet 
med Marit och Sven exkluderats från rennäringslagen och har 
en kulturell kompetens präglad av sin historia. Erfarenheten att 
ha exkluderats från rennäringslagen delar de med informanter 
som Lena, Krister och Mats men ändå skiljer sig deras 
erfarenheter och syn på det samiska åt. De informanter som är 
uppvuxna inom renskötseln har ytterligare en annan syn på vad 
det ”samiska” är. Detta innebär att de unga informanterna vid 
samiska sammankomster samt vid andra möten med andra 
samer blottlägger såväl skillnader som konflikter. I nästa kapitel 
skall därför några av dessa möten studeras. Vad sker när de unga 
informanterna med skilda bakgrunder möter varandra? 
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6  Kul att se dig, och vem fan är du? 
 
Varje år arrangeras det samiska sammankomster på skilda 

orter inom Sapmi. Dessa mötesplatser är för många ungdomar 
en möjlighet att få träffa andra samer och att för en helg vara i 
majoritet bland besökarna.  

Sammankomster är också en plats där man möter andra 
samiska ungdomar med ibland åtskiljande identitetsuppfattning. 
I detta kapitel skall jag studera vad som händer i detta möte 
mellan de olika informanternas uppfattningar av sin samiska 
identitet? Vad sker när individer som under sin uppväxt inte har 
haft kontakt med andra samer utanför den egna kärnfamiljen 
söker sig till dessa samlingsplatser och där möter andra 
ungdomar med annan uppväxt? 

I likhet med annan form av social identitet är även en etnisk 
identitet subjektiv. Det handlar om en känsla av samhörighet 
med något, en definition av ett jag och en grupp i relation till 
andra. Den innehåller två processer. Den ena är sökandet efter 
jaget, det som var tydligt hos Nils, han som söker ett ”hem”, 
något att tillhöra, en stabilitet i en ständigt omskapande värld.  

Den andra delen i processen består av bildandet och 
upprätthållandet av gränser mellan den egna gruppen och den 
grupp som andra tillhör. Etnisk identitet definieras i termer av 
kulturell samhörighet som baseras på den egna gruppens 
kulturella symboler i kontrast till dem som andra har (Mach 
1993:12). Det handlar således om en tvåsidig process där den 
ena delen är mer personlig och inkluderar sökandet efter ett jag, 
medan den andra delen inkluderar en grupp individer och 
baseras på samhörighet och gemenskap med dem. Här i detta 
kapitel synliggörs hur både elementen i denna process synliggörs 
på en samisk sammankomst. 
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Är jag same?  
Pia är uppvuxen i en mellanstor svensk stad. Där har hon växt 
upp tillsammans med sin samiska far och svenska mamma. 
Faderns kontakt med den samiska befolkningen har under 
hennes uppväxt varit sporadisk. Det är under de senaste åren 
som hans intresse och kontaktytor ökat inom det samiska 
samhället. Han säger att han genomgått ”en inre resa” i 
sökandet efter sitt ursprung och med på den resan har Pia varit.  

När jag möter Pia första gången vet hon inte riktigt om hon 
är same. Hon vet att hennes pappa är same och att det är bland 
dessa människor hon och han har sin släkthistoria. Fast 
fortfarande svarar hon vid den första kontakten att hon inte vet 
om hon är same. Hennes pappa är same säger hon men själv 
behöver hon ett år för att bestämma sig om hon är same eller ej.  

Jag kommer inte tillbaka ett år senare. Istället får jag 
möjlighet att tillsammans med Pia och Nils göra en resa mot ett 
svar på den frågan.  

Pia är intresserad av kulturella arrangemang, hennes stora 
intresse är teater och konserter av olika slag.  Utöver det är Pia 
väldigt intresserad av djurens rätt.  

Ett par månader efter mitt första möte med Pia möts vi 
igen. Uppmuntrad av sin pappa har hon deltagit i ett samiskt 
ungdomsmöte. Det är hon som ringer mig och frågar om jag 
inte kan träffa henne en stund för att tala om hennes 
erfarenheter därifrån. Hon vill ha någon att testa sina 
upplevelser på och vi möts på ett café. 

Pia kände sig utanför på mötet. De flesta andra ungdomarna 
kände varandra redan. En del visade sig vara barndoms-
kompisar. Dessutom bar nästan alla kolt. Pia hade ingen sådan 
och det underströk hennes utanförskap. Det kändes 
främmande, säger hon, att kliva in i ett forum där vanliga 
ungdomar tog av sig sina moderiktiga kläder och iklädde sig en 
traditionell beklädnad. Hon hade inte trott att det skulle vara så 
utan hade förväntat sig att ungdomarna skulle välja att bära sina 
vanliga kläder. Nu kände hon sig utanför då hon inte hade en 
samedräkt. Det hade känts bättre om hon hade ägt en kolt och 
sedan självmant valt att inte bära den. Därför har hon bett sin 
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pappa att fråga om någon kan sy en samedräkt till henne. Det 
tror hon kommer att medföra att hon känner sig bättre till mods 
vid nästa evenemang.  

En av orsakerna till att bära en kolt på sammankomsterna är 
just att skapa gemenskap med andra och visa att de är mer lika 
varandra än dem utanför. Symboler som samedräkten särskiljer 
individen från andra som inte är samer, upprättar personen som 
same och ger samtidigt samhörighet inom gruppen. De 
symboliska kriterierna som används på mötesplatserna har 
kodats kulturellt för att de ska kännas igen i sociala 
sammanhang, och därmed skapa en känsla av gemenskap 
(Olsson 2000:10-12). Kolten bär på en meningsfull historia för 
samerna och det är bara i den mån kulturella skillnader på detta 
sätt uppfattas som viktiga och har gjorts socialt relevanta som 
sociala relationer innehåller ett etniskt element (Eriksen 
1993:22). Kolten är ett exempel på en markör som kodats med 
etnisk betydelse och återkommer på sammankomsterna för att 
skapa den symboliska gränsen utåt.    

Att Pia inte hade en kolt gjorde direkt att hon kände sig 
utanför. Det var en känsla som bara förstärktes av att de andra 
ungdomarna alla redan verkade känna varandra. De kramades 
och hälsade ingående på varandra. När de sedan riktade sitt 
intresse mot Pia var de särskilt intresserade av att veta vilka 
hennes föräldrar var och det förvirrade henne ännu mer. Istället 
frågade de henne om varifrån hennes pappa kom och vilka han 
var släkt med. Frågor som för Pia var både helt omöjliga att 
svara på eftersom hon inte hade den informationen tillhanda 
just då och för att Pia inte tyckte att sådan information var av 
vikt. Det hade den i alla fall inte varit i den svenska miljö där 
hon annars interagerade med unga individer men här verkade 
ungdomarna förvånade när hon inte kunde besvara deras frågor 
och Pia kunde inte förstå varför. Varför var det så viktigt 
varifrån hennes pappa kom och vilka han var släkt med? 
Dessutom återkom samma frågor och samma ritual upprepades 
varje gång hon inledde ett samtal med någon av de andra 
besökarna. Pia hade här upptäckt det samiska 
hälsningsanförandet, där individen berättar vem hon/han är 
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genom att referera till släktband och din samiska släkts 
härkomstort.  

Det finns vid varje sammankomst en symbolkarta att välja 
från som utåt och inåt markerar samisk tillhörighet. Individerna 
vet före sammankomsten vilka kriterier som kommer att 
betonas och har kunskap om hur de skall använda dessa. 
Markörerna återkommer vid varje sammankomst och det inger 
trygghet och gör att individerna har en mall utifrån vilken de 
kan agera och upprätta sig som samer. De som inte kan använda 
sig av dessa markörer upplevs här som ”den andre”. Pia 
upplevde alltmer att hon inte passade in. Hon saknade vetskap 
om vad symbolerna innehöll och hur hon kunde och 
förväntades använda sig av olika markörer.  

Efter mötet ringde hon mig med en massa frågor om det 
samiska. En av de symboler som Pia inte förstod och som hon 
återkommande hade frågor omkring var deltagarnas 
upptagenhet av renskötselfrågor. Pia som är emot köttindustrin 
kunde inte förstå varför alla unga individer ville tala om renar 
hela tiden. En viss förståelse hade hon för de unga individer 
som ägde renar själva men även bland de andra deltagarna fanns 
det intresse att samtala om renar, även bland dem som inte 
själva hade renar.  

När Pia lade fram sina åsikter om exempelvis köttindustrin 
så upplevde hon att de andra ungdomarna inte förstod vad hon 
menade. De sa att renen är en kulturbärare och dessutom 
central i många samers liv. Att renen är en kulturbärare kunde 
Pia hålla med om. Fast samtidigt framhöll hon också att renen 
utnyttjades för sitt kött, något som hon var emot av principiella 
skäl. Sedan försökte hon redogöra för dessa skäl och 
bakgrunden till dem. Fast de andra ungdomarna var uppenbart 
tveksamma till hennes argument och det uppstod en schism 
mellan henne och några andra deltagare. Efter bara en dag vid 
den samiska sammankomsten reste därför Pia hem, förvirrad 
och trött.  

Mina informanter för den här studien är mycket olika och 
beroende på sin härkomst har de skilda upplevelser av 
symbolernas betydelse och varierande kulturella kompetenser. 
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De har vuxit upp i skilda miljöer på olika orter inom Sverige och 
de har haft varierande grad av kontakt med det samiska 
samhället. Deras socialisering till det samiska har varierat starkt. 

I Pias fall blir detta särdeles uppenbart. Hon har inte fått 
tillgång till den socialisering som beskrevs i ett tidigare kapitel 
och har därför en annan kulturell kompetens. Hon vet till 
exempel inte vilken betydelse släkten har för samer. Hon har 
inte kunskap om sin egen historia och har inget uppbyggt socialt 
nätverk bland samer. Hon står också främmande för 
renskötseln. 

Detta är inte märkligt i sig. Att människor har skilda 
uppfattningar av symboler gäller även dem som hör till samma 
grupp (Cohen 1985:71). Ingen grupp är helt homogen när det 
gäller individuella erfarenheter och upplevelser. Problemet för 
Pia var emellertid att allting upplevdes som främmande och 
nytt. Det fanns ingenting som hon kunde identifiera sig med. 

Några dagar efter mötet får Pia en present av en annan av 
ungdomarna på mötet som upplevt att hon varit för hård mot 
Pia. De bor i samma stad och träffas ibland i centrum. Hon ber 
då Pia om ursäkt och ger henne ett slöjdföremål av renhorn. På 
caféet får jag titta på halssmycket och kan berätta att det liknar 
en spåtrumma. Det syns att Pia är glad över presenten och att 
hon uppskattar gesten.  

Ändå ställer presenten till problem. Föremålet är i horn och 
bärs upp av en skinnrem. Det är ett föremål som Pia inte skulle 
bära till vardags, eftersom det bryter mot hennes etiska 
ståndpunkter. Pia förstår dock med sina nya erfarenheter i 
bagaget att presenten har ett starkt symboliskt värde för givaren. 
Vilka de symboliska värdena är försöker hon nu att lära sig 
genom att fråga, om renens betydelse, slöjdens innebörd, 
symbolerna på smycket, vikten av släkt och härkomst etc. Allt 
detta hade varit en ”naturlig” kunskap om hon växt upp och 
socialiserats bland samer som har sin kulturella bas från renen. 

Pia frångår till sist sina etiska principer och gläds åt smycket. 
Hon känner lite stolthet över det och funderar också på att bära 
det trots materialet. Därmed har presenten fått en ny funktion. 
Även om Pia lägger en betydelse i smycket och givaren en 
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annan, så är deras enskilda åsikter inte av högsta vikt. Det är 
samhörighetsskapandet som står i fokus. Det är den gemenskap 
som presenten skapar som är central. Detta är symbolernas 
styrka. Olika markörer kan ha skilda betydelser för olika 
individer, men trots det kan de skapa en samhörighet som 
vinner över olikheter. 

Fast samtidigt är det så att ju mindre generell markören är 
desto större betydelse får den för den enskildes identitet. Att det 
uppstod en konflikt mellan Pias uppfattning om djurrätt och de 
andra ungdomarnas syn på renskötseln som blev så allvarlig att 
Pia ville resa hem är därför inte svårt att förstå.   

Det handlar här om att det finns en offentlig samiskhet och 
en privat samiskhet. Här kom de unga individerna inte överens 
eftersom Pias åsikter kom att utmana essentiella delar av de 
renskötande unga individernas identitet. Då det handlar om mer 
generella markörer kan individerna överse med varandras 
skillnader och se till gruppen, men inte när det kommer nära 
deras privata mest personliga uppfattningar.  

När Sametingets ordförande eller andra samiska ledare talar 
om Sapmi i offentliga sammanhang handlar det i hög grad om 
retorik. Antropologen Sally Weaver (1984: 185) skiljer mellan 
privat och offentlig etnicitet hos urfolk. Då samiska ledare lyfter 
fram nationaltankens paraplyeffekt är den till stor del 
inkorporerad med den offentliga etniciteten. Denna etnicitet har 
sin plats i det offentliga rummet och bestämmer relationen 
mellan nationalstaten och urfolk. Offentlig etnicitet är 
symbolisk, global i sin applikation och uniform i sitt koncept. 

I människors vardagsliv är dock samhället och etniciteten en 
verklighet i form av släktskap, vänskap, grannar, rivalitet och 
svartsjuka. På denna nivå är samhället och gränserna, hur 
skapade de än må vara, mer än enbart konstruktioner, de är en 
del av en mental och materiell verklighet.  

Renen är exempelvis inte bara ett djur som används i 
köttindustrin. Den har en personlig betydelse som skiljer sig 
mellan olika individer beroende på bakgrund och erfarenheter. 
Renen är en del av den privata etniciteten som definieras och 
praktiseras i individernas vardagsliv. Som symbol är den 
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situationell och heterogen och har en speciell både privat och 
kollektiv betydelse, som tjänar till att bygga en tydlig gräns mot 
de andra och att även ge en stadig referensram i vardagen 
(Weaver 1984:185).  När Pia ifrågasatte ungdomarnas syn på 
renen kritiserade hon därför en av de mer essentiella delarna av 
deras identitet, hon kritiserade upplevelsen av vilka de var och 
vad som är viktigt.  

Pia arbetar hårt för att överbrygga de skillnader i kulturell 
kompetens som finns mellan henne och andra samer. Hon vill 
lära sig de kulturella koderna hos den samiska befolkningen och 
frågar därför mycket. Trots det har samerna svårt att förstå Pia 
och andra informanter i hennes situation. De frågar sig om Pia 
ens kan betraktas som same då hennes kunskaper är så ringa om 
de ting som de värdesätter så högt, släktbanden, renen, slöjden 
etc. Frågan om vem som är same och vad som är samiskt väcks 
till liv. Är det kulturellt? Är det inlärt eller medfött? 

 
 
Nils har samisk härkomst. Det är det nya modeordet. 
Samisk härkomst. Jag är same jämt. Född same, dör same. 
Det är en känsla man har med andra samer. Jag kan inte 
fatta att han och hans kumpaner kan bete sig som de gör 
och sen sitta och se oss i ögonen och säga att de är samer. 
Visst bryr vi oss om släkt. Men man kan inte tro att bara för 
att man är släkt med en gubbe som levde på dinosauriernas 
tid och sen har vi inte hört talas om dom, inte ett ord, ska vi 
jubla. Jag känner ingen samhörighet med han. Det är 
konstigt. Krister vill bara förstöra allt det vi tror på. Allt vi 
har kvar. Han ser på renen som en turist. Jag känner då inte 
att han är same. (Thomas, renskötare)  
 
 

Olika samhälleliga förändringar har medfört att många samer 
som inte tidigare varit synliga på de traditionella samiska 
arenorna nu söker efter sina rötter och besöker dessa platser. 
Detta betyder att alltfler samer synliggör en annan form av 
kulturell kompetens.  Det är inget som samer är vana vid. De 
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samiska sammankomsterna har länge följt samma mönster, 
beroende på sammankomst varierar mönstret men de många 
informanter uppger är att det känts bra att resa på 
sammankomster eftersom informanter där vet vilka som de skall 
träffa och hur varje sammankomst är upplagd. Eftersom 
stabilitet är något som informanter lyft fram som positivt med 
sammankomster är det lätt att förstå att förändringar på 
sammankomsterna inte är något som alla informanter ställer sig 
positiva till. Bieffekten av att fler olika samer besöker 
sammankomsterna har blivit att olika samiska grupper och deras 
kompetens inte enbart skiljer sig åt, utan också tillskrivs skilda 
värden. Vem som är same, vad som är samiskt och vilka som 
skall få vara med i gemenskapen är frågor som här ställs på sin 
spets och som inte har ett enkelt svar. 

 
  

Vem fan sa du att du var? 
Nils som vi mötte i föregående kapitel har en bakgrund som 
liknar Pias. Han söker sina rötter. Hon gör detsamma. Nils har 
länge drömt om att träffa andra samer och likt Pia besöka en 
sammankomst. Till sist tar han mod till sig och besöker ett 
evenemang. Fast liksom Pia får han direkt svårigheter i mötet 
med andra samer.  

Under sammankomsten slår jag följe med Nils och några 
andra till en närliggande pub. Det är på den puben som de flesta 
samerna på besök vid sammankomsten beslutat sig för att 
stämma träff. Väl där finner vi ett bord där en grupp samer 
samlats. Två nordsamer finns med i sällskapet och börjar under 
samtalet att prata på nordsamiska. Negativa ordalag används om 
sydsamerna och i synnerhet de ”nya” samernas inträde. Jag 
frågar förvånat den nordsamiske unge mannen om inte han var 
den som bjudit in Nils till evenemanget. Jag berättar att jag 
upplevt dem som vänner. Nordsamen svarar då aggressivt att 
han absolut inte är en vän av denna ”nysame”, det var av ren 
vänlighet som han slagit följe med Nils till den jojkkonsert som 
hållits på sammankomsten. Allt annat är ett missförstånd från 
min sida, klargör han. 
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Epitetet ”nysame” används här med eftertryck och jag kan 
se att Nils upplever detta som mycket negativt. Han tystnar, drar 
sig tillbaka och tittar bort från människorna runt bordet. Hans 
sårade intryck är något som senare bekräftas i en intervju. Han 
berättar hur han upplevt hur de symboler han använde sig av 
inte gav honom tillträde till gemenskapen utan vändes emot 
honom. Trots att Nils anförskaffat sig en kolt och kände sig fin 
och samisk så kom det fram andra individer som sa att han inte 
var en riktig same utan bara en ”nysame”. Förtvivlad kände Nils 
hur allt det samiska som han på bara försvann och han kände 
sig mycket liten och ensam berättar han.  

Benämningen ”nysame” är ett av många epitet som 
informanterna använder sig av i intervjuer för att beskriva sig 
själva och andra. ”Nysame” är ett ord som används för att 
beskriva de samer som inte tidigare varit synliga på de samiska 
arenorna. Det är ett mycket negativt uttryck. Antalet 
benämningar på samer av olika slag har på kort tid ökat i antal 
och de allra flesta av dem har en negativ betydelse. Några 
exempel: nysame, ursame, helsame, halvsame, grytlapp (same 
som helst ligger hemma vid grytan istället för att vara i skogen), 
storstadssame, trottoarsame, SS-Same (supersamer som anser 
sig kunna och veta bättre än andra), sameadeln och gärdessame 
(same som bara dyker upp när renarna redan är i gärdet och inte 
arbetar annars). 

Gemensamt för alla dessa benämningar är således att de är 
nedlåtande mot samer som har andra bakgrunder, erfarenheter 
och kompetenser än en själv. Jag ser mångfalden av definitioner 
som ett uttryck för oklarheten i frågan om vem som är same, 
men också som en del av den pågående striden om vem som 
ska ha rätt att kalla sig för same.  

På den samiska sammankomsten där jag och Nils befinner 
oss fortsätter nordsamerna i gruppen ihärdigt att skapa 
konflikter och tydligt påvisa att de anser sig vara stående över de 
andra i ett samiskt sammanhang. ”Utan språket är vi ingenting” 
och ”sydsamerna är så utblandade med andra att det inte är 
förvånande att det uppstår en ny samisk grupp”, fortsätter en av 
nordsamerna. 
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Nils har nu helt tystnat, men en ung kvinna har en högljudd 

debatt med den nordsamiska duon. Sydsamiskans ställning 
berörs, likaså diskuteras slöjden, uppväxtmiljön och kontakten 
med den samiska världen.  

När informanterna i intervjuer diskuterar dagens same-
politiska situation och situation inom det samiska samhället 
följer många samma mönster som i deltagarobservationen ovan. 
Främst präglas diskussionen av en bitterhet gentemot de samer 
som valt att nedtona sin härkomst.  

 
 
Den här familjen har alltid... de skulle inte ens leka med 
lappbarnen förut. Nu är de mest samer av alla plötsligt. Men 
det föds många vuxna samer må jag säga. Var fanns de när 
det var lagomt hippt att vara same? Då stod dom sist i kön 
till samebyn. (Thomas, renskötare) 
 
 

I intervjuer med informanterna och vid ovanstående 
deltagarobservation är det samma argument och erfarenheter 
används och återberättas. Vid deltagarobservationen är det 
alltfler som aktiv väljer att ta del i diskussionen. Somliga 
försvarar sina åsikter och andra lägger fram nya argument. Fast 
ingen av dem som deltar representerar den grupp som får mest 
kritik. Ingen verkar heller notera att Nils sjunkit ihop under 
tystnad. Ändå är det svårt att tro att de inte vet att han finns där 
och att han såras av kritiken. Fast ingen riktar sig direkt till 
honom.  

Att enskilda individer likt Nils får ta kritik för sitt sätt att 
hantera sitt samiska ursprung kan jag i intervjuer notera inte är 
något ovanligt. Vid andra sammankomster har även andra 
personer berättat om liknande attacker, direkt eller subtilt, på 
dem för vad som anses vara brist på kompetens och därmed 
innebära tveksamheter kring deras samiskhet. 
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Då var det en polare norrifrån, hans familj var också där, 
och dom och vi var och hälsa på dom en kväll och då var 
det även…en äldre herre norrifrån som var där och han 
envisade sig bara med att prata samiska gjorde han. Och jag 
mena min polare han tala väl ändå svenska med mig men 
den där gubben han talade bara samiska, så ville han 
nedvärdera och förringa värdet utav att fiska till exempel. 
”Nä men det var väl ingenting att stå efter att fiska i fjällen 
härnere. Det var ju ändå bara siken härnere, ha, ha, ha”. 
Och sen fortsatte han att prata samiska med sin kollega som 
satt där då. Jag fatta ju inte allt, jag har ju läst nordsamiska 
10 poäng, och jag fatta litegrann och han var ju inte hygglig i 
allt han sa. Men så snacka han skit och allt och då kände jag 
ganska tydlig, jag var inte vatten värd i hans ögon, och jag 
kunde inte heller språket. Herregud! Vad är det för en same 
som inte kunde språket, kunde man va same om man inte 
kunde språket? (Mats) 
 
 

Plötsligt infinner sig en annan av mina unga informanter vid 
bordet, en av de renskötande männen. En av kvinnorna har en 
stund tittat åt Nils håll och himlat lite med ögonen som om hon 
ville ge honom lite stöd där han sitter tyst. Nu när den nya 
mannen anlänt frågar hon direkt honom vad han tycker om 
debatten. Hon förklarar att den nordsamiska mannen varit 
särskilt hård i sina omdömen. Hon berättar vidare att den 
nordsamiska mannen vidhållit att sydsamerna inte är riktiga 
samer då de saknar både språk och levande samisk miljö. 

Mannen som hon vänder sig till börjar under hennes 
utläggning att skratta. Sedan tittar han på den nordsamiske 
mannen och uppmanar de andra vid bordet att inte lyssna på 
honom. Han anklagar därefter den nordsamiske mannen för att 
aldrig ha sett en ren i hela sitt liv. Han påstår att nordsamen bara 
gapar för att han inte har en plats i den renskötande världen och 
då måste attackera andra. När kvinnan igen inflikar att 
nordsamen  talat särskilt varmt om en levande samisk miljö går 
mannen direkt till attack igen. Han undrar med en rak fråga 
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riktad till Jon vad han menar med en samisk miljö. ”Du har väl 
ingen riktig samisk bakgrund, ingen vidare släkt, inga renar”, 
säger mannen. Renägaren säger något på samiska och sedan på 
svenska. ”Det där är ingen riktig lapp, bara en stadslapp med 
komplex, utan renar, mark eller riktig familj”. 

Jon har nu tystnat. Alla andra sitter också tysta. ”Eller vad 
säger du”, säger renskötaren och tittar på en annan kvinna vid 
bordet. ”Kan du ta hem den här stadslappen till pappa och säga, 
titta vad jag fann, en stadslapp utan renar, men han kan tala 
nordsamiska, bra va?”  

Diskussionen är över och samtalet tar abrupt en annan 
inriktning. I en senare intervju bekräftar Nils sitt obehag och 
hur åsidosatt han kände sig. ”Utan försvar” är orden han 
använder. Även renägaren som anlänt till bordet talar vid senare 
möten om situationen men han betraktar den mest som 
löjeväckande. 

Den beskrivna situationen visar att olika samiska symboler 
ges skilda värden. Resultatet blir en i det samiska samhället 
rådande etnocentrism byggd på en kulturstege där det mest 
ursprungliga värderas högst. Språk, renskötsel, slöjdkunskaper 
och andra symboler med lång historia är markörer med högt 
värde.  

Det här inget unikt beteende för den samiska befolkningen. 
Människor är alltid, i alla samhällen, benägna att döma andra 
utifrån sin egen kulturella referensram. Det som man känner till 
tycker man om, och förkastar det som är främmande. Nils som 
inte alltid varit en del av det samiska samhället skakar om det 
som upplevts som givet. Hans närvaro påvisar att ingenting är 
säkert, fast och stabilt. Nils har en annorlunda syn på vad det är 
att vara same och hans upplevelser skiljer sig från andra samers. 
Det gör en del av de samer som inte har samma erfarenheter 
som Nils osäkra på hans syften, vem han är och vad hans 
inträde på arenan innebär för dem. Genom att hålla det som är 
annorlunda på avstånd skyddar folk sig själva och det som de 
sätter värde på, och fördomar är ett sådant skydd.  
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Ingen går fri 
Bland samerna finns det på en varierande grad av social 
klassificering där man inte bara skiljer mellan ”oss och de 
andra” utan där de somliga bland dem själva riskerar att drabbas 
av exkludering.  En informant berättar att han bjöds in på 
middag hos en renskötarfamilj för att diskutera de konflikter 
som fanns mellan hans grupp samer och samerna inom 
samebyn. Under middagen flöt samtalet väl men så helt plötsligt 
säger en av männen i huset att min informant bör skrapa köttet 
från benen. Informanten säger att han förstod vad mannen 
menade men att mannen då inte var sen att påpeka att det var 
en samisk tradition att skrapa allt kött från de kokta renbenen 
för att inte likna ett rovdjur. Informanten säger att han kände sig 
dum och ”icke samisk” när han insåg sitt misstag. Men samtidigt 
blev informanten också arg eftersom han i den situationen 
upplevde att alla under middagen bara väntat på att han skulle 
göra ett  misstag  så att de kunde kritisera hans samiska 
kompetenser.  

Kategoriseringarna som framträder här handlar om språkliga 
benämningar som fyllts med en konkret betydelse och ingjuter 
såväl känslor av tillhörighet och gemenskap hos vissa som 
känslor av utanförskap för andra. Benämningar som halvsame, 
helsame, nysame och trottoarsame används för att påvisa vilken 
kategori en bestämd person tillhör.  

I det som jag kallar kulturstegen kan det lätt uppfattas som 
om det finns en topp och en botten. Fast inom det samiska 
samhället går ingen fri från bedömning och värderande 
uttalanden. Det finns alltid en möjlighet att ifrågasätta och 
nagelfara den enskilde samens kompetens och eftersom alla har 
sin egen upplevelse av symbolernas värde och mening kommer 
ingen att någonsin uppnå den perfekta samiska identiteten. 

Varken Pia eller Nils låter sig dock nedslås av deras negativa 
möte med andra samer. Båda blir istället intresserade av att lära 
sig mer om de kulturella kompetenser som andra visar upp. Nils 
kommer alltmer att intressera sig för språket, Pia för jojken och 
teater. Dessa intressen återspeglar också de fritidsintressen de 
tidigare haft. Genom att öka sina kompetenser inom dessa 
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områden hoppas de minska de upplevda skillnaderna gentemot 
andra samer. 

 
 
De olika grupperna 
Ovan studerades hur de olika informanterna agerade och 
bemötte varandra i mötet med varandra på samiska 
sammankomster. Här fokuserades på konfrontationerna mellan 
informanterna. För utomstående kan samerna framstå som en 
homogen befolkning. Konflikterna mellan skilda grupper är 
svåra att uppmärksamma för de individer som inte har 
kunskaper om olika samiska kategoriseringar. Påhopp mellan 
olika samer kan också vara svåra att upptäcka om betraktaren 
inte vet vilken individ som tillhör vilken släkt och i vilken grupp 
den släkten sedermera räknas tillhöra. Om en individ 
kommenterar något hos en annan same kan den kommentaren 
både vara såväl neutral som mycket elak beroende på hur den 
görs men också till vem ställs. Kallar en same en annan för 
supersame, en benämning som används för att beskriva de 
samer som har stor kulturell kompetens, kan den kommentaren 
betraktas som helt neutral om den används till någon som alla 
vet har stor kulturell kompetens. Kallas däremot en individ för 
supersame och alla andra samer vet att den har en liten kulturell 
kompetens fungerar kommentaren på motsatt sätt, nämligen 
nedvärderande. På samma sätt fungerar andra kommentarer. I 
en fältsituation kallar en same en annan same för ursame. 
Ursame är i detta sammanhang en benämning på individer, 
speciellt i Västerbotten, vars släkt levt och verkat i området 
under många generationer. Ursame är inte en negativt laddad 
benämning men just i detta sammanhang användes den emot en 
same som är boende i Västerbotten men vars släkt är 
tvångsförflyttad till området. Genom att i samtalet benämna 
denna individ som ursame lyfte talaren fram hur fel han ansåg 
det vara att samer, som inte varit verksamma eller boende i 
Västerbottensområdet lika länge som hans släkt, kunde inneha 
rätten att uttala sig om Västerbottens historia och situation. 
Talaren ansåg att de tvångsförflyttade samerna inte hade 
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kunskap om det området de verkade i men ändå hade tagit en 
stor plats i samebyarna i området. I en betraktares ögon skulle 
de nedvärderande och elaka i att använda benämningen ursame 
till just denna individ lätt missas. Om betraktaren inte visste 
vilken släkt som de båda samerna tillhörde, vilka konflikter som 
finns mellan dessa grupper och vilka egenskaper dessa två 
grupper tillskrivs av andra samer skulle de mycket elaka 
påhoppet lätt ha missats. Det är därför nödvändigt att ha 
kunskaper om samiska förhållanden och släkter för att kunna se 
hur kulturstegen används i olika sammanhang. Samerna hjälper 
även själva till att upprätthålla den homogena ytan utåt och 
samerna gör det på detta sätt det ännu svårare att upptäcka 
konflikter mellan skilda samiska grupper. Men samerna vet att 
de inte är en homogen befolkning. De vet att de är en ytterst 
heterogen samling av individer och samtidigt som en 
utomstående individ kan se homogenitet ser samerna 
heterogenitet.  

Dessa konflikter och olika kultursynsätt syns heller inte utåt. 
Detta delvis för att samerna uppvisar särskilda kulturella drag i 
offentliga sammanhang för att vinna politisk mark och ge sken 
av homogenitet. Men innehar en individ en särskild samisk 
kompetens läser denne in andra ting än bara den homogena 
uppvisningen. För vid sidan om och samtidigt som samer agerar 
tillsammans med andra etniska grupper har de särskilda 
relationer till varandra. De styrs av andra värderingar än de 
svenska och även om få utomstående noterar detta så är det 
något som alla samer känner till och agerar utefter. På en samisk 
sammankomst där både samer och svenskar deltar, exempelvis 
vid en konsert, är de icke samiska deltagarna inte av intresse för 
informanterna. Fokus ligger inte på att interagera tillsammans 
med de svenska besökarna. Det är enbart i uppvisandet utåt och 
gränssättandet mellan oss och dem som de andra deltagarna 
spelar en roll. Annars är informanterna i sina berättelser från 
dylika arrangemang helt upptagna med att diskutera och 
reflektera över de internsamiska relationerna. De talar om vad 
som värdesätts i samiska sammanhang och hur de agerat rätt 
eller fel i skilda situationer.  Det är de här speciella 
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värderingarna och normerna och kunskapen om dem som gör 
alla informanter till samer. De kanske inte har samma syn på 
vad samiskhet är och vem som är same, men de är alla 
medvetna om gällande värderingar och rådande grupperingar. 
Det är också det som gör samerna och informanterna unika.   

I de element som uppvisas utåt kan en viss statiskhet 
upplevas. Men i de internsamiska mötena som samtidigt pågår 
rör identiteten hela tiden på sig och de olika uppfattningarna 
och upplevelserna synliggörs, inte enbart genom direkta påhopp 
eller konflikter. Även om informanter sitter nära varandra och 
tittar på varandra markeras hela tiden ett ”revir” som inte får 
störas. På sammankomsterna är det därför av särskilt intresse att 
notera vilka som söker kontakt med vilka, vilka som är öppna 
för möten med andra och vilka som markerar en privat sfär. 
Innehar man sedan kunskap om de olika släktnätverken inom 
den samiska världen är det inte svårt att notera olika gruppers 
agerande gentemot varandra. Det blir inte svårt att se det 
mönster av agerande som informanterna uppvisar. För samma 
personer nästan umgås hela tiden med varandra och sker 
överträdelser mellan grupperna sker de ofta tillsammans med en 
annan För samma personer umgås nästan hela tiden med 
varandra och sker överträdelser mellan grupperna så sker de 
ofta tillsammans med en annan mellangrupp som får agera som 
medlare i mötet. Det är också då som intressanta ting framträder 
om det samiska samhället och samisk identitet. 

Under våren 2007 besöker jag vid ett tillfälle en offentlig 
samisk tillställning i Östersund. Det är Sametinget som anordnar 
en dag med föreläsningar och middagsbjudning under kvällen. 
På plats finns bl.a. Sven som har en bakgrund som på många 
sätt påminner om Nils. Svens historia berörs också i kapitel 5 
”Same eller nysame”. Vid detta tillfälle fokuserar jag på hur 
dagens händelseförlopp fortlöper just med tanke på de olika 
samiska grupperingarna agerar och interagerar tillsammans. Vid 
den här sammankomsten har samiska politiker, svenska 
politiker, journalister, samiska kulturarbetare, svenska 
tjänstemän och andra samer samlats för vid något som både är 
en offentlig samisk tillställning men också en samisk mötesplats. 
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Jag inträder så i början av dagen i ett rum där samtal pågår 
mellan olika individer. För en utomstående individ syns det 
knappast någon inre logik eller ordning i samtalen. Alla ses 
samtala med alla och samer vinkar glatt till varandra när de 
upptäcker en bekant i folkmassan. Inte heller när individerna 
skall välja sittplats för att sätta sig inför dagens föreställning 
finns det mycket att notera för en utomstående. Efter varandra 
och för en same syns en logik i vilka som samtalar med vilka.  
Goffman påvisar i inledningskapitlet av Relations in public att det 
finns regler för i vilken ordning vi pratar, hur vi tittar på 
varandra, vilka vi samtalar med och hur vi sätter igång och 
avslutar samtal (Goffman 1972:3).   

I detta skeende väljer jag så att bryta mönstret. När jag väljer 
sittplats väljer medvetet en plats nära en individ från en specifik 
samisk grupp, en grupp som jag inte tillhör. Jag väljer sedan att 
inleda en konversation med den individen. När så mina nära 
bekanta passerar denna individ för att nå en plats nära mig så 
hälsar de inte på henne utan väljer att direkt rikta sig emot mig 
med sina hälsningsfraser innan de sätter sig ner. Efteråt förklarar 
de sitt beteende med att de inte känner denna individ i fråga och 
därför inte förstår varför de skall hälsa på henne. Samtidigt är vi 
dock alla medvetna om att denna individ är en känd samisk 
profil och som sådan kan de inte gå obemärkt i samiska 
sammanhang. Men mina vänner vidhåller att de inte såg en 
anledning att hälsa på en främling. När jag så påpekar att de 
hälsat på andra främlingar med betydande roller inom den 
samiska världen rör de sig besvärat innan de svarar att dessa 
personer har betydelse för deras vardagsliv genom exempelvis 
myndighetsutövning.  Jag vet emellertid att även denna individ 
har ett visst myndighetsinflytande men väljer ändå att släppa 
frågan utan att diskutera den vidare.  

Här synliggörs skillnaderna mellan olika samiska grupper. 
Mina bekanta väljer att sitta med och tala med dem som tillhör 
samma grupp som de och som de delar vardagsliv eller annan 
kulturell tillhörighet med. De visar på skilda sätt att området är 
deras och att andra inte är inbjudna dit. För att visa att ett 
område är vårt och vilka som ingår i vårt område kan man 
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använda markörer, både ord och vår kropp kan fungera som 
markörer. Det kan vara en sådan sak som vem man väljer att 
hälsa på men också betydligt mer subtila ting som en hand eller 
en fot i ett särskilt läge som markerar att vi hör ihop med någon 
och att vi har upprättat ett gemensamt område emellan oss och 
därmed undanber oss inkräktare. Genom de här områdena eller 
sfärerna uppvisar man så att man har vissa rättigheter som den 
att välja vem eller vilka som får tala med oss. Samtidigt fungerar 
också området som ett skydd (Goffman 1972:40).  

Men utåt, om man inte väljer att studera just det, syns vare 
sig de skillnader mellan olika samer som finns eller de 
gränssättande som pågår under dagens aktiviteter. Det är istället 
en homogen som lyfts fram i alla offentliga yttranden och tal. 
Från arrangörernas sida fokuseras på jojken, kolten och tal om 
gemensamma ting. Skillnaderna i vad som utgör samisk kultur 
eller samiskhet ges ingen plats.  

I efterhand samtalar jag med Sven och frågar om hans 
reaktioner på sammankomsten. Sven suckar och berättar att han 
kände sig något åsidosatt. Just denna dag upplevde han var för 
internsamisk och han kände inte att han var en del av gruppen 
berättar han. I olika lokala medier rapporteras emellertid om den 
samiska sammankomsten och hur dess offentliga budskap i 
form av föreläsningar och tal mottagits. Just den delen lämnar 
Sven därhän när han berättar om sina upplevelser av dagen. För 
honom var de sociala relationerna och samtalen det viktigaste 
och i dem kände han sig inte fullt ut delaktig. Inte heller Sven är 
emellertid beredd att ge upp utan har hittat nya vägar ini 
gemenskapen, i hans fall berör intressena politik och 
kulturfrågor.  

 
 

Samer, men inte samma samer 
Alla informanter är samer, men de är inte samma samer på 
samma sätt. Vem som är same och vad som är samisk kultur 
varierar beroende på vem du frågar. I detta kapitel har 
konflikterna som finns inom befolkningen lyfts fram och det 
har synliggjorts hur det finns en etnocentrism inom den samiska 
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befolkningen. En etnocentrism som tar sig uttryck genom att 
olika samiska symboler ges skilda värden. En del samiska 
symboler anses stå över andra i värde och när olika samer möts 
synliggörs såväl symbolernas skilda värden som hur de används 
för att utesluta andra samer som inte har tillgång, eller vet hur 
de skall använda sig av, skilda samiska symboler såsom språket 
eller renskötseln. 
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7 Sammanfattande diskussion: Är jag en 
riktig same? 

 
 
 

I de föregående kapitlena har jag velat ge en bild av samisk 
kultur och den vardag som unga samiska individer lever i. 
Genom att lyfta fram olika informanters berättelser och 
erfarenheter har jag velat visa hur de unga informanterna, 
förstår, använder och förändrar sin identitet. Samtidigt har jag 
velat visa på hur alla informanter på olika sätt försöker finna sin 
plats bland samerna. I detta avslutande kapitel skall jag försöka 
sammanfatta tidigare analyser och se hur de olika 
identitetsuppfattningarna påverkar informanterna och ge några 
förklaringar på varför missförstånden blir djupa mellan 
informanterna och konflikterna stora.  

 
 

Olika grupper 
Centralt i materialet har hela tiden varit hur informanterna bär 
på vitt skilda berättelser. I samtalen med dem så har 
etnocentrismen och heterogeniteten inom den samiska 
befolkningen framträtt på det sätt som föregående kapitel visar. 
I centrum finns alltså identiteter som ständigt rör på sig i 
kontakt med andra. Men kanske främst så domineras studien av 
en oförståelse mellan olika grupper av samer.  

Den bestående känslan och uppfattningen efter att ha 
studerat materialet är att individerna är mycket olika varandra. 
Det upprepas hela tiden men ordens egentliga innebörd faller 
lätt platt till marken. Nils som står i centrum av kapitel 5  ”Same 
eller nysame” representerar en grupp unga individer som 
antingen växt upp utan att veta att de är samer eller så har de 
själva valt att nedtona sin etniska härkomst under sina 
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barndomsår. Gemensamt mellan alla de unga informanterna i 
kapitel 5 är dock att de idag söker kontakt med andra samer. 
Nils söker efter ett hem, någonstans där han finner stabilitet. 
Han har i modernitetens era hamnat i en situation där han säger 
att vardagen förvirrar honom och han säger att han känner en 
längtan att finna en stabil tillvaro. I studien av honom blir det 
tydligt att han påverkas av det moderna samhället och söker 
efter en identitet. Han väljer och väljer om. Hela tiden utvecklas 
han och under studiens gång är han den informant som främst 
av alla förändrats. Han har gått från att vara en osäker ung man 
som jag mötte på en pub vid en samisk sammankomst. Just där 
och då uppvisade Nils ett ambivalent förhållningssätt gentemot 
sin samiska identitet då han inte riktigt ännu visste var han 
hörde hemma eller vad hans samiska identitet bestod av. Många 
gånger under studien återkom han till dessa resonerande tankar 
kring sin identitet och han frågade sig i början av fältarbetet ofta 
om han var same eller inte? Hans sökande försvårades också av 
de reaktioner han mötte hos en del andra samer, som de 
etnocentriska bemötanden som beskrevs i föregående kapitel.  
Samtidigt som jag studerade honom förändrades han också hela 
tiden och han ställde återkommande reflexiva frågor om sin 
identitet, om vem han var, var han kom ifrån och var han var på 
väg.   

Hans syn på det samiska kom så att förändas och utvecklas 
under studiens gång. Först ville han att jag skulle hjälpa honom 
att finns sin samiska identitet men allteftersom tiden gick så 
fann han en egen väg mot sina samiska rötter. Han träffade 
andra som likt honom sökte efter sin historia och med dem blev 
han vänner. Tillsammans hade de en gemensam utgångspunkt i 
sitt sökande och utifrån diskussioner kring detta kom de att 
bygga upp en idé om vad det samiska var för dem. Det var från 
början deras gemensamma historia och syn på samhället som 
förenade dem och med det som utgångsläge bildades 
vänskapsband och de förenades i sitt sökande. De kom så under 
studien alltmer att resa på samiska sammankomster tillsammans, 
besöka varandra och uppleva varandra som ”liknande samer” ur 
samma grupp. De kom att diskutera ting som andra grupper inte 



 

171 
 

 

 
diskuterade i samma grad. De talade exempelvis om traditionell 
samisk slöjd men fokuserade i hög mån på hur de kunde 
utveckla denna så den passade dem. De sydde upp koltar men 
gjorde gärna en förändring i mönstret eller detaljerna så de 
kändes bekväma att bära för dem. I varje samtal, när de sydde 
sina koltar eller när de provade att jojka hörde jag dem 
emellertid tala om identitet, vem man var och historiens 
betydelse för alla individer.  

Nils har växt upp i en helt annorlunda samisk miljö än andra 
informanter. Mest olik är hans uppväxt de barn som finns 
representerade i kapitel 3 ”fostran till same”. Den vardag som 
beskrivs där och som berör de renägande barnen är långt ifrån 
den vardag som Nils hade som barn. Detta medför att dessa två 
informantgrupper är väldigt olika varandra. De har olika 
uppfattningar av vad som är samisk kultur, vad som är samisk 
identitet och vem som är same. De individer om studerades i 
kapitlena ”fostran till same” och ”traditionen” är mycket olika 
Nils i såväl deras förståelse av sin identitet som hur de lever sina 
vardagsliv. De informanterna som studerades i dessa kapitel 
lever i en speciell renskötande livsform som påverkar deras 
vardagsliv och livsval. De har ända sedan barnsben influerats av 
renskötselns tankemönster medan Nils växt upp i en helt annan 
miljö där i hög mån andra normer och värderingar är gällande. 
Nils formar sin egen samiska identitet, eftersom han aldrig 
omgärdats av andra samer i sin uppväxt.  

Medan de renskötande informanterna, ända sedan födseln, 
istället just påverkats av alla de samiska individerna runtomkring 
dem och deras syn på vad en same är. Deras samtalsämnen är 
som en följd av detta nästan helt centrerade kring renen och 
dess välmående. De talar om vänner och släktingar i olika 
områden och diskuterar en del politik. För dem har alltid det 
samiska varit en klar och närvarande del av vardagen. De 
påverkas, och har alltid påverkats direkt, av politiska beslut och 
länsstyrelsernas agerande och det färgar i hög mån deras 
samtalsämnen.   

Vid sidan av dessa två informantgrupper har sedan en tredje 
grupp valts att studeras. Det är de unga informanter som 
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beskrevs i kapitel 2 om lagstiftningen. De har under hela sin 
uppväxt varit omgärdat av andra samer men de är inte 
medlemmar i samebyn och innehar inga speciella rättigheter i 
form av jakt och fiske. De har uteslutits från samebyn i olika 
omgångar och deras identitet har sedan i hög mån baserats på 
detta utanförskap. I denna grupp ingår en mängd individer som 
alla har olika syn på samisk identitet men de som valts att 
studeras här kallas i studien för jakt- och fiskesamer och de 
arbetar aktivt för att förändra rennäringslagen. Det har blivit en 
del av deras identitet. De är relativt liten informantgrupp med 
klara band till varandra och specifika geografiska områden.  

Hos denna informantgrupp har renskötseln och 
lagstiftningen fått en alldeles speciell plats i deras 
identitetsbygge. De är mycket kritiska till hur lagen utformats 
och de har under sin hela sin uppväxt varit medvetna om de 
skillnader som råder mellan olika samer rent juridiskt. Nils och 
de andra i hans grupp står också utanför samebyn men de är 
inte på samma sätt intresserad av varför deras familjer hamnade 
utanför rennäringslagen. För informanterna i kapitel 2 är dock 
detta utanförskap en central del av deras liv och det påverkar 
många av deras livsval. De har emellertid alltid, till skillnad från 
Nils och de andra i hans grupp, varit medvetna om sin samiska 
härkomst och är uppvuxna tillsammans med andra samer. De 
har haft samiska vänner och deras föräldrar har betonat deras 
samiska härkomst under deras barndom. De är inte på samma 
sätt som Nils och de andra i hans grupp reflexiva i sitt 
identitetstänkande utan klara över sin samiska identitet.  

Genom de här informanterna och genom att låta deras 
berättelser komma fram så blottläggs såväl de skillnader som 
finns mellan olika samiska informanter i form av uppfostran, 
tankar om identitet och rättigheter samt de konflikter som finns 
mellan de olika tankesätten informanterna har. En 
återkommande tvistefråga är just den som berör renägarna och 
den status som de ofta tillskrivs ha bland samerna i Sverige. 
Detta beror delvis på att renskötseln under lång tid lyfts fram av 
svenska staten som den mest centrala och viktiga delen av 
samisk kultur. Renskötseln är därför idag det som människor 
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som inte är samer främst förknippar med den samiska 
befolkningen. Även hos samerna själva är renskötseln alltid i 
centrum. 

 En av alla de informanter som är negativt inställd till 
rennäringslagens stiftande är Lena. Lenas historia finns 
återgiven just i kapitel två ”Rennäringslagens betydelse”. Hon 
vidhåller att om rennäringslagen skrevs om så att alla samer 
inkluderades i rättigheterna så skulle det samiska samhället 
automatiskt omskapas. Lenas åsikt är alltså att om 
rennäringslagen förändrades så den inkluderade alla samer så 
skulle inte de inre konflikterna mellan olika samer existera i 
samma utsträckning som de gör idag. I kapitel 5 ”traditionen 
samt i påföljande kapitel 6 ” Kul att se dig, och vem fan är du?”  
kan man dock se att det inte bara räcker med att vara renskötare 
eller samebymedlem för att ha en hög status i det samiska 
samhället. Utan att alla samer har något som kan kritiseras och 
att det därför inte finns en perfekt same som har högst status i 
alla lägen. I kapitel 6 möter informanten Nils en kille vid namn 
Jon och Jon använder sig i det mötet av sin kulturella 
kompetens för att trycka ner Nils. Jons lyfter fram vikten av att 
kunna tala samiska och Nils upplever i mötet med Jon att han 
inte riktigt räknas som same. Men när Jon möter en annan 
individ används samma taktik för att nedvärdera honom. Den 
same som Jon möter anser inte att språket är av högsta vikt utan 
att man också måste vara en aktiv renskötare och 
samebymedlem. Det blev här uppenbart att det fanns olika 
graderingar mellan skilda samer. Om man så lägger till det som 
avhandlades i  kapitel 5, där kraven på de unga renskötande 
informanterna studerades, framgår det även hur det inom 
samebyn finns olika statusgraderingar mellan skilda renskötande 
individer. Samebyn har flera olika sijter och de innehar skilda 
status. Samma värderingsskala finns således delvis också inom 
samebyarna och ett medlemskap är inte allt som krävs för att 
man skall inneha status inom byn.  

Det har alltså i studien blottlagts ett etnocentriskt mönster. 
Ett etnocentriskt mönster där olika individer klassificeras och 
värderas utifrån en kulturell värderingsstege. En stege där olika 
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individer och skilda kompetenser har varierande värde. Där det 
mest ursprungliga värderas högst. Fast det som också 
uppenbaras är alltså att ingen är den perfekta samen. För även 
om man är renskötare så finns det även en skillnad mellan dem. 
Det finns åsikter om vem som är den bäste renskötaren, finare 
och sämre släkter etc. Det pågår i det samiska samhället alltid en 
kamp om kulturella symbolers värden. Det räcker inte med att 
vara renskötare. Det krävs mera än att vara samebymedlem för 
att inneha den högsta statusen. Så att ge alla samebymedlemskap 
skulle inte lösa konflikterna och inte radera ut den kulturella 
värderingsstegen. Det är därför en alltför enkel förklarings-
modell att tillskriva rennäringslagen allt ansvar för konflikterna, 
de olika tankesätten och erfarenheterna och tro att om den 
skrevs om skulle allting bli bra. Det betyder emellertid inte att 
Lena har helt fel i sina resonemang. Situationen för Lena och 
andra informanter skulle kanske avsevärt förbättras vid en 
lagändring samtidigt som diskussion om samers lika värde skulle 
få en plattform. 

Men skall man förstå varför etnocentrismen finns där måste 
även några andra synvinklar än enbart de från det lagstiftande 
perspektivet antas. Därför vill jag här lyfta fram några andra 
aspekter för att skapa förståelse för hur olika informanter har 
svårt att acceptera skillnaderna mellan olika samer. 

Först vill jag peka på att det centrala problemet bland 
informanterna är att de faktiskt inte förstår varandra och därför 
inte kan förstå hur andra samer kan se på samisk kultur på det 
sätt de gör. Deras samiska värderingar och normer skiljer sig åt 
beroende på vilken bakgrund de har. Självklart är det så att olika 
informanter har varierande grad av förståelse för varandra. En 
del informanters upplevelser av det samiska samhället står 
varandra närmare medan andra skiljer sig mer åt. Men det finns 
två grupper av informanter som inte alls har samma bakgrund 
och som inte kan/eller vill förstå varandras utgångspunkter, 
erfarenheter och upplevelser. Det är egentligen fel att 
klassificera informanter i sådana här grupper av samer men 
skillnaderna mellan de här informanterna är så stora att de 
faktiskt kan ses som olika grupperingar. Det är dock viktigt att 
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ha i åtanke att det mellan dem sedan finns en mängd andra 
informanter. 

De två informantgrupper jag här vill exemplifiera med är 
den grupp som Nils tillhör, här kallad de sökande samerna, och 
sedan de renskötande informanterna, här främst representerad 
av Anders.  

Nils tillhör alltså en av de informantgrupperna som jag 
använder mig av här. De informanter som tillhör denna grupp 
samer är inte uppväxta i en samisk miljö utan har börjat söka 
sina samiska rötter under tonåren. Som uppvuxen i ett samhälle 
där ungdomar både uppfattas ha alla möjligheter att forma sin 
egen identitet, och dessutom utsätts för ett starkt tryck att själva 
ta ansvar för det, är utforskandet av deras samiska bakgrund en 
av de möjligheter som är aktuella för dem, och som dessutom 
kan ge dem känslan av att ha en historisk förankring för vem de 
är. För de här informanterna har själva omvandlandet av 
identiteten, sökandet av identiteten blivit centralt i deras liv. De 
skapade band till varandra och sökte tillsammans svar på frågor 
om vem som var same och vad som var samiskt och däri fann 
de sin historiska förankring. Informanterna kom att definiera 
varandra som tillhörande samma grupp samer och de kom att 
lära sig om traditionell samisk slöjd och jojk. Men 
informanterna kom också att omdefiniera hur den slöjden skulle 
se ut och hur den jojken skulle låta för dem som tillhörde denna 
grupp samer. Sakta kom de här informanterna att under 
fältarbetets gång skapa en egen samisk värdegrund och egna 
versioner av hur samisk slöjd, konst eller musik kan låta. 

Nils och de andra informanterna i hans samiska grupp har 
alla växt upp i en helt annan miljö än de renskötande 
informanter som finns representerade i kapitel 3 ”fostran till 
same”. De informanterna har hela tiden omgärdats av ett 
samiskt samhälle och från deras första barndomsår har familjen 
och släkten uppfostrat dem för att kunna hantera en viss form 
av det samiska samhället, renskötarsamhället.  Dessa 
informanter har inte haft samma möjlighet att ”prova” olika 
identiteter, fundera över sitt yrkessval, sin bostadsort eller sina 
vänner som Nils och de sökande informanterna har då deras 
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direkt omgärdande samhälle har andra värderingar och normer. 
För även om renskötarna också tillsynes kan välja vad de vill bli 
så kommer deras val ibland att direkt påverka deras ställning i 
det samiska samhället, och det vet de informanterna om redan 
från start.  Så hur de här två informantgrupperna än försöker 
förstå varandra så uppstår oundvikligen konflikter. Därför att 
dessa två grupper av informanter har så olika utgångspunkter, 
erfarenheter och upplevelser.  

Senmoderniteten utmärks av att individer kan få prova olika 
identiteter och livsstilar. Den beskrivningen fungerar också 
utmärkt för de flesta av informanterna. Fast en del av de unga 
informanterna, främst då de renägande, upplever inte alls en 
sådan frihet. De känner inte att de kan välja vilket yrke som 
helst och sedan komma tillbaka hem igen om det inte fungerade. 
De känner inte att de kan flytta var de vill eller umgås med vilka 
som de vill. Trots att de är unga så upplever de inte alls allting 
som görbart. Ska då hela empirin förstås utifrån teorier om 
senmodernitet faller en stor av förståelsen av materialet utanför 
analysen. Samtidigt kan inte Nils och hans sökande förstås 
utifrån livsformsteorier. Livsformsteorierna kan inte förklara 
varför Nils och andra sökande samer efter en uppväxt inom det 
svenska samhället börjar söka efter sin samiska identitet. Det 
handlar här om två informantgrupper som är så olika varandra 
att man kan prata om skilda samiska kulturella synsätt och 
därför krävdes två olika teorimodeller för att nå dem.  

I grunden handlar det emellertid alltså här om kultur. Om de 
värderingar, normer och kunskaper som överförs mellan 
generationer. Kunskaper som innefattar både hur man gör saker 
som varför man gör saker. De sökande samerna och de samiska 
renägande informanterna tillskriver sig inte samma kultur. De 
kan inte förstå varandra eftersom såväl deras kunskaper som 
värderingar och normer inte sammanstämmer med varandras. 
De sökande samerna påverkas av moderniteten och en kultur 
där dessa värderingar och sätt att leva accepteras. Renskötarna 
styrs av andra normer och värderingsmönster baserade i deras 
speciella livsform. 
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Ett exempel på en markant skillnad mellan de sökande 

samerna och de renägande informanterna är att i det samhälle 
och bland de individer som de sökande samerna växt upp finns 
en acceptans för identitetsprövande. Renskötselns livsform 
tillåter emellertid inte fria val, omval och försök. Renskötsel är 
inget man provar, lämnar och provar om. Acceptansen för ett 
sådant beteende finns inte och eftersom renskötseln inte kan 
bedrivas ensam, utan skall bedrivas i samebyverksamhet, så är 
det majoriteten som bestämmer vad som tolereras. För Anders, 
den homosexuella renskötaren som lämnade sin familj men 
sedan återvände, blev det här skillnaderna i synsätt uppenbart då 
han ställdes inför de fria val som en ung individ får. Han lärde 
sig genom att studera sina svenska vänner och det omgärdande 
samhällets normer, och tyckte sig se att han skulle kunna välja 
var han ville bo, vad han ville bli och vem han ville leva med. 
Men samtidigt som han tog dessa intryck från ett håll fick han 
också från det renskötande samhället klara signaler att det 
levnadssättet inte var kompatibelt med renskötseln och att han 
därför var tvungen att lämna renskötseln om han valde att leva i 
modern anda. Moderniteten ses här inte som en naturlig del 
utan som ett hot mot den renskötande livsformen och skall 
därför hållas stången.  

Detta kan ses som paradoxalt eftersom en bidragande orsak 
till livsformens styrka kan vara det senmoderna samhället själv.  
Det senmoderna samhällets struktur anses i avhandlingen stå på 
motsatt sida från livsformen men det kan kanske även bidra till 
livsformens fortsatta existens. Det senmoderna samhället 
utlovar nämligen frihet och valmöjlighet men skapar också en 
osäkerhet för individen där frågor om vem man är tilltar i styrka. 
Renskötseln erbjuder i denna osäkra tid stabilitet och 
gemenskap, ramar och grund. I skenet av det kan man förstå 
varför många informanter önskar sig tillgång till denna livsform. 
De vill kunna välja renskötseln med allt vad det innebär. 
Renskötseln har i det senmoderna samhället fått ett nytt 
attraktionsvärde. Även om senmoderniteten är ett hot mot 
livsformen kan moderniteten också samtidigt vara det som 
bidrar till dess överlevnad.  
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Mitt i den verkligheten lever renskötarna och de sökande 
samerna. För Anders, i den renskötande gruppen, var 
valmöjligheterna inte så många om han ville vara kvar som 
medlem i samebyn. Medan Nils, bland de sökande samerna, 
upplever att samhället är byggt av olika möjligheter där man kan 
utpröva vad identitet är. Men de sökande samerna upplever 
också att denna görbarhet har skapat en osäkerhet som gör att 
han attraheras av de regler och den säkerhet som den 
renskötande livsformen innehar. Effekten blir att skillnaderna 
mellan dessa två informantgruppers utgångspunkter blir stora. 
Skillnaderna mellan dem synliggörs sedan för både dem själva 
och andra samer runtomkring när de reser på samiska 
sammankomster.  

På samiska sammankomster möter nämligen informanter 
likt Anders och Nils varandra och andra unga samiska individer 
som inte delar deras utgångspunkt, värderingar och normer. Det 
blir här tydligt att vad Nils tycker är samiskt kan skilja sig 
markant från vad Anders anser är samiskt etc. 

De sökande samerna som aldrig varit en del av 
renskötarlivsformens system har nämligen inte samma 
världsbild som en renskötande informant. Det informanterna 
tydligt kan se skiljer dem åt och som går tvärs igenom det 
samiska samhället är den juridisk politiska nivån. Därför sätter 
de stor vikt vid just detta i sina förklaringar av skillnaderna dem 
emellan. Att de sedan har olika värderingar och kommer från 
skilda utgångspunkter är något som de senare upptäcker, främst 
genom att de inte känner samhörighet med varandra. 

Ett exempel på detta är hur informanterna som är uppvuxna 
inom rennäringens självständighetsform i hög mån lever efter 
att renskötseln är det viktigaste i deras liv och att renskötseln är 
värd allt arbete en individ kan tänkas orka med att uppringa. Det 
är renen och renskötseln som är den första prioriteringen för 
dessa individer. Problem uppstår då ofta när de möter andra 
individer, som också är samer, men som inte sätter renen i 
centrum. De renskötande informanterna har då svårt att känna 
gemenskap med de andra samerna. Ofta frågar de sig, kan de 
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här människorna vara samer i huvudtaget om renen inte är det 
centrala?  

De olika värderingarna och normerna som informanterna 
har skiljer dem så markant åt att de inte ser andra informanter 
som samer huvudtaget. Renen är central för en informant likt 
Anders att det har blivit synonymt för det samiska att sätta den i 
centrum. Det betyder emellertid inte att språket, slöjden och 
jojken inte har en stor betydelse för Anders, men de elementen 
utgår också från renen. Anders beskriver exempelvis jojken som 
ett sätt för honom att uttrycka sin kärlek till renen och markerna 
han lever på. Medan Nils har en annan uppfattning och 
beskriver jojken som en samisk kulturyttring med betydelse för 
honom som en del av historien om samernas liv.  

De sökande samerna styrs inte heller av de lojaliteter eller 
värderingar som påverkar renägarinformanterna så starkt. De 
sökande samerna är inte uppbunden av de sociala relationer som 
binder samman renskötarna med varandra och som utgör grund 
för olika allianser. Från renägarnas synvinkel blir så de sökande 
samernas samiska identitet ”obegriplig” då de inte delar samma 
kulturella utgångspunkt.  

Just lojaliteten är för Anders något av yttersta vikt för hans 
identitet. Vilket inte minst visar sig när han återvänder till sin 
familj. De sökande samerna däremot har växt upp utan att veta 
att de är samer i ett svenskt samhälle med nedtonat samiskt 
ursprung nu valt att betona sina samiska rötter. Anders kunde 
också ha valt att leva helt i det svenska samhället och nedtona 
sin samiska härkomst där han växte upp men han valde att inte 
göra det. Det beror mycket på att samhällsklimatet förändrats. 
När Nils mormor lämnade det samiska livet var det samiska 
nära sammankopplat med negativa erfarenheter och att det var 
fult att vara same, så är inte situationen i dagsläget. Därför var 
det aldrig ett alternativ för Anders att nedtona sitt ursprung, 
fastän han bröt med sin familj, om än för en kortare period. I de 
sökande samernas val ser Anders så ingenting han förstår. För 
Anders är nedtonande av en samisk identitet något mycket 
allvarligt. Lojaliteten är ju kärnan i sijte och Anders upplever att 
de sökande samerna inte är lojala personer och tror att de snart 
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kommer att vända samerna ryggen också. Anders upplever inte 
möjligheterna att nedtona det samiska som kulturellt accepterat. 
För honom skulle det ha betytt att han förskjutits från sin familj. 
För Anders gällde det att rätta sig in i systemet eller lämna det. 
Om han ville göra andra val så måste det ske med familjens 
goda överseende. Att fritt prova olika former av samiska 
identiteter blir för Anders helt otänkbart. För honom fanns bara 
renägarnas form av samisk identitet. Vill man inte rätta in sig i 
de rådande värderingarna måste det så ske på den svenska 
arenan. Anders skulle då berövas sin renägande härkomst och 
tvingas leva mer som svensk. När så Nils inträder på arenan och 
funderar och diskuterar sin etniska tillhörighet blir det för 
många informanter ett brott mot de rådande normerna. Det blir 
att beträda ett förbjudet område. Bland vänner kan många av de 
renägande informanterna tillstå att de också funderar över vad 
en same är, om de är samer och vad de vill göra med sina liv. 
Men att öppet ställa sig upp och ensam ge röst åt sådana tankar 
är inget som de unga informanterna är villiga att göra. Nils har 
därmed med sitt agerande, ur Anders perspektiv, brutit med en 
av hans grupps viktigaste normer, lojaliteten. Det är därför svårt 
för Anders att förstå hur Nils samtidigt kan kalla sig same. 

Genom att bära med sig den renskötande livsformen i 
bakhuvudet är det lättare att förstå de konflikter som uppstår 
mellan de sökande samerna och renskötarna. De har inte samma 
kulturella utgångspunkt. De bär inte på samma värderingar och 
normer. Ändå är de båda samer. Bara olika former av samer. De 
delar många av de synliga gränsmarkörerna såsom kolten men 
under denna är skillnaderna mellan dem stora. Desto mindre 
markören syns desto mer betydande är den också för individen. 
Att de delar samma klädesdräkt bär inte med sig en långvarig 
gemenskaphetskänsla då de lägger helt olika innebörder i sina 
dräkter. För Anders betyder kolten en sak och för Nils en helt 
annan. Nils beskriver den som en symbol som visar att han är 
same och sluter cirkeln av utanförskap och assimilering. Anders 
beskrivning är mer diffus men han säger att han ser kolten som 
det som visar på hans härkomst från ett speciellt geografiskt 
område och en släkt. Den visar på hans historia och binder 
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samman honom med dem som levt här i årtusenden. Nils talar 
så om avbrott i sin historia och Anders om kontinuiteten.  

I dessa exempel visar så Nils och Anders på den 
heterogenitet som finns hos samerna. De blotlägger kulturella 
skillnader som finns inom samma befolkning. Men bredvid 
differenserna finns det också några element som de är överens 
om, exempel på sådana symboler är flaggan och nationstanken. 
Men mer betydelsefullt ändå är att de båda talar om släktens 
mening och kan återge alla sina släktingar. 

För Nils är just denna punkt både personligt viktig som 
forskningsmässigt intressant. Han kom nämligen in i 
befolkningen och sökte sig själv, ett hem, en trygg punkt. 
Ganska snart hade han emellertid förstått att det omgivande 
samiska samhället redan hade klart för sig vem han var och var 
han hörde hemma. För en av de saker Nils lade märke till var 
alla andra informanters upptagenhet med sina släktingar och hur 
dessa gavs vikt vid varje enskilt möte mellan individer. Hur de 
tog plats i presentationen av vem du var och vilken status du 
skulle tillskrivas. Nils som aldrig haft en fast punkt i tillvaron 
upptäckte nu hur andra individerna vid första mötet mellan 
honom och dem satte in honom i en redan etablerad släktkarta 
och ett sammanhang som han ännu inte hade kunskap om. Nils 
som sökte efter en trygghet i sin historia fann omedelbart detta 
tilltalande. Han började så själv undersöka sina släktrelationer. 
Några av hans släktingar visade sig sedan när han tog kontakt 
med dem inte vilja veta av honom. Men andra visade sig ha 
samma upplevelser och erfarenheter som honom. Nils som när 
jag först mötte honom var en sökande man fann här en del av 
den trygghet och stabilitet han eftersökte. Idag umgås och 
socialiserar Nils i hög mån med andra samer. Främst handlar det 
då om samiska släktingar med samma eller liknande historia som 
honom. Den grupp som samerna tillskrev honom att tillhöra 
och de individer han ansågs vara släkt med visade sig vara precis 
de personer Nils eftersökte. Samerna hade klart för sig var han 
hörde hemma och det passade Nils i hans sökande. Han kom till 
den samiska gruppen med ringa erfarenhet men tog snabbt till 
sig en av de centrala delarna i den samiska kulturen. Han förstod 
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vikten av släkten och gjorde den viktig även för sig själv. Delvis 
för att den gav honom vad han eftersökte, en känsla av 
hemmahörande. Men Nils har på detta sätt hela tiden plockat ut 
de delar av den samiska kulturen som tilltalat honom och gjort 
dem till en del av hans identitet. Helt i enlighet med det 
senmoderna samhällets ideal. Han är inte intresserad av 
renskötseln men han har gjort jojken till sin på sitt eget sätt. 
Han känner ingen större marktillhörighet men han 
experimenterar gärna med kolten och slöjden. De element och 
symboler som givit honom något har inkorporerats, omarbetats 
för att passa och sedan givits en plats i hans bild av sig själv som 
same.  

För det här sättet att använda sin identitet och det samiska 
har Anders lite förståelse. Dessa skillnader kan så leda till att 
etnocentrismen får fotfäste eftersom det man är rädd för 
utesluts och byggs gränser emot. När de symboliska gränserna 
hotas förstärks de och det kan ta sig uttryck just genom 
kulturstegen. För Anders är inte intresserad av att Nils får 
förändra innebörden i de samiska symbolerna som jojken eller 
slöjden. Det upplevs som ett hot och därmed måste gränserna 
förstärkas. På samma sätt förstärks gränserna när informanter 
likt Lena, Krister och Mats eftersträvar förändringar i 
rennäringslagen med målet att alla samer skall ha samma 
rättigheter oberoende av sin samiska härkomst. Deras krav är 
för Anders ett direkt hot mot rennäringens möjligheter att nå 
ekonomiskt bärkraft. Jakten och fisket är viktigt som biinkomst 
till renskötseln och därför är delade rättigheter något som 
Anders har svårt att förlika sig med. Även om de alla oberoende 
av sina skilda bakgrunder är kritiska mot RNL (rennäringslagen) 
1971 är de ändå rädda för de förändringar som samekulturen 
kan stå inför 

En bakomliggande orsak till uppkomsten av etno-
centrismen kan vara att informanterna är så olika varandra att 
när de agerar ut sin samiska identitet upplevs det som ett hot 
mot andra samers symboliska gränser. Genom att förstärka dem 
och tydligt visa var de går vill så informanter skydda det som de 
anser är samiskt. För att kunna förstärka dem måste de dock 
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fyllas med samisk betydelse och de som inte delar denna syn på 
det samiska hamnar så på den andra sidan gränsen. För att de 
individerna inte ska kunna utmana gränsen igen tydliggörs så att 
deras sätt att tolka vad samiskt är mindre värt och inte korrekt.  
Resultatet blir så en form av samisk etnocentrism där skilda 
samiska sätt att uppleva och utagera det samiska ges skilda 
värden.  

 
 

Stigma och etnocentrism 
Etnocentrisms roll inom det samiska samhället är stark och en 
bakomliggande förklaringarna till det är de stora 
kulturskillnaderna och förstärkta symboliska gränserna, med 
syfte att rädda det samiska.  En annan aspekt på varför 
etnocentrismen existerar och uttrycks i det samiska samhället 
utgår från den samiska historien.  

Samerna genomlevde under 1900 talet en period som 
dominerades av olika former av ”lapp skall vara lapp” politik. 
Denna nedlåtande syn på samerna kännetecknades av 
uppfattningen av samernas oförmåga att stå på egna ben och 
bidrog till att få samer att känna sig mindervärdiga andra 
människor. Många samer valde i skenet av detta att försöka 
assimilera sig med den svenska befolkningen eller att i 
möjligaste mån undkomma en del av stigmat som lades på dem. 
Skammen över att vara same växte sig ibland stark och 
informanter berättar om sina familjer som exempelvis bytt 
efternamn för att slippa förknippas med sitt samiska ursprung. 

 När informanterna berättar om sin familjs namnbyte 
återkommer de ofta till hur andra samer reagerat, frågat och 
ifrågasatt deras namnbyte. Återigen visar samerna så på en form 
av etnocentrism där även namnbytet öppnar för kritik. Ett 
namnbyte sätts in på den samiska värdeskalan som något 
negativt som kan rendera i minuspoäng.   

Att leva med ett stigma som det samiska och på olika sätt 
hela tiden försöka finna vägar eller möjligheter att inte dömas 
medför ofta att individer kan uppleva en viss ambivalens inför 
sin identitet. Det här kan i sig vara ytterligare en sak som gör att 
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etnocentrism uppstår och vidhålls. För den här ambivalensen 
gör att stigmatiserade individer själva ålägger sig en viss tendens 
att döma eller dela in sitt ”folk” i olika skikt beroende på hur 
synligt eller påträngande deras stigma är. Individer kan då i 
kontakten med andra som är värre stigmatiserade än de själva 
använda sig av samma attityder som de möter i kontakt med 
andra ”inte lika stigmatiserade” individer.  Det är som om det 
nedvärderande beteendet går igen hos dem som nedvärderats. 
De här nedlåtande synsätten har blivit som något av en norm, 
som efter att de återkommande använts mot dem till slut blivit 
det ”normala” sättet att agera och uppleva sig själv. Individer 
tror på sitt eget mindervärde och återspeglar återkommande hur 
man behandlas i mötet med andra mot andra man möter. Hos 
samerna riktar sig denna kritik mot personer med väldigt olika 
bakgrunder. Gemensamt är emellertid att det ofta handlar om 
ilska eller bitterhet gentemot de personer som under delar av 
sina liv valt att nedtona sin samiska härkomst. Informanterna 
talar om att andra samiska individer som nedtonat sin samiska 
härkomst svikit den samiska gruppen och varit illojala mot 
befolkningen under svårare tider. De samer som under tider valt 
att nedtona sin härkomst anses ha undkommit kritiken och 
stigmatiseringen från samhället och nu bedöms och värdesätts 
de samer som under perioder valt att nedtona sin härkomst 
hårdast av andra samer som alltid betonat sin samiska härkomst. 
De som har de flesta ursprungliga attributen att visa upp och 
använda sig av värderas högst och får minst kritik. Lojalitet och 
kontinuitet belönas. Det betyder att de samer som bytt namn 
”straffas” för sitt agerande av de samer som inte bytt namn. 
Samtidigt ger de samer som ”anser sig stå högre upp på 
kulturstegen” uttryck för sitt stigma genom att använda sig av 
desamma attityder som de utsatts för. 

 Hur svårt det är att undkomma etnocentrismen visar sig 
igen. För de samer som kände av stigmat i den mån att de 
upplevde sig tvungna att byta namn straffas nu hårdare än andra 
när samhället förändrats. Samtidigt avslöjar de personer som 
uppvisar etnocentriska drag också hur de påverkats av samernas 
stigmatisering och öppnar då för kritik från andra. 
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Den politik som fördes gentemot samerna fick alltså skilda 

konsekvenser för alla inom befolkningen. Inte minst eftersom 
den på olika sätt medförde att gruppen splittrades och under tid 
utvecklades olika samiska kulturer, värderingar och normer. 
Lägg därtill stigmats påverkan på individers identitet och man 
förstår vilka svårigheter som de unga informanterna ställs inför i 
sitt identitetsarbete. För samtidigt som de är så olika som samer 
kulturellt sett så delar de en smärtsam historia som påverkar 
deras ageranden gentemot varandra. I skenet av det är 
uppkomsten och vidhållandet av konflikterna inom befolk-
ningen inte svåra att förstå. 

Sammanfattningsvis kan man säga att, de unga infor-
manternas skilda utgångspunkter där de har olika erfarenheter 
av den samiska historien, samhället omkring dem och den 
samiska kulturen gör att problem kan uppstå i kontakten mellan 
dem. För ibland är de kulturella uppfattningarna så skilda från 
varandra att de inte upplever att de tillhör samma befolkning. 
Ändå är de alla samer. 

Det är just informanternas olika kulturella och historiska 
utgångspunkter som gör att de har så svårt att förstå varandra. I 
det värsta scenariot kan sedan olika kultursyner mellan grupper 
eller inom grupper leda till att vissa individer bryter med den 
samiska befolkningen. Andra kämpar utifrån sin situation med 
att förändra de symboliska gränserna.  

Genom den samiska historien och det stigma som lagts på 
dem har det dessutom utvecklats en samisk etnocentrism. Det 
har uppförts en samisk kulturstege där skilda individer tillskrivs 
olika värden utifrån sina kulturella kompetenser. 

Det var för att studera hur det är att växa upp och vara ung i 
samiska miljöer fyllda av traditioner, yttre samhällelig påverkan, 
närhet och konflikter som jag inledde denna studie. Delar av de 
frågeställningarna har fått ett svar men tyvärr finns det 
fortfarande områden och samiska grupper som jag inte lyckats 
beskriva. I studien syns tydligt skillnaderna mellan de samer som 
länge befunnit sig utanför samebyarna, många under flera 
generationer, och de som är aktiva inom renskötseln. Fast bland 
mina informanter finns en grupp samer som inte är medlemmar 
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i samebyn men som ändå har en nära kontakt med renägarna. 
De här informanternas berättelser har jag beroende på min egen 
bakgrund inte kunnat nå i den mån jag velat. Det har varit 
uppenbart att de inte talat så fritt med mig som man kunde 
önska. Detta kan bero på att jag med min renskötselbakgrund 
tillhör en grupp som de ”inte tillhör men ändå tillhör”. En av 
informanterna sade att hon inte ville säga saker som kunde 
medföra att hon hamnade i konflikt med samebymedlemmarna. 
Det var i denne informants fall uppenbart att hon inte kunde se 
mig som etnolog utan enbart som en representant för min 
samiska bakgrund och min grupptillhörighet.  I fortsatt 
forskning om samer är emellertid dessa unga informanters 
berättelser ett intressant område att undersöka. Eftersom de 
lever i kanske den svåraste situationen av alla mina samiska 
informanter. De står mitt emellan olika samiska grupper och 
måste besitta en stor samisk kompetens för att hantera de 
dagliga mötena med andra individer utan att konflikter uppstår.  

Slutligen kan jag konstatera att oavsett vilken samisk 
kompetens eller bakgrund informanterna har så finns det 
likheter dem emellan. Återkommande berättar alla informanter 
om hur de ofta ifrågasätts av individer utanför den samiska 
befolkningen. Negativa påhopp, frågor med  underton av rasism 
och människors stereotypa bilder av samer är något som alla 
informanter kan berätta om. Samtidigt talar alla informanter 
också om de svårigheter de upplever  finns inom den samiska 
gruppen. Där informanterna känner att de inte accepteras för 
vilka de upplever sig vara.  Hela tiden ifrågasätts de unga 
samernas egen bild av sig själva. Den negativa spiralen är 
mycket svår att bryta för även om en grupp samer skulle enas 
om vilka symboler de anser är samiska och vilka kompetenser 
de anser är viktiga så skulle de ändock hela tiden kritiseras, 
ifrågasättas och nedvärderas av andra samer. Vikten av få vara 
den man upplever sig vara utan kritik eller ifrågasättande är det 
som många informanter efterfrågar. Att för en stund även i det 
sydsamiska området få vara i majoritet är en dröm många 
informanter när. Ett tillfälle att få leva i och med den samiska 
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kultur som är grunden för deras identitet. Tyvärr är den dröm-
men idag nästan omöjlig att nå.  

 
 

Är jag en riktig same? 
I skrivandets stund, när den här studien sakta når sitt slut, läser 
jag en del av fältanteckningarna. Jag ser hur jag berörs av 
informanternas berättelser.  Hur jag skrattar med dem, gläds i 
deras framgångar och hur jag gråter när svårigheter drabbar 
dem. Det som berör är just de unga informanternas behov av 
att få vara den de själva upplever sig vara. Att få säga vad de 
tycker och känna vad de känner.  

När jag skulle systematisera materialet var jag för en period 
tvungen att avskärma mig från mina informanter. Detta främst 
eftersom de unga individerna förändrades så snabbt men också 
för att de berörde mig så djupt. Men att ha informanterna i 
”mitt eget” samhälle innebar att jag aldrig riktigt kunde lämna 
dem och med många har jag skapat band som jag tror kommer 
att bestå. En del saker som de delat med sig kommer heller 
aldrig att lämna mina anteckningar och stå i någon bok.  

Hur svårt det här arbetet skulle bli visste jag inte från början. 
Alla mina informanter kom inte att följa mig till slutet utan valde 
att avsluta sina liv. De blev en del av en alltför mörk 
självmordsstatistik bland unga samer.  Jag tillägnar denna 
avhandling till de som inte orkat och till de andra informanterna 
som fortfarande kämpar.  
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Summary 
The goal of this dissertation has been to show describe and 
analyze different ways of being Sami today and discuss the 
historical terms of creating identities. One question at issue is 
growing up and being a young Sami in an environment filled 
with traditions, external societal influence, closeness and 
conflicts. Other issues which also are enlightened are how the 
young informants use and develop their Sami identity in relation 
to the lives they are living, which problems and opportunities 
are they facing and how they manage their traditional heritage. 

The first chapter presents the dissertation’s empirical and 
theoretical basis. Chapter two describes how reindeer grazing 
legislation influence the informants rights within the Sami 
people and how their legislative foundation influence their view 
on society. It also contains a discussion on how the informants 
use their Sami identity based on their social and material terms 
and how the legislative terms influence their development of 
identity 

The informants in this chapter aren’t included in the 
reindeer grazing legislation, their families has been excluded 
during different historical periods by the legislation. 

All informants want to become members of a reindeer 
herding district and they use different ethnic strategies to reach 
their memberships. Some informants uses the political arena to 
try and change the legislation allowing them to be members 
while other informants tries to obtain their membership by 
being invited by already existing members. 

At the same time it shows how the informants are 
influenced by their alienation and how their families have 
created a Sami culture based on other values and norms, 
different from the other informants in this study. 

They are acutely aware of their own history and uses that 
history in all conversations. 

Since I base my study on interviews with young men and 
women, the emphasis has been placed on changes that my 
sources considered most central and important in their lives.  
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In chapter three we meet the reindeer herding informants 

and the symbolic side of ethnicity. The chapter describes how 
individuals learn to understand which norms and values are 
important within their community. It also shows how they 
through their upbringing acquire the cultural competence which 
is necessary in that same community. 

It portrays how the children of the reindeer herders 
participate and are included in the daily labour of reindeer 
husbandry and thus are incorporated in the group and learns 
which norms and values are important within their community. 

Chapter four depicts some of the difficulties which occur 
when traditional terms collide with the modern society which 
seems to offer practically endless opportunities to young 
individuals.  

I show what can happen when a young man who is 
expected to become a reindeer herder chooses a different path 
in life instead. The young informant parts with his family for a 
time only to return and make an effort to become a reindeer 
herder according to the wishes of his family. In this part I try to 
explain the informants seemingly irrational choice and which 
difficulties different informants meet when the traditional 
demands ends up in conflict with the promise of freedom and 
endless choices offered by the modern society.  

This chapter also introduces gender differences since the 
informants are expected to act differently and to choose 
different paths in their lives based upon gender. The young man 
is expected to take over the family business of reindeer herding 
while a female informant doesn’t experience that she even have 
a choice of become a reindeer herder on the basis of gender. 
Instead she tells a story of how she is expected to marry a 
reindeer herding husband in order to further the family’s 
tradition of reindeer husbandry. 

Finally an informant show how she as a consequence of 
traditional requirement chose to break with her family in order 
to live a life of her own choosing and of what the modern 
society has promised she could have. 
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Chapter five portrays the young informants, who were 
raised in families which toned down or completely hid their 
Sami heritage, in search of their Sami identity today. It shows 
how this situation occurred and which factors that might 
influence these young informants in their search for Sami 
identity today.  

In a modern society, increasingly more fragmented and 
where identity becomes a personal project, can the ethnic 
togetherness with it’s clearly defined boundaries be tempting for 
searching individuals. In chapter six however, a situation is 
depicted where several informants meet at a Sami festival and 
the differences within Sami people becomes visible, which 
results in the realisation that the Sami society doesn’t always act 
inviting to all. Instead, questions of who is Sami are brought to 
a head. An ethnocentrism becomes obvious where different 
Sami individuals, depending on their heritage and cultural 
competence, are differently valued. Those individuals who has 
the largest Sami cultural competence generates a higher value 
than other Sami and thus they have created a cultural ladder. 

In the last chapter the former chapters are tied together, and 
it describes how the informants’ different Sami heritage have 
resulted in them sometimes standing so distant from each other 
that it may be concluded that they are different kinds of Sami. 
And despite of who they are, where they come from and what 
cultural knowledge they possess no one can be the perfect Sami. 
Instead everyone is up to questions of their Sami heritage and of 
how Sami they actually are.  
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Abstract 
This thesis is an ethnological study of young Sami living in Sweden. The aim is to describe 
and analyse different ways of being Sami today and discuss the historical terms of creating 
identities 

Reindeer grazing legislation have influenced the informants rights within the Sami people 
and their identity is based on their social and material terms. Membership in an reindeer 
herding district is important to the informants and they uses different ethnic strategies to reach 
their memberships. Some informants uses the political arena while other informants tries to 
obtain their membership by being invited by all ready existing members. Some informants are 
influenced by their alienation through the different legislative acts and their families have 
created a Sami culture based on other values and norms, different from the other informants in 
this study. They are acutely aware of their own history and uses that history in all 
conversations. 

The symbolic side of ethnicity becomes more obvious within the reindeer herding 
communities. The informants of this group acquire the cultural competence which are 
necessary through their upbringing. The children of the reindeer herders participate and are 
included in the daily labour of reindeer husbandry and thus are incorporated in the group and 
learns which norms and values are important within their community. Difficulties occur when 
traditional terms collide with the modern society. What sometimes seems irrational within this 
group is explained by using Højrups Lifeform theory. Gender is also an important factor since 
the informants are expected to act differently and to choose different paths in their lives based 
upon gender.  

In a modern society increasingly more fragmented and where identity becomes a personal 
project can the ethnic togetherness with it’s clearly defined boundaries be tempting for 
searching individuals. But questions of who is Sami are brought to a head. An ethnocentrism 
becomes obvious where different Sami individuals are differently valued.  The informants 
different Sami heritage have resulted in their sometimes being so apart from each other that it 
may be concluded that they are different kinds of Sami.  
 
Keywords: Sami identity, cultural boundaries, ethnic strategies, modernity, ethnocentrism, 
gender, indigenous people,  
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