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Sammanfattning 
Den här studien kom till som en del av det forskningsprojekt om renskötarnas 
mentala hälsotillstånd som startades 2004. Upptakten till projektet var att en sameby i 
Västerbotten vände sig till psykiatrin för att få hjälp sedan några av byns unga 
renskötare tagit livet av sig. Inom de kvantitativa delarna av forsknings-projektet fann 
man att det inom den här gruppen fanns en hög grad av depression och ångest som 
bl.a. gick att koppla till arbetsrelaterad stress. Ytterligare fynd visade att tankar och 
erfarenheter kring suicid i större utsträckning kom till uttryck i denna grupp än i en 
demografiskt matchad kontrollgrupp. För att få en djupare förståelse för hur 
livssituationen ser ut för dessa unga renskötare gjordes därefter en kvalitativ studie 
där 15 manliga renskötare i åldrarna 20 – 35 år intervjuades och min examensuppsats 
har byggts på resultaten från denna kvalitativa studie. Syftet var alltså främst 
deskriptivt, att beskriva hur dessa unga manliga renskötare själva upplever sin 
livssituation. Utifrån deras beskrivning så har den andra delen av syftet varit att 
försöka förstå detta utifrån tidigare forskning med tyngdpunkten på ackulturations- 
och organisationskulturteori. Resultaten har visat att man i den här gruppen upplevde 
en mängd stressfaktorer som påverkade det mentala hälsotillståndet negativt. 
Dessutom upplevde man en brist på egna möjligheter till påverkan. Sammantaget 
visade studien på att dessa unga renskötare befinner sig i en allvarlig situation, som 
en följd av låsta politiska och normativa positioner och frågan väcks om, och i så fall 
vad som går att göra för att förbättra denna situation. 
 

Inledning 
Bakgrund 
År 2004 vände sig en sameby till psykiatrin i Umeå och bad om hjälp då man upplevt 
en rad suicid bland samebyns unga män. Detta blev upptakten till ett forsknings-
projekt för att undersöka det psykosociala och mentala hälsotillståndet hos 
renskötarna i Sverige. Man har inom projektet haft som syfte att undersöka 
förekomsten av depressions- och ångestsymptom, identifiera faktorer som påverkar 
graden av depression och ångest samt undersöka generella och riskfyllda dryckes-
vanor bland renskötare. Ytterligare ett syfte var att undersöka erfarenheter av och 
tankar kring självmord bland renskötande samer, samt tabutankar kring suicid. 
Slutligen har man även haft som syfte att jämföra dessa värden med en geografiskt 
matchad population. Resultaten har visat att renskötare har högre grad av symptom på 
ångest och depression, jämfört med norrländska urbana och rurala jämförelsegrupper, 
men generellt inte högre alkoholkonsumtion. Riskgruppen som identifierats vad 
gäller alkohol är renskötande män som samtidigt har ångestsymptom (Kaiser et al, 
2010; se även Kaiser et al, in press). Kanske mest allvarligt i studien är att det i 
preliminära data visat sig att självmordstankar är närmast dubbelt så vanligt 
förekommande bland renskötare som i jämförelsegrupper (Kaiser et al, in progress). 
 
Man diskuterar i den inledande studien sambandet mellan psykiskt ansträngande 
arbeten och mental hälsa, som skillnaden i upplevelse mellan krav och kontroll, och 
man gör en koppling till den situation under vilka renskötarna lever. Man pekar på 
situationen för renskötarna där dessa är beroende av faktorer vilka de själva har små 
möjligheter att påverka, såsom rovdjur, väder, ekonomisk press och konflikter med 
markägare, myndigheter, skogs-, energi-, gruvbolag och turistnäring samt såväl 
mellan som inom samebyarna själva. Man menar även att denna sorts stress är 
speciellt riskfylld för renskötarna då det är svårt för individen att fly från den stress 

   1



dessa faktorer skapar genom att byta yrke, utan risken blir då större att detta leder till 
mentala hälsoproblem (Kaiser et al, 2010).  
 
I den andra studien i projektet, där man undersökte alkoholkonsumtionen bland de 
svenska renskötarna, fann man överlag ingen skillnad mellan renskötare och 
svenskar. Däremot rapporteras från renskötarsamiskt håll ett mer periodiskt drickande 
där tillfällena är mer utspridda än i kontrollgrupperna. I diskussionen menar man att 
en förklaring skulle kunna gå att finna i renskötselns form som är periodisk och i hög 
grad motoriserad så att man kan dricka mer när tillfälle ges men mera sällan (Kaiser 
et al, in press). 
 
I den tredje studien i projektet fann man att tankar kring och erfarenheter av suicid i 
högre grad kommer till uttryck hos renskötande samer än i kontrollgruppen, vilket 
inte kunde förklaras genom kulturella skillnader såsom tabun kring självmord (Kaiser 
et al, in press). 

 
Kopplat till den inledande problematiken kring unga manliga renskötare och suicid 
gjordes därefter en kvalitativ studie där syftet var att undersöka hur unga manliga 
renskötare själva upplever och beskriver sin livssituation. Det är utifrån denna 
kvalitativa undersökning och frågeställning som jag har skrivit mitt examensarbete. 
 
Samerna och renskötseln i Sverige 
Samerna är Sveriges urbefolkning. När man talar om samerna är det oftast 
renskötarna man tänker på trots att dessa endast utgör ca tio procent av ca 20 000 
samer i Sverige. Vad gäller kontakterna mellan samer och det dominerande 
framväxande svenska samhället går det genom historien att följa hur samerna fått 
anpassa sig efter svenska intressen allt eftersom dessa dykt upp och hur detta format 
det samiska samhället (Appendix, se även Ruong, 1982; Fjellström, 1986; Edbom, 
2004; Berg et al, 2003). Samisk kultur har aldrig varit homogen men till detta togs av 
staten ingen hänsyn då man under slutet av 1800-talet lagstadgade utformningen av 
renskötseln i syfte att bevara den samiska kulturen vilken ansågs vara utdöende. 
Följden av åtgärderna från statens sida blev att man konfiskerade samernas land och 
lät en mindre grupp utöva renskötsel efter en av staten utformad mall där rättigheten 
till marken var knuten till renskötseln. Man delade således det samiska folket i 
renskötande/icke renskötande där de senare närmast påtvingades en svensk identitet 
för att överhuvudtaget få rätt att bruka jorden som andra nybyggare. (Ruong, 1982; se 
även Fjellström, 1986; Larsen, 1994). 
 
Angående renskötseln i Sverige kan sägas att den har gått från vildrensjakt till en 
kombinationsnäring, även kallad ärjemarkskultur där man levde på jakt, fiske, 
boskapsskötsel i kombination med intensiv renskötsel med mjölkning, till rent 
extensiv renskötsel, även kallad ”monokultur” (Ruong, 1982, s. 65). Rennäringens 
syfte är idag köttproduktion men kan kanske åter igen sägas vara en 
kombinationsnäring, då få verkar kunna leva uteslutande av rennäring (Nordin, 2007). 

 
I Sverige idag bedrivs extensiv renskötsel i 51 samebyar från Idre i söder till 
Könkämä i norr. Samebyarna är ekonomiska föreningar med renskötande medlemmar 
där samebyn har ansvar för renskötseln (Ruong, 1986). Samebyn utgörs förutom av 
de renskötande medlemmarna av ett geografiskt område. Det är i Sverige endast 
samer som är medlemmar i samebyar som har rätt att bedriva renskötsel. Rennäringen 
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regleras av 1971 års rennäringslag och Sametinget är sedan 2007 central 
förvaltningsmyndighet för rennäringen. Dock står rennäringen även under 
Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Jordbruksdepartementet som 
slutligen har samordningsansvar för samefrågor (Ruong, 1982; se även 
Regeringskansliet, 2010b; Sametinget, 2010b; Länsstyrelsen i Norrbottens Län, 
2010a). Renskötseln beskrivs av de aktiva renskötarna både som ett yrke och en 
livsstil, p.g.a. att det är något man är 24 timmar om dygnet, året om. Dessutom är 
renskötseln ett uttryck för den samiska kulturen (Nordin, 2007). Arbetet med renarna 
är periodiskt och följer årstiderna där vissa årstider innebär mer arbete än andra 
(Ruong, 1982). Då de flesta renskötselföretag idag dras med låg lönsamhet (Nordin, 
2007) är det vanligt att renskötarna under perioder med mindre intensitet i själva 
renskötseln tar andra arbeten vid sidan om, som t.ex. plantering, skogsröjning, 
gruvarbeten mm., för att finansiera renskötseln. Renskötseln idag är starkt 
motoriserad vilket innebär höga kostnader för maskiner, reparationer och bränsle. 
Dessutom tillkommer kostnader för transport och dubbelt boende under höst/vinter – 
vår, då man flyttar med renhjordarna från sommarbetesland till vinterbetesland. Detta 
gör man för att renarna under vintertid lever av lavar. Möjligheterna för renarna att 
gräva sig genom snön för att nå lavarna påverkas av snölagrets volym samt av islager 
närmast marken. Vid dåliga förhållanden då renarna inte kommer åt lavarna sprider 
de sig över stora områden och det blir svårt att hålla dem samlade vilket innebär 
ytterligare arbete och ökade bränslekostnader samt extra kostnader om man tvingas 
utfodra djuren. Utfodring vid dåliga betesförhållanden blir allt mer vanliga då 
markerna där lavarna växer krymper i och med samhällets exploatering och 
expansion. Då rennäringen är beroende av betesmarker uppstår konflikter då 
samhället ifrågasätter denna minoritets rättigheter och ställer dem emot samhälls-
ekonomiska intressen. Rennäringens rättigheter till markerna ifrågasätts även av icke-
renskötande samiska grupper som själva saknar rättigheter att bedriva renskötsel 
(Sjölander et al, 2009) och därigenom saknar rättigheterna till markerna. Ytterligare 
ett problem för renskötarna är rovdjuren. Dessa orsakar inte bara ekonomisk förlust 
genom att de river renar utan orsakar även merarbete och fördyrande kostnader i och 
med att de sprider renarna över stora områden och kan sedan bli svåra att finna. 
Dessutom kan de spridas över samebyns geografiska gränser vilket innebär att man 
inte kan återhämta dem hur som helst utan måste vänta tills den aktuella samebyn 
samlar sina renar så att man får hämta och transportera renarna därifrån, såvida de 
kommit samman med denna samebys renar. Sammantaget kan man säga att 
samhällets krav och regleringar starkt påverkar renskötarnas situation och många 
renskötare upplever en stor frustration över bristen på inflytande och kontroll över 
förutsättningarna att bedriva renskötsel (ibid.). 
 

Tidigare forskning 
Forskning urbefolkningar 
Trots stora skillnader mellan olika urfolk världen över finns även många likheter i 
hälsotillstånd, sjukdomar och deras orsaker. Kolonisation av urfolkens ursprungliga 
land har haft en kraftfull inverkan då det har hindrat, eller tagit ifrån dem 
möjligheterna att vidmakthålla deras traditionella levnadssätt, livsuppehälle, 
traditioner och värderingar genom regleringar införda av nya dominanta kulturer 
(Gracey & King, 2009). Sådan påtvingad kulturförändring, exempelvis genom 
påtvingad assimilering, är ett angrepp på identiteten (King et al, 2009) och har lett 
vidare till att många ur urbefolkningar förlorat sina rötter i kulturen, traditionella 
synsätt, normer och värderingar vilket i sin tur lett vidare till förlust av egenvärde, 
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sjukdomar p.g.a. vanvård och till suicidproblematik (Silviken, 2007). Silviken 
påpekar att denna situation kan observeras hos urbefolkningar världen över och hon 
kopplar det samman med Durkheims teori om anomi och självmord. Anomi betyder 
ungefär upplösning, eller kaos, och åsyftar det tillstånd av oklara normer och 
värderingar som blir följden under en snabb övergång från en samhällsform till en 
annan. Under denna övergång löses de traditionella banden upp i mänskliga relationer 
samt banden till miljön (Boglind et al, 2005) vilket ofta beskrivs som viktiga faktorer 
för välbefinnandet (Morris, 2009). Durkheim menar att antalet anomiska självmord i 
samhället ökar under perioder av social förändring (Silviken, 2007; se även 
Bjerregaard & Lynge, 2006) där graden av social integration i system av ömsesidig 
omtanke och kontroll är avgörande (Boglind et al, 2005). Vad gäller hjälpsökande har 
studier visat att unga män, och i synnerhet från urbefolkningar, är de som i minst 
utsträckning vänder sig till professionell hjälp (Rickwood et al, 2007) trots att denna 
grupp kanske är i störst behov av detta då studier visat att unga män från 
urbefolkningar visat sig vara en riskgrupp vad gäller suicid (Silviken & Kvernmo, 
2007; se även Bjerregaard & Lynge, 2006; Silviken et al, 2006). 
 
Forskning kring samer i Sverige 
Jordbruksdepartementet (2005) skriver att Sverige saknar en övergripande kunskaps- 
och forskningsstrategi angående de forskningsinsatser som rör samerna och deras 
status som urbefolkning. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande (FORMAS), vilket i vars uppdrag ett ansvar för finansiering inom området 
rennäring finns inbegripet, konstaterar i sin kunskapsöversikt över Forskningen om en 
hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning (2006) att mer omfattande 
utredningar avseende övergripande svensk forskning med samisk tematik inte har 
genomförts tidigare. Man påpekar att det generellt i samhället råder stor brist på 
kunskap om samer och deras levnadsförhållanden. Även strukturen inom det samiska 
samhället, med t.ex. uppdelningen i renägande kontra övriga samer, liksom 
konsekvenserna av detta, är i stort sett okänd utanför det samiska samhället och till 
begränsad del känd inom det, skriver man. I kunskapsöversikten indikeras 
forskningens utbredning vid de svenska universiteten utgrenat i tre övergripande, och 
till viss del överlappande, tematiska områden. Dessa är Kultur och identitet, 
Människa och samhälle och Miljö, resurser och näringar. I samtliga områden 
efterfrågas ytterligare forskning samt bättre samordning mellan de olika inblandade 
vetenskapsgrenarna och man skriver att ”med undantag för rennäringsforskningen 
finns idag ingen stark samordning, vare sig inom olika delområden eller mellan olika 
områden” av den samiska forskningen.  Dessutom efterfrågas ett internationellt 
samarbete då samerna idag lever i fyra olika stater. I analysen skriver man att då 
samerna som folkgrupp inte har, och aldrig har haft, ”en gemensam och odelad 
uppfattning” så bör man ha som ledstjärna att visa på det komplexa samiska 
samhället i den samiska forskningen och att ”forskningen inte förenklar bilden av det 
samiska samhället och kulturen som ett led i det omgivande samhällets syn på samer” 
(FORMAS, 2006, s. 6, 34). 
 
På uppdrag av Sametinget har Södra Lapplands Forskningsenhet gjort en kunskaps-
översikt om de svenska samernas hälsosituation (Sjölander et al, 2009). Man 
konstaterar i översikten att kunskapen om samernas hälsosituation är begränsad. 
Angående de svenska samerna skriver man dock att det under senaste tid börjat 
framträda en ganska god bild av hur drabbade samerna är av olika folksjukdomar 
samt hur ohälsan och arbetsmiljöproblematiken ser ut bland de renskötande samerna. 
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Man konstaterar bl.a. att samerna har ungefär samma förväntade livslängd som övriga 
svenskar i norra Sverige, vilka användes som referensgrupp, samt att den relativa 
risken att dö av olika sjukdomar var relativt likvärdig grupperna emellan (ibid.). En 
skillnad man däremot uppmärksammat är risken att drabbas av dödsolyckor i arbetet, 
där de renskötande samerna löper ca 70 % högre risk jämfört med andra grupper, 
vilket gör renskötseln till ett av de farligaste yrkena i Sverige idag (ibid.). Vad gäller 
suicid har man i studier mellan 1961 – 2000 inte funnit några skillnader i självmords-
frekvens mellan svenska samer och övriga svenskar. Däremot har man funnit att 
självmordsrisken bland renskötande män var något högre än hos andra fjällbor samt 
att antalet suicid i denna grupp ökat under senare tid (ibid.). Angående den psykiska 
hälsosituationen skriver man att denna är för den svenska samepopulationen nästan 
helt okänd och man hänvisar till den norska forskningen kring de nord-norska 
samiska ungdomarnas mentala och psykosociala hälsosituation (ibid.) men man bör i 
det fallet ha i åtanke att den politiska och juridiska situationen ser annorlunda ut i 
Norge som ratificerat ILO 169. Man konstaterar dock att inkomstnivån bland de 
svenska renskötande samerna har varit och är väsentligt lägre än för icke-samiska 
norrlänningar. Ytterligare en socioekonomisk faktor man tar upp i översikten p.g.a. 
dess koppling till hälsosituationen i allmänhet är utbildningsnivån. I detta 
sammanhang har man funnit att utbildningsnivån bland svenska icke-renskötande 
samer både för män och kvinnor tycks vara den samma som i referensgruppen medan 
de renskötande männen har en mycket låg formell utbildningsnivå medan kvinnorna i 
renskötarfamiljer har en högre utbildningsnivå än referensgruppen. Angående de 
renskötande männen menar man att detta är förståeligt då man inte kan utbilda sig till 
renskötare i det formella utbildningssystemet (ibid.).  

 
Forskning kring samer i Norge 
En studie i Norge har visat på skillnader mellan samiska och norska föräldrars 
attityder angående barnuppfostran och förväntningar på barnen. Samiska föräldrar 
visade sig vara mer tillåtande och gav sina barn större utrymme och autonomi. Man 
fann signifikanta skillnader i uppfostringsmetoder grupperna emellan där det 
exempelvis framkom att samiska föräldrar i högre grad än deras norska 
motsvarigheter använde sig av indirekt eller emotionell kontroll av barnen. Den 
största skillnaden framstod i metoden att hota barnen med övernaturliga väsen, att 
luras och retas med barnen, vilket var vanligt förekommande metoder hos samiska 
föräldrar men inte i den norska kontrollgruppen. Man skriver att majoriteten av de 
samiska föräldrarna ansåg att man aktivt bör härda sina barn för att de senare ska 
kunna uthärda livets svårigheter. Även en skillnad framkom i föräldrarnas attityd 
gentemot uppvisande av aggression hos barnen. Samiska föräldrar tenderade att i 
högre grad än de norska föräldrarna råda sina barn att hämnas om de blev attackerade 
av ett annat barn men uppvisade samtidigt en lägre tolerans gentemot bråk barn 
emellan i allmänhet. De samiska föräldrarna uppvisade även en lägre tolerans emot 
raseriutbrott och uppvisande av avundsjuka bland barnen. Ytterligare en skillnad 
uppvisades då pojkar gavs större frihet än flickor av samiska mödrar medan ingen 
sådan könsskillnad fanns i de norska familjerna (Javo et al, 2004a; se även Javo et al, 
2003). I en ytterligare jämförande studie fann man en positiv korrelation mellan 
fysisk bestraffning i uppfostran och externalisering av problem för norska pojkar men 
inte för samiska pojkar. Retning och förlöjligande var positivt korrelerat med 
internalisering av problem för norska pojkar medan det var motsatt korrelerat för 
samiska pojkar. Man drar i denna studie slutsatsen att det som i en kultur uppfattas 
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som riskfaktorer i uppfostran kan operera annorlunda i andra kulturer (Javo et al, 
2004b). 
  
Vad gäller etnisk identitet och känslan av etnisk tillhörighet har man i en norsk studie 
funnit att etnisk identitet starkt relaterar till både uppfostran och etnisk kontext 
(Kvernmo & Heyerdahl, 1996). Man har även funnit att samiska ungdomar uppvisar 
mindre risktagande beteenden, mindre ätstörningar och högre grad av 
kroppstillfredsställelse (Kvernmo & Heyerdahl, 2003). 
 
Angående suicid har man i norska studier funnit att det förelåg en signifikant moderat 
ökad risk för suicid bland samer. En signifikant ökad risk fanns för unga samer i 
åldrarna 15 – 24 år för både män och kvinnor. En förklaring till den ökade 
suicidmängden antas kunna vara suicidkluster (Silviken et al, 2006). I ytterligare en 
studie fann man ingen signifikant skillnad mellan samiska och norska ungdomar vad 
gäller förekomst av suicidförsök. I båda grupperna fann man samband mellan 
suicidförsök och självmordstankar, ångest- och depressionsproblematik och 
ätstörningar. För samiska ungdomar fann man även att faktorer som skiljde sig från 
traditionella kulturella normer, såsom alkoholförgiftning, ensamstående föräldrahem 
och överbeskyddande fäder hade ett samband med suicidförsök. För samiska 
ungdomar var det en skyddsfaktor att växa upp i traditionell samisk miljö (Silviken & 
Kvernmo, 2007). 
 
Två relevanta studier från Sverige om renskötsel samt om samisk 
identitet, normer och värderingar – Nordin 
Åsa Nordin har gjort den kvalitativa delrapporten Renskötseln är mitt liv (2007) 
utifrån frågeställningarna vad lever renskötarhushållen av och varför fortsätter/börjar 
samer inom renskötseln (Nordin, 2007; se även Riseth et al, 2004). Hon skriver 
inledningsvis att då den ekonomiska lönsamheten för de flesta renskötselföretagen i 
Sverige och Norge är låg så måste det vara andra värden än ekonomiska som gör att 
man ändå vill stanna inom renskötseln.  
  
I rapporten beskriver Nordin renskötseln utifrån livsformsteorier. En livsform kan 
enligt henne likställas med en kultur och de som lever i kulturen är omedvetna om 
den. I hennes analysmodell av den renskötarsamiska livsformen är utgångspunkten 
det hon kallar ryggraden, som består av släkten, renägaren, hushållet och siidan 
(beskrivning följer nedan) och dessa faktorer förklarar grunden för ett 
renskötarsamiskt liv (Nordin, 2007).  
 
Släkten beskrivs som väldigt viktig i det samiska renskötarsamhället. Som Nordin 
skriver krävs det att ”individen föds inom rätt släkt, det vill säga en släkt som innehar 
renskötselrätten och är medlemmar i en sameby”, för att ens ha alternativet att börja 
med renskötsel. Hon skriver vidare att det är från släkten som individen får de för 
livsformen specifika normerna och värderingarna och fostran ”till att bli en del av ett 
större samiskt kollektiv” (Nordin, 2007, s. 59). 
 
Renägaren är den individ som på ovanstående vis föds in i renskötarsamhället och 
erhåller ett renmärke. Renarna i märket förvaltas vanligen av föräldrarna tills den dag 
individen själv antingen väljer att bli aktiv renskötare eller att slakta ut dem. Nordin 
påpekar att det senare alternativet inte är särskilt vanligt förekommande utan om 
individen inte väljer att livnära sig på renskötseln är det brukligt att behålla dem som 
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skötesrenar hos någon nära anhörig (Nordin, 2007) eller närstående inom siidan. Här 
kommer släktens och siidans betydelse in återigen då man i ovanstående läge är 
beroende av deras välvilja för att ha en skötare och därmed behålla renarna och i 
förlängningen märket. Det är dessutom skötaren som avgör hur många skötesrenar 
denne är villig att omhänderta. 
 
Som Nordin skriver görs det skillnad inom rennäringslagen mellan renskötande 
samebyamedlem och övrig medlem inom samebyn. Husbonden, eller den renskötande 
medlemmen, är ansvarig för sitt hushålls renar gentemot samebyn (Nordin, 2007). 
Till hushållet räknas exempelvis barn som ännu inte är egna husbönder, hustru och 
eventuella släktingar eller andra vars renar man är skötare till. Det är endast 
husbönderna som innehar rösträtt i samebyns ekonomiska frågor (ibid.). Som Nordins 
studie visar är renskötarhushållen beroende av ytterligare inkomster än de som 
rennäringen producerar. Hon skriver att ”det går att konstatera att renskötseln inte 
ensam kan utgöra grunden för hushållets ekonomi, utan det krävs fler inkomster för 
att kunna livnära sig på renskötsel” (ibid., s. 103). Detta innebär för de flesta 
renskötare att man under perioder då renskötselarbetet ej är inne i en intensiv fas, 
vanligen under vår, försommar och hösttid, får åta sig diverse extrajobb som t.ex. 
skogsröjning och plantering mm. I de fall man lever i en relation har kvinnan 
vanligen en fast inkomst från annat håll. Kvinnan har traditionellt sett även ett stort 
ansvar i hushållet och i att sköta barnen. I uppfostran och socialiseringen av barnen 
spelar även släkten en stor roll (ibid.). 
 
Den vanligaste betydelsen för en siida kan sägas vara ”ett flyttlag bestående av flera 
familjer (eller hushåll) med sina renar” (Ruong, 1982, s. 38). Siidan är även kallad 
vintergrupp, då hushållen efter vinterskiljningen skiljt ut sina renar och, antingen 
enskilt eller gemensamt, flyttat till ett område för vinterbete där man gemensamt 
fördelar renskötselarbetet. Nordin skriver att släktbanden har betydelse för hur 
siidorna organiseras men även att konstellationerna kan variera bl.a. beroende på 
samebyns storlek. Hon påpekar att samarbetet inom siidan även sker under övriga 
delar av året. Hon beskriver hur det inom samebyar kan förekomma maktkamper 
mellan olika siidor och hur hushållen därför bör visa lojalitet gentemot övriga hushåll 
inom siidan för att stå stark mot andra siidor. Inom samebyarna avgörs en individs 
antal röster av hur många renar personen ifråga förfogar över där varje påbörjat 
hundratal ger en röst. Genom att gå samman har den starkaste siidan teoretiskt sett 
makten inom samebyn och därmed mest att tjäna på att hålla ihop (Nordin, 2007). 
 
Nordin avslutar sin avhandling med att konstatera att renskötselföretag inte 
huvudsakligen bör betraktas som företag utan som en livsform då man genom detta 
synsätt lättare kan förstå renskötarnas handlingar och vilja att fortsätta med 
renskötseln trots dystra ekonomiska förutsättningar. Som svar på de två inledande 
frågeställningarna anger hon; 
 
”Renskötselhushållen lever på en kombination av intäkter av många skilda slag, där 
renskötseln är en av inkomsterna. Inkomsten från renskötseln skulle dock kunna ökas 
om regelverket för t.ex. renslakt förenklades. 

Det är på ideologiska grunder renskötseln fortsätter genom generationer trots 
låg ekonomisk lönsamhet. Andra värden, än de rent ekonomiska, har större betydelse 
för renskötarhushållet. För många av renskötarhushållen är renskötseln deras liv och 
för dem finns det inte några alternativa levnadssätt. Renskötseln förmerar livet och 
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ger livet en innebörd, vilket förklarar varför renskötarhushållen kan leva på sin 
näring trots lönsamhetsproblem. Det är andra värderingar än de rent ekonomiska 
som har betydelse och styr deras livsval” (Nordin, 2007, s. 144-145). 
 
Två relevanta studier från Sverige om renskötsel samt om samisk 
identitet, normer och värderingar – Åhrén 
I sin doktorsavhandling Är jag en riktig same? (2008) undersöker Christina Åhrén 
samiska ungdomars identitetsarbete och uppfattningar om vad som är samiskt och 
vem som är same. Då det endast är en minoritet av Sveriges samer som är renskötare 
har hon i sin kvalitativa undersökning intervjuat ungdomar med renskötarbakgrund 
samt samiska ungdomar med annan bakgrund. Hon har utgått ifrån Nordins (2007) 
renskötarlivsformsmodell för att tydliggöra de skillnader som finns mellan 
informanternas värderingar och identitetsuppfattning. Åhrén använder renskötar-
livsformen för att klargöra de kulturella skillnaderna mellan informanterna och visa 
hur identitetskonflikter kan uppstå mellan dem. Hon menar även att ”livsformen visar 
varför symboler lyfts fram som gränssymboler och blir viktiga för en renskötande 
samisk identitet” (Åhrén, 2008, s. 69). Hon beskriver bland annat hur olika samiska 
symboler ges skilda värden och hur resultatet av det blir ”en rådande etnocentrism 
byggd på en kulturstege där det mest ursprungliga värderas högst” (ibid., s. 161). 
Åhrén påpekar att detta inte är något unikt för samerna utan att människan i alla 
samhällen är benägen att utifrån sin egen kulturella referensram döma andra. 
Funktionen av detta är att genom att hålla det som är annorlunda på avstånd så 
skyddar människan sig själv samt det man värdesätter. Hon beskriver även hur det 
kan upplevas som ett hot mot de renskötarsamiska symboliska värdena när någon 
individ med en annan samisk bakgrund agerar ut sin samiska identitet och genom att 
göra det tvingar fram en omdefinition av symbolerna och deras värden. Åhrén skriver 
att detta hot mot de symboliska gränserna kan vara en bakomliggande orsak till 
uppkomsten av etnocentrism genom att man för att skydda det som anses samiskt 
förstärker de symboliska gränserna och fyller de med samisk betydelse. Detta innebär 
dock att de som har en annan uppfattning om vad som är samiskt hamnar på andra 
sidan gränsen. Hon konstaterar att detta inte bara innebär ett problem i mötet mellan 
samiska ungdomar med olika bakgrunder utan även ett problem för de uppväxta inom 
renskötseln som kanske känner att de inte vill eller orkar fortsätta med renskötsel 
(ibid.). 
 
Åhrén ger även exempel på en ung informant med renskötarsamisk bakgrund som 
försökte lämna renskötseln men visar hur familjen, släkten och siidan utövade 
påtryckningar för att denne skulle återvända till renskötseln genom sanktioner såsom 
t.ex. avståndstagande. Hon visar på hur närstående inom renskötselkulturen kommit 
att agera väktare som värnar om kollektivets bästa genom att tydligt markera var 
gränserna går för de unga individernas valfrihet och vilka påföljder som står att vänta 
om man bryter mot de kulturella reglerna. Åhrén skriver, ”det handlar om en kultur 
och egen livsform där lojalitet innebär stabilitet (…) livsformens existensbetingelser 
är befolkningsgruppens kulturella levnadsvillkor. För att livsformen skall fungera 
måste individerna följa de kulturella reglerna. Gör de inte det utgör de ett hot mot 
livsformens existens” (Åhrén, 2008, s. 120). 
 
Ett problem som Åhrén tar upp är just detta med den valfrihet som är kännetecknande 
för samhället i övrigt, där man förväntas göra en mängd olika val livet genom. Hon 
skriver att dagens unga renskötare lever med renskötarlivsformens normer och 
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värderingar i ett samhälle som är påverkat av senmoderniteten, med alla dess val-
möjligheter, vilket komplicerar situationen ”eftersom renskötarlivsformen sällan 
tillåter fria val, omval och försök. Renskötseln är inget man provar, lämnar och 
provar om”. Den acceptansen finns inte ”eftersom renskötseln inte kan bedrivas 
ensam, utan skall bedrivas i samebyverksamhet, så är det majoriteten som bestämmer 
vad som tolereras” (Åhrén, 2008, s. 124). 

 
Stress 
Forskning kring arbetsförhållanden har visat att arbeten där det föreligger obalans 
mellan insats och belöning har visat att långvariga sådana förhållanden kan leda till 
stress, utmattning hjärt- och kärlsjukdomar, muskuloskeletala symptom samt diverse 
mentala symptom som exempelvis depression och ångest (van Vegchel et al, 2005; se 
även Wieclaw, 2008) och under längre perioder till utbrändhet (Maslach & Goldberg, 
1998). Det framkommer även ett samband mellan en sådan arbetsmiljö och ökad 
nikotin- och alkoholkonsumtion (van Vegchel et al, 2005). Flera studier visar även på 
sambandet mellan kraven på arbetaren och dennes möjligheter att påverka besluts-
fattandet, där höga krav och låg kontroll ger en arbetssituation som får samma följder 
som nämnts ovan med depression och utbrändhet (Tennant, 2001) och ökad risk för 
fysiska symptom som hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar och 
muskuloskeletala problem (Theorell, 2003). 
 
Teoretiska utgångspunkter – Berrys ackulturationsteori 
Ackulturation definieras enligt Nationalencyklopedin (2010) som kulturpåverkan 
eller en kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med olika 
kulturella traditioner. Enligt Berry är ackulturation något som alla individer ställs 
inför i mötet med andra kulturer än den egna och den kulturella påverkan är 
ömsesidig. Så är fallet även när, som i de flesta fall, kulturerna som möts inte är 
jämställda utan den ena kulturen beskrivs som dominant och den andra icke-dominant 
(Berry, 2009).  
 
Enligt Berry finns det två fundamentala aspekter av ackulturation som alla människor 
har egna attityder kring. Dessa är bevarande av den egna kulturen samt interkulturell 
kontakt och dessa två står inte i motsättning till varandra. Som synes i tabell 1 nedan 
har varje dimension en positiv och en negativ skala. Den vänstra cirkeln representerar 
ståndpunkten för icke dominanta etnokulturella grupper och den högra representerar 
det större samhällets perspektiv. De frågor som individer från icke dominanta etno-
kulturella grupper ställs inför är i vilken utsträckning de önskar kontakt med, eller 
undvika, andra utanför den egna gruppen och i vilken utsträckning de vill bevara, 
eller ge upp, egna kulturella attribut. Bland medlemmarna i den större, dominanta, 
samhällsgruppen finns attityder kring hur individer från mindre etnokulturella 
grupper borde ackultureras. För medlemmarna av de icke dominanta grupperna är 
frågan ”hur ska vi handskas med dessa frågor” medan frågan i den större samhälls-
gruppen är ”hur ska de handskas med detta” . Dessa två frågor utgör en interkulturell 
kontaktyta inom vilka individer besitter en position utifrån de attityder de intar (Berry 
& Sabatier, 2010, s. 3). 
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Tabell 1. Ackulturationsstrategier i etnokulturella grupper och i det större samhället 
(Berry & Sabatier, 2010, s. 3). 
 
Modellen förklaras här inledningsvis utifrån icke-dominanta etnokulturella gruppers 
ståndpunkt, vilken utgörs av den vänstra cirkeln i figuren ovan. Inledningsvis 
presenteras de två positionerna efter axeln avseende individens önskan att bevara den 
egna kulturella identiteten, d.v.s. den positiva sidan av den horisontella axeln, ställt 
mot individens önskan till kontakt med andra grupper i samhället, den vertikala axeln. 
Integrationsattityden utmärks av ett intresse i att både bevara den egna kulturen och 
samtidigt interagera med andra grupper i samhället och i denna position bibehåller 
individen sin kulturella integritet medan denne samtidigt försöker delta som en 
integrerad del i det större samhället. Separationsattityden utmärks av att individen 
sätter ett högt värde på att hålla fast vid den ursprungliga kulturen och samtidigt 
önskar att undvika att interagera med andra grupper. Härefter beskrivs de två 
positionerna där individens önskan att bevara den ursprungliga kulturen inte är 
framträdande. Assimilationsattityden representerar en position där individen inte 
önskar bevara sitt kulturella arv utan aktivt söker delta i det dagliga livet inom det 
större samhället. Den sista positionen, som utgörs av marginalisering, blir fallet när 
möjligheterna, eller intresset, i att bevara den egna kulturen är små. Detta är enligt 
Berry ofta följden av påtvingad kulturell förlust. Dessutom är med denna position 
intresset i att ha relationer med andra grupper litet, ofta till följd av diskriminering 
(Berry & Sabatier, 2010). 
 
Som vi förstår utifrån den sistnämnda positionen spelar även det större samhällets 
attityder en stor roll för individens möjligheter att inta en viss position. Resultatet av 
ackulturationsprocessen är till stor del beroende av den dominanta kulturens ideologi 
(Hassler, 2005). Därför ska här redogöras för samhällets attityder och dess inverkan i 
ackulturationsprocessen, d.v.s. den högra cirkeln i figuren. Berry menar att acceptans 
för integrering och kulturella skillnader samt ett jämlikt deltagande även från det 
större samhället sida definierar attityderna kring gemensam ackommodation, s.k. 
multikulturism. När assimilation föredras eller söks av den dominanta gruppen kan 
det benämnas som en smältdegel, ”melting pot”. När separation framtvingas av den 
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dominanta gruppen benämns det segregation och när marginalisering utövas av den 
dominanta gruppen är det en form av exklusion (Berry & Sabatier, 2010). 
 
Berry menar att integration endast kan väljas och fullföljas av icke-dominanta 
grupper när det dominerande samhället är öppet, accepterande och inkluderande i sin 
syn på, och attityd emot kulturella skillnader. Han skriver att sådan ömsesidig 
ackommodation är nödvändig för att integration skall kunna uppnås och att det 
inbegriper en acceptans från båda grupperna angående allas lika rättighet att leva 
såsom kulturellt olika individer. Det inbegriper även att icke-dominanta grupper antar 
det större samhällets grundläggande värderingar medan den dominanta gruppen måste 
vara beredd att anpassa nationella institutioner, såsom skolor, hälsoväsen och 
arbetsplatser, till att bättre möta behoven från alla grupperna i det mångkulturella 
samhället. Han skriver även att denna position är den som framhålls som önskvärd av 
många samhällen idag (Berry & Sabatier, 2010). 
 
Berry menar att man genom att använda denna modell kan jämföra mellan etno-
kulturella grupper och det större samhället inom vilka dessa ackultureras. Skillnader 
och konflikter mellan olika ackulturationsattityder är vanliga källor för svårigheter för 
de som upplever ackulturation. Som exempel skriver han att sådana svårigheter kan 
uppstå när individer från det större samhället inte accepterar sitt samhälles uttalade 
ideologi, som när individer motsätter sig multikulturism i ett samhälle där detta är den 
officiella policyn, eller när barn till invandrare ifrågasätter sina föräldrars 
ackulturationsattityder. När upplevelsen av ackulturation orsakar problem för 
individerna i processen observeras ackulturationsstress (Berry & Sabatier, 2010). 
 
Ytterligare en viktig faktor i sammanhanget är diskriminering. Upplevd 
diskriminering har visat sig vara starkt associerad med såväl mental ohälsa (Gee et al, 
2007; se även Schmitt & Branscombe, 2002), såsom försämrad självkänsla och ökad 
ångest och depression samt med fysisk ohälsa, som hypertoni (Krieger & Sidney, 
1996). Upplevd diskriminering har funnits vara en viktig prediktor för ackulturations-
attityder, samt för hur väl individer anpassas i ackulturationsprocessen, såväl 
psykologiskt som socialt. När individer upplever sig vara utsatta för diskriminering 
blir de mindre benägna att söka sig till det större samhället utan tar istället avstånd 
ifrån det samma (Berry & Sabatier, 2010; se även Berry et al, 2006). Forskning har 
visat att påverkan av diskriminering kvarstår även efter att andra faktorer som kan 
påverka individers upplevelser, såsom personlighet, ålder, kön, inkomst, utbildning, 
anställning och social önskvärdhetsstörande variabler, räknats bort (Mellor et al, 
2009; se även Gee et al, 2007). 
 
Berry påpekar vikten av förståelse för de mötande kulturernas historia, före 
ackulturationsprocessen. Båda grupperna tar i mötet med sig sina kulturella och 
psykologiska kvalitéer och samstämmigheten eller olikheterna i religion, värderingar 
och attityder behöver undersökas för att förstå ackulturationsprocessen. Han menar 
även att det är viktigt att förstå relationens natur, där den ena kulturen kan dominera 
den andra eller så kan det föreligga ömsesidigt respekt eller fientlighet (Berry, 2009). 
Ingen av kulturerna kommer att förbli oförändrad efter ackulturationsprocessen som 
kännetecknas av aktion – reaktion i kontaktsituationen. Därför är det även viktigt att 
förstå de resulterande kulturella förändringarna i båda kulturerna (ibid.). 
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Teoretiska utgångspunkter – Scheins organisationskulturteori 
Om man i enlighet med Nordin (2007) väljer att studera renskötseln, inte enbart ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv, utan ser mer till de normer och värderingar som ligger 
djupt rotade i kulturen kan Scheins organisationskulturteori vara mycket användbar. 
Organisationskulturteori handlar om att förstå organisering som ett socialt fenomen 
och det handlar enligt detta synsätt om att ”undersöka de aspekter i organiseringen 
som medlemmarna tar för givna” (Eriksson-Zetterquist et al, 2006, s. 241). 
 
Schein (2010) anser att kultur kan analyseras på tre olika nivåer utifrån graden av 
observerbarhet av de kulturella fenomenen. Han gör en indelning av nivåerna enligt 
följande: 
 

 
1) Artifacts 
* Visible and feelable structures and processes 
* Observed behaviour 
 - Difficult to decipher 
 
2) Espoused Beliefs and Values 
* Ideals, goals, values, aspirations 
* Ideologies 
*Rationalizations 
 - May or may not be congruent with behaviour and other 
artifacts 
 
3) Basic Underlying Assumptions 
* Unconscious, taken-for-granted beliefs and values 
 - Determine behaviour, perception, thought, and feeling 
 
 

Tabell 2. Tre analysnivåer av kulturellt innehåll (Schein, 2010, s. 24) 
 
Artefakter beskrivs som den första nivån av kulturella fenomen, då de inbegriper alla 
fenomen som går att se, höra och känna i mötet med en okänd kultur. Hit räknas, för 
att ta några exempel, alla av gruppens synliga produkter, såsom arkitektur, konstverk, 
stil, kläder, språk och formalitet/informalitet, känslomässiga utspel, myter och 
historier om organisationen, uttalade värderingar och observerbara ritualer och 
ceremonier. Även observerbart beteende hör till den här nivån liksom organisatoriska 
processer genom vilka sådant beteende gjorts till rutin (Schein, 2010). Man kan även 
tänka sig dessa artefakter såsom kulturuttryck och Bang har där gjort en förenkling 
genom att indela kulturuttrycken i beteende-, verbala, materiella och strukturella 
uttryck (Bang, 2008). Både Schein och Bang är överens om att dessa uttryck är lätta 
att observera men mycket svåra att tolka och att det därför är riskabelt att försöka 
tolka in djupare antaganden endast utifrån denna nivå (Schein, 2010; se även Bang, 
2008). 
 
Nästa nivå i Scheins modell är uttalade övertygelser och värderingar. Han förklarar 
hur processen som leder till sådana övertygelser och värderingar utgår från att 
grupper ställs inför problem och om sedan den valda lösningen på problemet är 
framgångsrik blir den sedan en mall för hur man i fortsättningen väljer att agera i 
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liknande situationer. Han skriver att vid framgångsrik lösning av problem uppstår 
uppfattningen att lösningen är bra. Gradvis transformeras uppfattningen till en delad 
övertygelse och om lösningen fortsätter visa sig fördelaktig under längre tid trans-
formeras den slutligen till ett delat grundantagande, vilket är den djupast liggande 
nivån i kulturen. När det gått så långt har gruppmedlemmarna vanligen glömt att de 
ursprungligen kände osäkerhet inför lösningen (Schein, 2010). Schein skriver dock att 
det endast är de uppfattningar och värderingar som är möjliga att verklighetstesta och, 
som nämnts ovan, fortsätter att fungera tillfredsställande över tid som transformeras 
till delade grundantaganden. Han skriver även att vissa värderingar kanske inte är 
möjliga att verklighetstesta, men de kan ändå gälla som sanningar på grund av att 
man inom gruppen delar sociala erfarenheter som man förstärker tills de kommer att 
bli tagna för givna. Några exempel på sådana sociala verkligheter som delas och tas 
för givna inom kulturer, fastän de är svåra att verklighetspröva, är grundantaganden 
om mänsklig natur, relationer, maktfördelning och grundantaganden om livets 
mening, ideologi, religion, gruppens gränser samt kultur i sig själv, alla frågor om 
konsensus. Han menar att ett test på om dessa värderingar och uppfattningar fungerar 
eller inte är om de verkar ångestdämpande för gruppen. Dessa delade uppfattningar 
och värderingar är medvetna och uttalade och verkar som normer och moralisk 
vägledning för gruppmedlemmarna och deras agerande samt visar nya medlemmar 
hur de ska uppträda. Schein menar att grunden för dessa uppfattningar härstammar 
från den eller de som ursprungligen kom fram med lösningen på problemsituationen, 
alltså grundare, profeter eller ledare. Man bör enligt Schein vara försiktig med 
tolkningar även på den här nivån då de uttalade värderingarna inte alltid 
överensstämmer med de delade grundläggande antagandena på den djupaste nivån av 
kulturen. Han visar på hur dessa uttalade värderingar ofta kan reflektera ett önskvärt 
beteende till skillnad mot det faktiska beteendet (ibid.). 
 
Som ovan nämnt finns i kärnan av kulturen nivån för delade underliggande grund-
antaganden. Dessa organisationens grundantaganden härstammar enligt Schein 
ursprungligen ifrån de antaganden, normer och värderingar som ledaren, eller 
grundaren, har med sig vid organisationens bildande. Dessa har, som vi såg, genom 
ett problems upprepade framgångsrika lösning under lång tid kommit att bli tagna för 
givna av gruppen. De kan ses som ”sättet vi gör saker på här hos oss” och de vägleder 
medlemmarna i hur de ska uppfatta, tolka, känna och tänka samt agera i olika 
situationer. Förutom grundläggande antaganden om sanning och verklighet krävs 
även vedertagna antaganden om tid och rum, mänsklig natur, människans relation och 
samspel med andra människor och med den omgivande miljön. Dessa delade 
grundantaganden är så självklara för medlemmarna i kulturen att de tenderar att inte 
gå att ifrågasätta, de verkar dessutom på ett omedvetet plan och därför är de också 
mycket svåra att ändra. Då det mänskliga medvetandet behöver kognitiv stabilitet blir 
därför ett ifrågasättande av grundantaganden något som väcker ångest och försvars-
mekanismer. Delade grundantaganden som utgör grunden för kulturen kan ses som en 
psykologisk kognitiv försvarsmekanism som tillhandahåller gruppen och individen 
den stabilitet som krävs för att kunna fortsätta verka samtidigt som kulturen ger 
medlemmarna en känsla av identitet och definierar värderingar som ger god själv-
känsla. Schein skriver vidare att kulturen säger medlemmarna vilka de är, hur de bör 
uppträda mot varandra och hur de ska göra för att känna sig bra i sig själva (Schein, 
2010). 
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Som ovan nämnt härstammar dessa delade grundantaganden ursprungligen ifrån 
ledarens grundantaganden om hur saker ska vara och göras och Schein tar upp tolv 
olika tekniker genom vilka ledningen kan lära organisationsmedlemmarna hur de ska 
uppfatta situationer, tänka, känna och bete sig. Schein delar upp dessa tekniker i 
primära och sekundära, där de primära är kraftfulla tekniker som kommer till uttryck i 
det dagliga beteendet och de sekundära ses som mekanismer som stödjer och 
förstärker budskapet i de primära teknikerna. Dessa tekniker är: 
 

 
Primary Embedding Mechanisms 
 

• What leaders pay attention to, measure, and control on a regular basis 
• How leaders react to critical incidents and organizational crises 
• How leaders allocate resources 
• Deliberate role modelling, teaching, and coaching 
• How leaders allocate rewards and status 
• How leaders recruit, select, promote, and excommunicate 

 
Secondary Articulation and Reinforcement Mechanisms 
 

• Organizational design and structure 
• Organizational systems and procedures 
• Rites and rituals of the organization 
• Design of physical space, facades, and buildings 
• Stories about important events and people 
• Formal statements of organizational philosophy, creeds, and charters 

 
Tabell 3. Primära och sekundära mekanismer genom vilka ledningen lär organisationsmedlemmar att 
tänka, känna och agera (Schein, 2010, s. 236) 
 
För att budskapet om “hur vi gör saker här hos oss” ska verka effektivt krävs även 
konsekvens i ledningens beteende angående dessa tekniker. Beteenden kommunicerar 
alltid ett budskap och Schein menar att ledningen har inget val huruvida att 
kommunicera eller inte. Det enda val de har, enligt Schein, är i vilken utsträckning de 
kontrollerar vad de kommunicerar. När ett inkonsekvent beteende uppvisas leder 
detta till att organisationsmedlemmarna spenderar åtskillig tid på att tyda ledningens 
verkliga budskap och man kommer även att projicera motiv till sådant beteende 
(Schein, 2010). 
 
Syfte/Frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka frågeställningen - hur beskriver de här 
unga renskötande männen sin livssituation och därefter hur man skulle kunna förstå 
detta utifrån tidigare forskning med tyngdpunkten på ackulturations- och 
organisationskulturteori.  
 

Metod 
Ansats 
Målet med innehållsanalys är enligt Hsieh och Shannon (2005) att tillhandahålla 
kunskap och förståelse angående det studerade fenomenet. De definierar kvalitativ 

   14



innehållsanalys som en forskningsmetod för subjektiv tolkning av innehållet i 
textdata genom en systematisk klassificeringsprocess av framtagande av koder och 
identifiering av teman eller mönster (Hsieh & Shannon, 2005). I detta arbete har jag 
använt mig av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 
vilket är en forskningsmetod som bygger på fenomenologisk och hermeneutisk grund. 
Graneheim och Lundman menar att verkligheten kan tolkas på många olika sätt och 
att förståelse är beroende av subjektiv tolkning. Langemar (2008) skriver om tolkning 
enligt den hermeneutiska cirkeln att det innebär att all förståelse är relativ och 
kontextberoende. Delarna i en helhet tolkas utifrån helheten och vice versa. Det 
historiska sammanhanget ingår i förförståelsen vilken både påverkar och påverkas av 
den förståelse som uppnås genom tolkningar. Om fenomenologin skriver Langemar 
att denna ”syftar till att beskriva de psykologiska fenomenen så som de upplevs”. 
Även här spelar sammanhanget stor roll, då de enda samband som uppmärksammas 
är meningssamband, d.v.s. sambandet mellan företeelser och den mening de utgör för 
den upplevande individen (Langemar, 2008, s. 123). Graneheim och Lundman (2004) 
menar därför vidare att det inte finns någon enskild korrekt tolkning av resultaten 
utan endast en rimlig förklaring utifrån ett visst perspektiv. För att uppnå pålitlighet i 
studier pekar de på vikten av credibility, dependability och transferability. Enligt dem 
handlar credibility om undersökningens fokus och syftar till hur väl data och 
analysprocessen behandlar detta fokus. I detta ingår t.ex. urval, val av metod för 
datainsamling och mängden insamlad data, men även behandling av data som t.ex. 
val av passande meningsbärande enheter, kategorier och teman. Som ett sätt att nå 
detta kriterium tas av Graneheim och Lundman upp bedömaröverensstämmelse samt 
uppvisande av representativa citat. Langemar (2008) menar att innehållet i 
kategorierna är mer relevant än hur indelningen gjorts vid empiristyrda deskriptiva 
studier, så att det i dessa fall är mer intressant att jämföra rådata med resultatet än att 
kategorisera det, vilket görs genom representativa citat. Angående dependability 
skriver Graneheim och Lundman (2004) att när det föreligger en extensiv datamängd 
eller när insamlandet sker över en längre tid finns en risk för inkonsekvens under 
insamlandet då både forskaren och informanterna inhämtar ny kunskap under studiens 
gång vilket kan påverka studiens fokus. Langemar (2008) påpekar att detta är en risk 
som begränsar studiens generaliserbarhet över tid. Transferability syftar även det på 
överförbarhet från den egna studien till andra miljöer eller grupper. För att möjliggöra 
överförbarhet är det viktigt att ge en tydlig beskrivning av den studerade kulturen, den 
kontext inom vilket studien är utförd, urval, metod av datainsamling och analys 
(Graneheim & Lundman, 2004), kort sagt en utförlig beskrivning av forsknings-
processen. Graneheim och Lundman menar att pålitligheten ökar om resultaten 
presenteras på så sätt att det tillåter läsaren att söka efter alternativa tolkningar. 
 
Forskaren 
Jag som författat detta arbete är en 34-årig psykologstudent vid Umeå Universitet. 
Min bakgrund är till hälften samisk och till andra delen svensk och jag har vuxit upp i 
ett delat hem. Jag har själv varit aktiv renskötare och husbonde i Luokta Mávas 
sameby, Arjeplog, innan jag började studera vid universitetet. Med min bakgrund får 
jag förmodligen bekänna mig mer åt den relativistiska vetenskapssynen där kunskap, 
likt Langemar (2008, s. 187) skriver, ses ”som svar på någon fråga, vilken i sin tur 
alltid kommer från någon, det vill säga är subjektiv”. Med en bakgrund som före 
detta renskötare är jag insatt i en stor del av problematiken som kommer till uttryck i 
informanternas berättelse och jag har även erfarenhet av svårigheterna som kan 
uppstå om man ställs inför tankarna att sluta med renskötseln. 
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Till min hjälp i framtagande av intervjumall, genomförande av intervjuer samt i 
kodning- och analysarbetet har varit Niclas Kaiser, som arbetat i det ursprungliga 
forskningsprojektet om samisk psykisk hälsa. Kaiser är även försteförfattare i de 
hittills två publicerade artiklar som projektet utmynnat i. Han har en svensk bakgrund 
och är legitimerad psykolog. Kaiser har varit en stor hjälp som bollplank och 
inspiratör där jag själv upplevt mig fastna i min egen bakgrund. 
 
Deltagare och kontext 
Urvalet av deltagare skedde genom s.k. snowball-sampling där jag skickade ut 
förfrågan om deltagande genom bekanta inom renskötseln, genom Sáminuorra 
(Samernas ungdomsorganisation i Sverige) och genom Sámij Åhpadusguovdásj 
(Samernas Utbildningscentrum) där målet var att få unga, manliga, renskötande 
representanter från hela svenska Sápmi. Syftet med detta var kopplat till studiens 
ursprung vilket handlade om just unga manliga renskötare. Deltagarna var slutligen 
15 manliga renskötare i åldrarna 20 – 35 år. Några stod just i inledningen av sin 
renskötarkarriär medan andra hade hunnit vara verksamma husbönder i några år. 
Dessa kom från nordsamiskt, lulesamiskt och sydsamiskt område och från såväl fjäll- 
som skogssamebyar. Dock finns same-byarna i Jämtland, Härjedalen och Dalarna ej 
representerade då dessa hade börjat med vintersamling och vinterskiljning under tiden 
för intervjuernas utförande. Intervjuerna genomfördes under oktober 2009 på av 
informanten föredragen plats, vanligen i deras eget hem men även på lokala hotell där 
så föredrogs. Språket som användes vid intervjutillfällena var svenska och jag har i 
efterhand frågat informanterna om de upplever att språket varit ett hinder för deras 
del vad gäller att kunna uttrycka sina upplevelser och känslor och om de känner att de 
bättre kunnat göra detta på samiska. Ingen har meddelat att språket varit ett hinder 
utan i många fall att det omvända förhållandet skulle ha försvårat intervjun. 
 
Procedur/Analys 
Intervjuerna följde en semistrukturerad intervjuguide, skapad av Kaiser och mig själv, 
med öppna frågor och följdfrågor som handlade om de egna upplevelserna av vad 
som får informanten att må bra respektive mindre bra samt hur denne agerar vid 
respektive sinnesstämning. Efteråt valdes p.g.a. saturation nio av dessa intervjuer ut 
baserat på innehåll, då det inte framkom något nytt utifrån de övriga sex. Beslutet av 
urval togs gemensamt av Kaiser och mig. Dessa intervjuer transkriberades och 
avidentifierades. Det transkriberade materialet lästes igenom av både Kaiser och mig 
för att få en helhetsbild av sammanhanget. Därefter analyserades materialet av oss 
båda i enlighet med Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004). Syftet med denna form av kvalitativ innehållsanalys 
kan sägas vara att på ett transparent och stringent vis bearbeta det manifesta 
materialet, d.v.s. meningsbärande enheter och koder, på ett sådant sätt att det latenta 
innehållet slutligen träder fram i temaform. Denna analysform kan sägas innebära en 
stegvis abstraktion från manifesta uttryck till latent innehåll (N. Kaiser, personal 
communication, February 8, 2011).  
 
För att redogöra för själva analysförfarandet kan sägas att de transkriberade 
intervjuerna, som är det som Graneheim och Lundman (2004) kallar the unit of 
analysis, fördes in dataprogrammet Nvivo 8 som är en programvara för kvalitativ 
analys (Edhlund, 2010). Där delade vi inledningsvis upp texterna i meningsbärande 
enheter, vilket är meningar eller paragrafer med inbördes relaterande aspekter genom 
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innehåll eller kontext. Då det i intervjuerna hände att associationer förde den ena 
meningen samman med nästkommande togs hänsyn till detta genom att tvetydiga 
meningar kunde kodas i två eller tre olika meningsbärande enheter för att fånga 
relevant kontext. I nästkommande steg kondenserades de meningsbärande enheterna 
för att fånga kärnan i uttalandet. I det tredje steget abstraherades de kondenserade 
meningsbärande enheterna en nivå till koder, vilket enligt Graneheim och Lundman 
(2004) öppnar för nya sätt att tänka kring data och de kallar koderna för heuristiska 
hjälpmedel vilka ska förstås i relation till kontext. Ur detta steg framträder ur 
materialet kluster av koder vilka för sig belyser skillnader och likheter inom specifika 
domäner av materialet. Dessa kluster av till innehållet likartade koder länkas sedan 
samman och förs så vidare ytterligare en abstraktionsnivå till egna kategorier. 
Graneheim och Lundman (ibid.) skriver om kategorier att dessa hänvisar till den 
deskriptiva nivån av innehållet i materialet och därför kan ses som ett uttryck för det 
manifesta innehållet i texten. Det slutliga abstraktionssteget i analysen sker genom 
skapandet av teman, eller som i detta fall subteman och huvudtema. Angående teman 
tar DeSantis och Noel-Ugarizza (2000) upp vikten av att framtagandet av dessa 
definieras för att kunna uppnå metodologisk stringens. Graneheim och Lundman 
(2004) skriver om temat att detta är en tråd av underliggande mening som går att följa 
från de meningsbärande enheterna, genom koder och kategorier, vilket enkelt låter sig 
göras i Nvivo 8. De menar även att temat kan ses som ett uttryck för det latenta 
innehållet i texten. Graneheim och Lundman (ibid.) påpekar att kondenserade 
meningsbärande enheter, koder eller kategorier kan passa in i fler än ett tema samt att 
ett tema kan skapas av, eller delas upp i subteman, vilket jag själv erfor under 
analysens gång.  
 
Det huvudtema och de subteman vi kom fram till i vår analys och deras innehåll är 
det resultat som presenteras nedan. De tolkningar som sedan följer är gjorda utifrån 
tidigare forskning samt presenterade teorier. Den forskning och de teorier som 
använts har inhämtats under arbetets gång. 
 
Etiska överväganden 
Denna studie har ingått i ett befintligt forskningsprojekt där både kvalitativa och 
kvantitativa delstudier godkänts av Umeå Universitets etiska kommitté. Utförlig 
information angående studien samt medverkan gavs till informanterna innan dessa 
tackade ja till att delta i studien. Dessa informerades även om att de hade rätt att när 
som helst under studiens gång avbryta sin medverkan. För att bevara informanternas 
anonymitet har materialet avidentifierats och transkriberingarna nummerkodats. Då 
renskötarna är en tämligen liten grupp och man ofta har kontakter med andra ren-
skötare över stora avstånd så har jag avstått ifrån att ge en mer grundlig redovisning 
av informanternas bakgrunder för att bevara deras anonymitet. 
 
Eftersom jag själv har en renskötarbakgrund och tidigare varit i kontakt med några av 
informanterna genomfördes intervjuerna i de fallen av Kaiser för att i största möjliga 
mån undvika att bekantskap blev ett störningsmoment. Då frågorna berörde känsliga 
områden såsom upplevelser kring suicid fanns hos intervjuarna klinisk kompetens för 
att stödja säkerheten. Det fanns i studien inga intressekonflikter, särskilt inte av 
ekonomisk karaktär, då inga bidrag med eventuella krav på resultat från exempelvis 
läkemedelsföretag mottagits. 
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Resultat/tolkning 
Huvudtema och subteman 
Analysen av intervjuerna genererade ett huvudtema och fem subteman. Huvudtemat 
är: Att vara ung renskötare innebär så många (omöjliga) drömmar och villkor och 
subteman: att vara innanför eller utanför är en fråga om identitet, paradox mellan 
fritt/ofritt, upplevelsen av olika hot och en känsla av maktlöshet, särskilda normer för 
hur en bra renskötare ska vara samt relationernas olika värden och betydelser. 
Resultaten presenteras här tillsammans med illustrerande citat och efterföljande 
tolkning. Då huvudtemat är övergripande presenteras det sist.  
 
Att vara innanför eller utanför är en fråga om identitet 
Renskötseln beskrivs mer som en livsstil än ett yrke då det är något som ständigt 
upptar ens livsvärld. Renskötare är ens identitet och det är något man föds till att bli 
men det krävs även ett stort intresse för att fortsätta som renskötare, men har man 
fötts till renskötare så har man troligen också erhållit intresset hemifrån sedan barns-
ben. Då har man även erhållit normer och värderingar som är viktiga för en ren-
skötare och som formar ens personlighet. Dessa lär man sig i hemmet, av släkten och 
i samebyn, där man fostras tillsammans. 
 
– ”min värld är ju renskötsel, sju dagar i veckan, mitt liv, mina drömmar, min familjebild, 
allting blir ju så pass eftersom det tar så pass mycket… allt i anspråk. Vilket jag trivs med 
men det… det är ju väldigt, det är ju allt man gör och det är ju allt man förknippas med 
också” 
 
Något som klart framkommer är att renskötseln ses som centrum i den samiska 
kulturen. Det ger hög status i den samiska världen att vara renskötare. Ett annat sätt 
att få status i den samiska världen är att arbeta för samiska intressen. Ytterligare 
statusmarkörer är språket och slöjden men det faller i värde om man inte har 
renskötseln. Detta sammantaget gör att man skiljer sig åt från andra, att man har en 
egen kultur som man är väldigt stolt över.  
 
– ”Man får väl dom vibbarna att man är i högre rang i samevärlden överlag om man är 
renskötare och har man dessutom mycket ren så då är man ännu högre i rang” 
– ”Man har en identitet (…) Det är väl det, att man inte bara är någon vanlig Svensson” 
 
Det är viktigt att man håller fast vid kulturen och upprätthåller de gränser som finns 
mot andra grupper. Som hjälp till detta finns rennäringslagen som stödjer 
renskötarnas exklusiva rättigheter. 
 
– ”Det är inte alla som har möjligheten att få leva det här. Så jag tycker de som väl får 
möjligheten de ska fundera två tre gånger extra innan de helt ratar det” 
– ”om du suddar ut det där (Renskötselrätten) då finns ingenting som skiljer en vanlig svensk 
och en renskötare åt (…) Och jag tycker samer och renskötare överlag ska få fortsätta ha den 
stoltheten” 
 
Antalet renskötare sjunker och man måste själv få barn för att säkra återväxten samt 
se till att namnet lever vidare inom renskötseln. Man arbetar för att förvalta arvet och 
bygga upp någonting som barnen sedan ska ha möjlighet att föra vidare. Det är både 
bra och dåligt att det blir färre och färre renskötare i samebyarna. Det blir mer jobb 
men samtidigt ökar ens egna och ens barns möjligheter i och med att konkurrensen 
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om markerna blir mindre. Därför vill man inte heller släppa in nya renskötare i 
samebyn. Samtidigt innebär detta att det inte går att sluta för då kan det vara svårt att 
komma tillbaks in i samebyn.  
 
– ”nu är vi väldigt lite folk, vi har mycket betesmark och jag har alla utsikter framför mig 
(…) Vi har lyckats, bara vi får ha kvar det. Det är väl det som är viktigast, så vi inte får fler 
(…) för det första har ju min son alla utsikter och alla möjligheter, det är väl det som är bra 
(…) jag har all betesmark för mig själv och jag kan bygga upp min renstam till max” 
 
En fråga som väcks är att eftersom renskötseln är ens identitet, vem är man då om 
man slutar? Då har man ingenting kvar av ens identitet. Dessutom skulle man göra 
nära anhöriga besvikna. En ytterligare aspekt är individens anknytning till markerna 
och hur viktig närheten till dessa är. Man beskriver historiska och emotionella band 
till markerna och frågar sig hur skulle det bli om jag tvingades lämna den här platsen?  
 
– ”vem är jag om jag slutar med renar? Jag har ju ingenting av mig själv kvar” 

 
I tolkningsarbetet framträder från informanterna temat innanför/utanför både direkt 
och indirekt samt att det är en betydande skillnad mellan att vara och inte vara 
renskötare. Det sägs i intervjuerna att har man fötts med uppgiften att föra renskötseln 
vidare så har man en skyldighet att göra det. Informanterna uttrycker även att det ses 
som ett misslyckande att ge upp och sluta med renskötseln. Då är man defekt och 
saknade något, vilket beskrivs vara ”det rätta intresset”. Åhrén (2008) beskriver hur 
ett avståndstagande från övriga familje- och siidamedlemmar kan bli följden då en 
individ väljer att sluta med renskötseln. Detta i sanktionerande syfte för att förmå 
individen att återvända. Från informanterna framkommer även att man har tätare 
kontakt med de släktingar som befinner sig inom renskötselsfären och att det är dessa 
man stödjer och hjälper i den mån man kan i syfte att hålla dem kvar. Man säger i 
intervjuerna att man håller sig inom renskötarbubblan. Detta innebär dock även att det 
kan vara förknippat med utanförskap om man hamnar utanför denna bubbla. 
 
I syfte att kunna förstå detta måste man återgå till den historiska ackulturations-
processen och dess följder. För att sammanfatta den ackulturationsprocess som ägt 
rum mellan den samiska minoritetskulturen och den svenska dominerande kulturen 
kan sägas att från den tid den svenska statsmakten funnit ekonomiska intressen i 
samernas land har man genomdrivit ett myndigheternas förmyndarskap (Norberg, 
2009) där man successivt frånhändat samerna deras ursprungliga rättigheter (Ruong, 
1982). Vad gäller den dominerande kulturens syn på hur samerna skulle ackultureras 
kan, som Hassler (2005) sammanfattande skriver, två linjer identifieras i den svenska 
samepolitiken. Den ena av separation eller segregation, vilken utövats gentemot de 
renskötande samerna, samt en av assimilation gentemot övriga samer. När man från 
statens sida väl insåg att gränsen var nådd för den undanträngning vilken den samiska 
kulturen klarade av för att överleva beslutade man att rädda rennäringen. Genom 
bestämmelser angav man även indirekt vilken form av renskötsel som skulle bedrivas 
och man såg helst att renskötarna inte ägnade sig åt andra former av näringar. Man 
tolererade exempelvis inte kombinationsnäring i form av jordbruk samt renskötsel, 
trots att den samiska kulturen varit en ärjemarkshushållning vilket är en 
kombinationsnäring. Man ville inte ens låta renskötarna bo i vanliga hus p.g.a. att de 
då skulle hänfalla åt civilisationen vilken de inte var ämnade för. De samer som inte 
var renskötare eller som av olika anledningar inte kunde livnära sig på renskötseln 
tvingades bli ”svenskar” för att ens kunna uppföra nybyggen. De förlorade alla 
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tidigare rättigheter trots att de tidigare kunde ha besuttit egna lappskatteland, vilket 
fordom likställts med böndernas äganderätt (Ruong, 1982). De segregerades ifrån de 
renskötande samerna och tvångsassimilerades in i det svenska samhället. 
 
Enligt Berry är dock assimileringsprocessen inte enkelriktad utan inbegriper både 
aktion och reaktion, så hur ställde sig då samerna i ackulturationsprocessen? Ruong 
(1982, s. 240-241) skriver att ”det hör nära nog till samernas identitet att vara 
undanträngda”.  Han menar att de mer eller mindre medvetet funnit sig i detta ”i sin 
totala avsaknad av makt över allt sitt”. Som tidigare nämnts menar Berry att 
resultatet av ackulturationsprocessen är beroende av den dominerande kulturens 
ideologi (Hassler, 2005). Man har inte haft mycket val annat än att följa och lyda den 
dominerande kulturens ideologi och påbud men samtidigt försökt undvika den i 
möjligaste mån. För de icke renskötande samerna innebar det många gånger att bli 
andra klassens medlemmar i ett samhälle man inte alltid önskade vara en del av. 
Ruong (1982, s. 241) skriver att av skam och självförakt så har många samer ”kastat 
av sig sin identitet och hjälpligt tillägnat sig den undanträngandes och de 
påträngandes identitet”. Goffman (2010) menar att för den stigmatiserade individen 
ligger skammen alltid på lur p.g.a. individens insikt i att det är något skamligt över 
hans person och att han därför gärna gör upp en bild av sig själv där denna egenskap 
saknas. Att detta varit fallet för många icke renskötande samer, i synnerhet under de 
tider som dominerades av rasbiologiska åsikter, är inte förvånande. Detta har troligen 
i många fall lett till ett förnekande av, eller att man försökt dölja, sin samiska identitet 
vilket av Goffman kallas att försöka passera för en vanlig, icke stigmatiserad individ, 
eller i detta fall svensk. I de fall där dessa icke renskötande samer av skam eller andra 
orsaker inte tagit den svenska identiteten men ändå varit utanför renskötarbubblan 
kan man tala om exklusion och marginalisering av individen, enligt Berrys tabell, då 
en sådan individ inte varit tillhörig någon av grupperna. Åhrén (2008) tar upp sådana 
fall där samiska individer assimilerats in i det svenska samhället med en känsla av 
skam och underlägsenhet som påverkat dem att dölja sitt ursprung och dra sig undan 
både samhället samt den egna gruppen av rädsla att ertappas som stigmatiserade 
individer. Dessa har fått leva med sin fula hemlighet. Som Åhrén skriver händer det 
idag, när attityderna förändrats i samhället, att de äntligen törs berätta för sina 
barnbarn om sitt ursprung. Detta kan i sin tur leda till att dessa barnbarn söker upp 
sina rötter för att finna att dem, i de sammanhangen, inte ses som riktiga samer.  
 
Schein (2010) tar i sin organisationskulturteori upp hur normer och värderingar i en 
organisation har sitt ursprung i ledningens normer och värderingar. Om man använder 
detta synsätt för att beskriva den situation som samerna idag befinner sig i kan man se 
att rennäringen som köttproducerande organisation startades i och med den svenska 
statens rennäringslagar från slutet av 1800- och början av 1900-talet. Med dessa lagar 
ville man värna om den samiska kulturens överlevnad och man gjorde detta genom att 
välja ut en del av kulturen som skulle värnas – den extensiva nomadiserande 
renskötseln (Ruong, 1982). Genom lagar såg man till att all renskötsel skulle passa 
den mall som staten ansåg vara den rätta. Endast storskalig renskötsel med ekonomisk 
bärkraft genom köttproduktion passade denna mall. Effekten av det blev att det 
samiska folket delades, då man i politiken och juridiken uttalat att man endast syftat 
på de renskötande samerna när man dryftade samepolitiska frågor (ibid.). Detta 
synsätt har idag övertagits av de renskötande samerna. Det framkommer från 
informanterna att även om man har språket och slöjden, som är andra samiska kultur-
symboler, så faller dessa i värde om man inte har renskötseln. På grund av den 
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undanträngda situation renskötseln befinner sig i gentemot andra samhälleliga 
intressen så råder även en konkurrens bland renskötarna att få vara den som har 
möjlighet att föra arvet och släktnamnet vidare. Detta är ytterligare en orsak till att 
man från renskötseln sida slår vakt om de statliga attityderna om vem som är same 
och medföljande rättigheter.  
 
Som tidigare nämnts framkommer denna markanta skillnad mellan renskötande och 
icke renskötande same i olika former i informanternas berättelser samt från andra 
källor såsom Åhrén (2008). Man kan uttyda dem i uttalanden från informanterna som 
t.ex. att om man väl fått möjligheten att börja med renskötsel bör man tänka sig för 
innan man väljer bort den. Att göra det innebär att man ställer sig utanför vilket kan 
ge återverkningar för den samiska identiteten, inte bara för egen del utan även för 
kommande generationer.  
 
Paradox mellan fritt/ofritt 
Även om valet att börja med renskötsel beskrivs som fritt så ses det även som viktigt 
att föra arvet och släktnamnet vidare, att eventuella efterkommande ska ha 
möjligheten att få fortsätta med renskötseln och att föra namnet vidare. För att detta 
ska vara möjligt krävs att man själv är renskötare. Dessutom tänker man att nära 
anhöriga skulle bli besvikna om man skulle sluta med renskötseln.  
 
– ”Jag känner ingen press att jag måste, utan det är mitt val som jag vill gärna att mina barn 
ska ha möjlighet att välja” 
– ”när man väl valt det då är det ju väldigt svårt att komma ur det, det är ju bara så. Då är 
det ju fråga om man måste sälja bort renarna och kanske bara ha någon och som man måste 
sätta i någon annans sköte” 
– ”min far skulle nog bli… han har aldrig tvingat mig eller bett mig göra något aktivt val 
men jag tror han skulle bli väldigt besviken (om jag skulle sluta med renskötseln), det tror 
jag”  
 
Man vill inte sätta press på eventuella barn att de ska välja renskötseln i framtiden, 
men det skulle vara det roligaste som kan hända om de gjorde det. Det framkommer 
även att det skulle vara tröstlöst om de inte skulle välja att fortsätta. 
 
– ”det hade gjort mig upprörd... ärligt talat (om barnen inte vill fortsätta med renskötsel). 
Det hade varit… ja, tröstlöst” 
 
Även själva renskötselarbetet beskrivs som en paradox mellan fritt och ofritt. Det är 
väldigt positivt och fritt då man inte styrs av tider att passa och man är sin egen och 
det är ett väldigt varierande arbete med många olika moment och det kräver och ger 
kunskap inom många olika områden. Det beskrivs även som väldigt positivt att man 
får vara utomhus och att man känner en stolthet i det man gör samt att det ger ett inre 
lugn när man jobbar med renarna. När man är ute och jobbar med renarna försvinner 
alla hotbilder, man kan släppa tankarna på det som annars oroar. Samtidigt så styrs 
man av renarna, vädret och naturen och man beskriver sig som mer bunden av detta 
då man jämför sig med vänner utanför renskötseln.  
 
– ”Samtidigt som du inte, som du kan ha det fritt inom renskötseln när du jobbar, så kan du 
lika väl, mycket inte låsa upp, du kan inte låsa upp dig på, boka upp dig på och göra 
någonting för du vet ju som fan, du kan ju inte styra” 
 

   21



Renskötselns karaktär medför många andra konsekvenser som i jämförelse med 
vänner utanför renskötseln kan upplevas som väldigt ofria. För att få ekonomin att gå 
ihop måste man ha extrajobb under de perioder som renskötseln tillåter vilket leder 
till att man aldrig kan vara ledig och vila upp sig efter en hård vinter exempelvis utan 
då måste man genast ta ett kompletterande jobb. Det är också ensamt många gånger 
vilket upplevs som både positivt och negativt. Renen kommer först så man får offra 
socialt liv och familjeliv, vilket också beskrivs vara en orsak till att kvinnor inte kan 
vara renskötare, åtminstone inte efter de fött barn. Av ekonomiska skäl bor många 
hemma hos föräldrarna. Man har inte heller råd att bilda familj utan då måste kvinnan 
ha ett arbete med egen inkomst. Det är viktigt att eventuella flickvänner har 
förståelsen för renskötselns villkor och helst själv kommer ifrån en renskötarfamilj 
och är av den ”gamla typen” och är införstådd i att mannen inte kan vara pappaledig 
och att det blir hennes uppgift att sköta hemmet och barnen. Det beskrivs som svårare 
och svårare att hitta en sådan flickvän i dagens samhälle. 
 
– ”samtidigt så är det så att det ju så pass dyrt, om man har familj och barn så räcker 
renskötarens pengar inte till helt sonika utan då måste någon ha ett annat jobb” 
– ”framförallt så hänger det ju på tjejen, alltså hur stor förståelse hon har för det och ja, 
alltså de är ju ensamma med barnen här hemma det är ju bara så (…) samtidigt så är ju 
många som har den nya jämställdhetsuppfattningen att, det är ju många som har problem 
just med det” 

 
Vad gäller tolkningen av resultatet så inbegriper denna paradox mellan fritt/ofritt 
även föregående subtema vad gäller valet att fortsätta med renskötseln när man fötts 
in i den. Informanterna beskriver det valet som ett fritt och självklart val. Men när 
någonting ses som självklart tål det kanske att fundera över hur fritt det egentligen är. 
Åhrén (2008) skriver att man som ung renskötare har väldigt begränsade val-
möjligheter och från informanterna uttrycks det att när man väl har valt renskötseln är 
det svårt att komma ur den. Det sägs att ska man göra det måste man antingen sälja 
sina renar eller om man vill ha kvar några renar så krävs det att man har någon som är 
villig att sköta om dem och ju fler renar som finns i en sameby desto större 
konkurrens om det krympande renbetet. Som Åhrén påpekar är renskötseln inget man 
prövar på, kan ta uppehåll ifrån och sedan kan börja om med när man själv vill och 
känner för. Här återkommer frågan om att vara innanför eller utanför renskötsel-
bubblan och som informanterna uttryckt känner man starkt för att föra arvet och 
släktnamnet vidare inom renskötseln, och då finns egentligen endast ett val, vilket är 
att fortsätta. Slutar man finns risken att inte bara ens egna möjligheter att återvända 
blir små utan risken blir betydligt mindre för kommande generationer att ta upp 
renskötseln. Så det val man gör gäller inte endast en själv utan även kommande 
generationer. 
  
Något som tydligt framkommer i intervjuerna är uppfattningen att renskötseln är ett 
fritt arbete, att man är sin egen. Samtidigt beskriver man att man är hårt bunden av 
renarna och naturen. Man är beroende av vädret och följer renarnas årscykel. 
Informanterna beskriver ett ständigt ansvar för renarna vilket innebär att man aldrig 
kan vara ledig och ta semester från renskötseln. Under de mindre intensiva perioderna 
i renskötseln, såsom vår- och höstsommar, tvingas man ta extraarbeten för att få 
ekonomin att gå ihop och får inte heller då tillfälle att vila ut. Theorell (2003) tar upp 
sambandet mellan stress och depression och påpekar vikten av att individen får 
tillfällen att vila ut och varva ner. Sömnen blir störd då individen inte lyckas koppla 
bort tankarna kring arbetet efter denne kommit hem. Tätt upprepad stress hindrar en 
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normal sömn och sömnstörningar leder till en ond cirkel där stressregleringssystemet 
skruvas upp vilket i förlängningen kan leda till en kronisk sömnstörning vilket i sin 
tur har starka kopplingar bl.a. till depression, hjärt- och kärlsjukdomar och högt 
blodtryck mm. (Theorell, 2003). 
 
Informanterna uttrycker att renskötseln går före allt annat, inklusive socialt liv och 
familjeliv. Det framkommer även att ekonomin gör att man som ung renskötare inte 
har råd med eget boende utan i stor utsträckning lever hemma hos föräldrarna. För att 
kunna bilda familj krävs det att man har ordnad ekonomi samt att flickvännen har en 
egen fast inkomst. Informanterna uttrycker även att det krävs att man hittar en tjej 
från liknande bakgrund som har förståelse för renskötsellivet och är införstådd i att 
det till största del kommer att bli hennes uppgift att sköta hem och barn då man som 
renskötare av ekonomiska och praktiska skäl inte kan vara föräldraledig. 
Informanterna påpekar att det idag kan vara svårt att hitta en kvinna som har 
förståelse för detta, vilket krävs om man ska kunna föra arvet vidare som framförts 
som en tydlig önskan från gruppen. 
 
Till skillnad från den gamla ärjemarkskulturen, eller den intensiva renskötseln med 
naturahushållning, är den nuvarande motoriserade köttindustriformen av renskötsel i 
högre grad genussegregerad. Man ställer sig i intervjuerna frågande till att om arbetet 
är hårt för en ung man, hur ska det då inte vara för en kvinna? Därför framkommer 
även att många unga tjejer inte ens är tilltänkta eller tillfrågade om de vill ta över 
föräldrarnas renskötselföretag. Åhrén (2008) nämner även att för att en kvinna ska 
kunna fortsätta att driva föräldrarnas renskötselföretag krävs att hon gifter sig med en 
renskötare. Om genusskillnaderna som framkommer i intervjuerna skulle kunna 
skrivas mycket mer, men det ligger bortom det här examensarbetets ramar. Vad som 
dock uppvisas är återigen de normer och värderingar som blivit följden av 
renskötselns specialisering utifrån statens synsätt. 
 
Upplevelsen av olika hot och en känsla av maktlöshet 
Det finns en hel mängd olika hotbilder inom renskötseln. Man upplever hot från det 
omgivande samhället i form av markintrång på olika sätt, t.ex. från vatten- och 
vindkraft, gruvdrift, skogsavverkning, expansion av samhällen med tillhörande 
infrastruktur, vägutbyggnad och utvidgning av skoterleder. Allt detta medför intrång i 
renskötseln genom exploatering av renbetesområden, avbrott i flyttningsleder och 
störningsmoment i kalvningsland. Därtill kommer problemen med rovdjuren som dels 
stör och sprider renarna samt tär på det kapital man ska leva av då de river renar. En 
ständig rädsla infinner sig på hösten då man oroar sig för den kommande vintern och 
hur betesförhållandena kommer att vara. Under en dålig vinter rasar utgifterna iväg 
för bränsle, reparationer, transporter och foder samt att arbetsbelastningen blir oerhört 
påfrestande för att hålla renarna samlade. Dessutom tillkommer det faktum att 
familjelivet drabbas då det sällan eller aldrig finns tillfälle att åka hem och återhämta 
sig. Ytterligare en stressfaktor under vinterperioden är att man då har renarna på 
vinterbete i områden närmare bebyggelse. Det medför en ökad risk att få renarna 
påkörda på vägar och järnväg dit renarna drar sig dels för att det är lättare fram-
komlighet samt att vägarna ofta saltas och renen slickar gärna i sig saltet. Till detta 
kommer att renskötseln ger intäkter två gånger om året, vid sarvslakten samt vid 
vinterskiljningen, och i vissa byar även under våren. Intäkterna från renarna och från 
extrajobben ska finansiera den maskinpark som krävs samt alla andra utgifter man har 
både i renskötselföretaget samt privat och det upplevs som stressande då det är svårt 
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för många att få ekonomin att gå ihop. Då även rovdjuren tär av det kapital man har i 
renar så blir det ju en förlust för renägaren som strävar efter att öka sin renhjord eller 
åtminstone hålla sitt renantal konstant, och därmed måste reglera sitt slaktuttag även 
utifrån rovdjuren sett. 
 
– (ekonomin) ”den är a och o inom renskötseln. Så att det är så mycket som hänger just på 
pengar för att du ska kunna bedriva dagens renskötsel. Och det är så lätt att det stjälps 
genom ett dåligt kalvningsår, eller högt rovdjurstryck, eller dåliga betesförhållanden men det 
kan spruta iväg i så flera hundratusen direkt som ska ut (…) det kan ju knäcka vem som 
helst(…) man måste tänka så långsiktigt och man vet så lite vad som händer” 
 
Det är inte heller bara det omgivande samhället som man måste konkurrera med om 
betesmarkerna. Det uppstår ibland konflikter mellan samebyarna om vem som har rätt 
att beta var med sina renar. Dessa konflikter kan i vissa fall leda så långt som till hot, 
våld och polisanmälningar och gör att en del unga renskötare kan känna obehag att 
fara till sina renar om morgonen av rädsla för konflikter med andra byar. 
  
– ”man har nästan varit rädd när man hört en annan skoter i skogen för att, just för att det 
blivit bråk om vem som har, vem som har tappat renarna vars, och vem som har kommit med 
flit dit och vem som har rätt till att vara där och beta på dom markerna (…) alltså det är 
inget roligt att fara till skogen på morgonen då du ska vara rädd för att, det är just det att 
man ska vara rädd att träffa folk, man ska vara rädd att behöva bråka det har varit 
jättejobbigt” 
 
Dessa ovan nämnda hotbilder leder till stress och till detta kommer en övergripande 
känsla av maktlöshet då man i många av fallen känner att det inte finns något man 
själv kan göra för att påverka situationen samt att man känner sig åsidosatta av 
myndigheter. Man upplever en enorm oförståelse för den egna situationen både från 
myndigheter och från det svenska samhället i övrigt samt att ingen lyssnar då man 
försöker förklara situationen. Man frågar sig hur framtiden kommer att se ut för 
renskötseln med tanke på alla motgångar från samhällets sida men även p.g.a. de 
klimatförändringar som gör sig gällande. Alla missförstånd och all okunskap leder till 
att man kapslar in sig och sluter sig från det omgivande samhället. Det beskrivs som 
jobbigt att känna att man inte är en del av det övriga samhället och det leder också till 
att man sluter sig som grupp inom renskötarbubblan.  
 
– ”avverkning och sådant där det är ju också ett ständigt bekymmer men vad ska man göra, 
man kan ju bara protestera så mycket. Skogen ska ju ändå ner tillslut” 
– ”jag tror det kommer att bli en gruva oavsett, för allt, till sist handlar det om det här 
amerikanska uttrycket money talks, bullshit walks, och pengar styr allt idag” 
– ”det som har påverkat mig negativt sista två, i alla fall två, tre åren det är ju den där 
växande rovdjursstammen. Den där maktlösheten, maktlösheten man har känt då, även känt 
att man mot myndigheter så har man inte blivit hörd ända ut så att säga” 
 
Det finns som tidigare nämnt stressfaktorer även inom samebyarna. Det finns andra 
renägare som inte tar sitt ansvar som renskötare genom att hålla sig undan och bara 
dyka upp då renarna är i hagen. Informanterna beskriver att detta väcker en stor ilska 
då de aktiva känner att de får offra sin ekonomi, sin tid och sitt sociala umgänge med 
familj och vänner medan dessa individer bara glider med på deras bekostnad. I de 
fallen beskrivs rennäringslagen som är föråldrad då man helst skulle vilja kunna bli 
av med dessa individer. Det berättas även om konflikter inom byarna där man som 
ung har svårt att hävda sig mot de som är äldre och de som har mer renar. Till detta 
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kommer även konkurrensen om att få vara den som har möjlighet att fortsätta och att 
få föra arvet vidare. Man kan inte sluta för då har man misslyckats. 

 
För att tolka detta kan man sammanfattningsvis ur resultatet från studien se att den 
här gruppen av unga manliga renskötare upplever en mängd olika stressfaktorer som 
oroar dem och som får dem att må mindre bra. Från informanterna framkommer det 
att man upplever att renskötseln ställs emot tungt vägande samhällsekonomiska 
intressen och därför ifrågasätts. Som tidigare nämnts visar forskningen på ett 
samband mellan arbetsförhållanden där det föreligger obalans mellan insats och 
belöning (van Vegchel et al, 2005; se även Wieclaw et al, 2008), samt där man 
upplever höga krav och samtidigt små möjligheter till egen kontroll (Tennant, 2001; 
se även Theorell, 2003) med såväl allvarliga fysiska som psykiska symptom och 
under längre tids exponering även med utbrändhet (Maslach & Goldberg, 1998). 
Även i projektet har man i den här gruppen funnit ett starkt samband mellan bl.a. 
ångest och arbetsrelaterad stress (Kaiser et al, 2010) vilket tydliggörs genom 
informanternas utsagor. 

 
I media framställs renskötseln ofta som bidragsberoende och markförstörande. Man 
ifrågasätter där rennäringens existensberättigande genom att räkna på vad varje ren 
kostar samhället (Johansson & Lundgren, 1998). Man ifrågasätter även de 
renskötande samernas rättigheter till land och vatten samt att man ifrågasätter 
renskötarnas rätt till ersättning för rovdjurs- och trafikdödade renar och ofta hävdas 
det att renskötarna själva driver upp dem på vägar eller järnvägar för att få ersättning. 
Man målar upp de renskötande samerna som kriminella rovdjurstroféjägare. Som 
informanterna beskrivit känner man som renskötare en olust att ens läsa det som 
skrivs och följa efterföljande debatter. Ofta är dessa rent diskriminerande, smyg-
rasistiska och flödar över av okunskap och stereotyper och dessa upplevs ibland som 
organiserade kampanjer mot renskötseln från markägare, skogsbruk och jägarförbund. 
Många utomstående betraktar ofta de samiska reaktionerna till enskilda situationer 
som överreagerande och som utslag på antingen förföljelsemani eller själviskhet, men 
inifrån renskötargruppen ser man ett oavbrutet mönster av diskriminerande och 
förtryckande handlingar ifrån det svenska samhället. Som informanterna gett uttryck 
för känner man sig inte som en del av det svenska samhället och man bildar sina egna 
renskötarbubblor inom vilka man håller sig. Ett ifrågasättande av existens-
berättigandet är förståeligt nog även det en stressfaktor. Forskning har även visat ett 
starkt samband mellan upplevd diskriminering och mental ohälsa som t.ex. ångest och 
depression (Gee et al, 2007; se även Schmitt & Branscombe, 2002) samt även med 
potentiellt allvarliga fysiska symptom som hypertoni (Krieger & Sidney, 1996). 
 
När man följer samerna genom historien kan man se hur dessa dragit sig tillbaks och 
undvikit konflikter med statsmakternas representanter. Detta så till den grad att 
Högsta domstolen använde passiviteten som ett godtagande från samernas sida för de 
ingrepp gjorda av svenska staten vilket lett till samernas försvagade rättsliga ställning 
(Ruong, 1982). I själva verket kanske än hellre för att man upplevt att det man väl 
sagt inte haft någon inverkan alls över den dominanta styrande majoriteten, vilken 
enligt Berry är den som sätter ramarna för ackulturationsprocessen (Hassler, 2005). 
Med tanke på hur samiska intressen stått sig gentemot statliga genom historien är det 
kanske därför inte så underligt att informanterna känner en hopplöshet i dessa frågor 
som alla berör renskötselns och deras egen samt efterkommandes framtid. Man 
upplever från informanternas håll att det är lite de kan göra för att påverka detta. Som 
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informanterna uttryckt så kan man sitta i möten och förhandlingar, men till slut 
kommer skogen ändå att huggas ned och när glesbygden står inför arbetslöshet finns 
det lite man kan sätta emot t.ex. nya gruvprospekteringar. Detta leder till ångest och 
en känsla av maktlöshet. Schein (2010) menar att ledningen, förutom att inledningsvis 
vara normgivande, även styr utvecklingen av dessa normer och attityder inom 
organisationen genom sitt fortsatta agerande. Staten, som är ledningen, styrde 
renskötselns form och utveckling genom rennäringslagen, med all dess konsekvenser, 
men har inte gett några större verktyg till organisationen att jobba med för att nå 
målen. Snarare beskrivs från informanterna att staten i de flesta frågor verkar mot-
arbeta renskötseln genom att ställa sig bakom de intressen som står i motsats-
förhållande till densamma. Detta leder hos informanterna till en djup känsla av 
misstro mot staten samt en känsla av frustration och hopplöshet då staten än idag, 
liksom när rennäringslagarna kom, verkar ha en syn på renskötseln som en utdöende 
kultur som lever på nåder. Informanterna beskriver även en känsla av total oförståelse 
från staten och det svenska folkets sida. Genom den behandling samerna mött genom 
historien är det kanske inte heller underligt att informanterna nämner en offer-
mentalitet inom den samiska världen där man upplever att det inte finns mycket man 
kan göra för att förändra situationen annat än att härda ut.  
 
Intressant i detta fall är även målbilden, vilken av Schein (2010) beskrivs som 
nödvändig i en organisation. Staten har mål för skogsindustrin, energikraften, gruv-
driften, rovdjurspolitiken mm, men saknar uttalade mål för rennäringen (Baer, 2009). 
Även detta är tecken på inkonsekvens hos ledningen, staten. På regeringskansliets 
hemsida (Regeringskansliet, 2010c) står att läsa att man efter Sametingets inrättande 
år 1993 arbetat för att dit överföra arbetsuppgifter från andra myndigheter inom 
områden där detta är naturligt och rimligt. Dock är Sametinget inget organ för 
självstyre utan skall verkställa de beslut som fattats av riksdag och regering 
(Sametinget, 2011) vilket skulle kunna liknas vid lappfogdarnas uppgifter, vilka 
tillsåg att de första renbeteslagarna från slutet av 1800-talet följdes. På Sametingets 
hemsida (Sametinget, 2010b) skriver man angående målet med regeringens same-
politik: ”Det övergripande målet för samepolitiken är att verka för en levande samisk 
kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar”. Det 
klingar likt 1800-talets mål att försöka bevara den lilla samiska kulturen förutom att 
man nu inte längre verkar ha någon teori för hur detta ska gå till. Det positiva kan ses 
som att man idag erkänner andra samiska näringar förutom renskötseln. Det para-
doxala blir dock om synen på att en näring är samisk om den utförs av just renskötare, 
dessutom har rennäringen idag, genom specialiseringen mot köttindustri, tagit en 
form som ger små möjligheter för renskötarna själva att ägna sig åt andra näringar än 
själva renskötseln. När man från samhällets sida på senare tid börjat se samisk turism 
som en väg att kombinera renskötsel med turism ser man från renskötarnas håll detta 
som ytterligare ett tecken på okunskap om rennäringens form och villkor. Ren-
skötarna själva har knappt tid och möjligheter att förädla sin egen produkt, renköttet, 
utan säljer oftast renarna direkt till Polarica som är Sveriges största renköttförädlare 
och distributör vilket även ger företaget en position att styra priserna på renkött.  
 
Ovanstående hotbilder mot rennäringen har, som tidigare nämnts, ett ursprung i 
ackulturationsprocessen eller om man ser det från Scheins (2010) perspektiv ur 
ledningens inkonsekventa, eller ambivalenta, handhavande av rennärings- och 
samefrågor. Schein menar att en sådan ledning som till synes inte verkar bry sig om 
organisationens fortsatta framgång, utan som i detta fall verkar direkt motverkande, 
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skapar känslomässiga problem för medlemmarna och bidrar till att dessa i allt större 
utsträckning börjar lita till sina egna omdömen än ledningens i syfte att reducera den 
uppkomna ångesten, och detta kan leda vidare till uppkomsten av subkulturer inom 
organisationen där man sätter upp sina egna mål, normer och värderingar. Vad 
ledningen visar sitt intresse för, vad man belönar och bestraffar, kommer att bli en 
mall för medlemmarna om vad som är viktigt och vilka beslut som kommer att fattas 
av medlemmarna. Detta leder även till en begränsning i synen på möjliga alternativa 
lösningar. Som tidigare nämnts så kommunicerar ledningen alltid ett budskap genom 
allt handlande, så vad ledningen säger har inget större värde om det inte återspeglas i 
handlingarna. 

 
Särskilda normer för hur en bra renskötare ska vara 
Det framkommer i intervjuerna att det finns särskilda normer för hur en bra ren-
skötare ska vara. Man ska komma inifrån den egna gruppen, från de egna leden. Gör 
man det så vet man hur saker ska vara och hur saker ska göras på rätt sätt. Dessutom 
har man då genom fostran fått intresset för renskötseln och intresse beskrivs som A 
och O inom renskötseln. Saknar man intresset så blir man aldrig någon bra 
renskötare. Att man har intresset driver en att fortsätta. Att man har intresset visar 
man genom att se och lära och sedan visa att man lärt sig genom att ta egna initiativ.  
 
– ”renskötseln är så att har du inte intresset så då blir det ingenting av det, då blir det bara 
skit av hela allting” 
 
Renskötseln beskrivs som en machokultur, man ska vara den som är ute längst, den 
som kommer in sist till kojan på kvällen, är ute i det värsta vädret, den som håller 
kanten längst ut av renhjorden och gör det hårdaste jobbet. Får man problem biter 
man ihop, kämpar på och tar i hårdare. Man klagar inte eller visar tecken på svaghet 
på något vis.  
 
– ”Det är ju en machokultur, det är ju bara så, man ska vara tuff man ska inte visa att man 
mår dåligt och man får inte visa att kroppen inte pallar och, alltså man är ju svagare då” 
– ”(vid problem) då biter jag ihop, spottar i nävarna, ta i lite till, ungefär. Det är väl det man 
kan göra. Alltså jag är inte en sån människa som går och väntar på att andra ska ta tag i 
saker och ting, det är jag inte” 
– ”Om det inte funkar så får jag det att funka” 
 
Det finns mycket man inte får eller bör prata om. Till exempel pratar man inte om 
problem utom möjligen om de är av allmän eller teknisk art. Är man nedstämd och 
grubblar håller man det för sig själv och man skulle inte söka hjälp hos psykolog.  
 
– ”jag är en ganska instängd människa som reder ut det mesta själv och som gärna inte talar 
om problem” 
– ”problemet är då du inte har någon att prata med och ta steget till att ta och söka hjälp, 
alltså prata med en psykolog, han är lång. Det är ett jättelångt ett kliv, för det är ju lite, 
fortfarande, det är lite skamligt, du ska ju helst inte visa att du har några problem. Ingen, du 
vill ju ingen ska veta om att du har några som helst bekymmer varken ekonomiskt, eller, du 
ska ju hålla en fasad utåt” 
 
Helst ska man förstå och veta utan att behöva prata eller fråga. Det finns en tanke att 
andra förstår mig genom de signaler jag sänder. Varken beröm eller kritik ges direkt 
till individen i fråga utan kommer via omvägar. Blir man arg tar man inte ut det på 
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någon utan håller det inom sig. Det innebär också att det kan bli problem när man 
känner att man skulle vilja ge kritik men man inte kan. 
 
– ”det är väl ett jätteproblem, tycker jag, med kommunikationen, den samiska 
kommunikationen är obefintlig (…) Den är ju obefintlig, vi ska ju förstå varandra, både när 
vi är i skogen och socialt utan att prata. Och… och det går ju alltid inte” 
– ”Vissa de håller väl på och jobbar ett helt liv och har gjort fel hela tiden, alltså, och ingen 
jävel har sagt åt dem” 
 
I detta ingår även ett symbolspråk som man förväntas kunna och förstå. Det språket 
består av symboliska markeringar av olika slag men innefattar även kunskapen om 
vad man ska förmedla och till vem. 
 
– ”vissa hjälper det ju inte att prata med. Så en sån gång då kan det vara bättre och göra en 
tydlig markering” 
 
Till sist framkommer att man måste ha en stark tro på att det kommer att vända, att 
det kommer att bli bättre om några år, bara man härdar ut. Skulle man inte härda ut 
utan slutar ses det som ett misslyckande. Då hade man inte det rätta intresset. 
 
– ”jag tror att sluta och skaffa ett annat jobb det blir nog som ett nederlag också, man 
klarade inte av att leva som renskötare, han misslyckades (…) Alltså dom som är renskötare 
är ju födda till det” 

 
Det framkommer i intervjuerna en mängd normer för hur en bra renskötare ska vara 
och bete sig. Somliga normer kan ha funnits i kulturen sedan länge men några går, i 
enlighet med Scheins (2010) teori, att tolka som reaktioner mot ledningens, eller 
statens, ambivalenta samepolitik. T.ex. framkommer från informanterna en under-
liggande misstro vilken tar sig uttryck i att man ska vara försiktig med vad man säger 
och till vem. Vidare framkommer i intervjuerna att man ibland känner sig tvingad att 
ta till ”lagvidriga metoder” för att kunna fullfölja sitt eget uppdrag, att utöva en 
fungerande rennäring. Detta väcker i enlighet med vad Schein (ibid.) skriver starka 
känslor av frustration. Ytterligare påverkan av ledningen, staten, angående gällande 
normer går som nämnts tidigare att finna i synen på att den samiska kulturen och den 
samiska identiteten i det närmaste är likställd med renskötseln. Grunden till detta går 
att finna i de svenska renbeteslagarna från 1886 och 1898 som endast talar om de 
renskötande samernas rättigheter och skyldigheter trots att det inom det samiska 
samhället funnits ett rikt differentierat samiskt kulturmönster (Ruong, 1982).  
 
Precis som Åhrén (2008) skriver så är alla människor benägna att döma andra utifrån 
sin egna kulturella referensram. En förklaring till detta är att individer strävar efter 
självbevarelse och en känsla av trygghet och stabilitet i livet. Ett sätt att göra detta 
och på så sätt hålla ångest inför osäkerhet borta är att skapa en bild av hur världen är, 
så att man vet vad man kan vänta sig. Genom att inordna sig under kulturella normer 
och värderingar erhåller individen medlemskap i en grupp med en stabil och 
kontinuerlig världsbild som därigenom kan öka individens självkänsla. Då individer 
från andra grupper som inte delar samma bakgrund och världsbild kan uppfattas som 
ett hot mot individen och gruppens världsbild, och därmed också ett hot mot själv-
känslan, så är det vanligt att man nedvärderar andra grupper. Det är även vanligt med 
positiv särskiljning mellan den egna gruppen och andra grupper. Detta sker vanligen 
genom att den egna gruppen favoriseras men kan även ske genom ett nedvärderande 
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av andra grupper, eller genom båda metoderna. Favoriserande av den egna gruppen 
kan väl prediceras av styrkan på gruppidentifikation och nedvärderande av andra 
grupper kan prediceras av upplevt hot gentemot den egna gruppen (Hewstone et al, 
2008). Fjellström (1986) visar genom skriftliga källor hur skillnaden mellan olika 
samiska grupper kommit till uttryck i sociala attityder och värderingar grupperna 
emellan. Hon citerar en källa född 1870 som beskriver hur fjällsamerna tycker sig 
vara för mer än fiskesamerna och hon visar på hur de ekologiska förhållandena och 
villkoren lett till att vissa grupper haft det bättre än andra på olika platser under olika 
tidsepoker, vilket lett till att man kunnat se sig som för mer än andra grupper med 
sämre förutsättningar. Även från informanterna framkommer att fjällsamer ibland ger 
uttryck för att vara förmer än skogssamer. Detta är alltså ingenting nytt att man 
mellan samiska grupper med olika bakgrund och förutsättningar favoriserat sin egen 
grupp i jämförelse mot andra. Vad jag däremot menar är ett synsätt som renskötarna 
övertagit från ledningen, eller staten, är att samisk kultur och identitet i stort sett 
likställs med renskötsel. Detta synsätt framkommer mer eller mindre direkt både 
genom informanterna samt genom de övriga källor som använts i detta arbete. 
Rennäringslagen av 1971 som är gällande idag och behandlar samernas rättigheter till 
deras urgamla områden berör endast renskötande samer. Majoriteten av samerna har 
alltså ställts utanför denna grupp och de renskötande samerna bidrar till upprätt-
hållandet av denna situation och de grundläggande normerna. Eftersom man som 
renskötare känner till det utanförskap det innebär att stå utanför renskötargruppen är 
det även något man fruktar för egen och för efterkommandes del. Detta kan i sin tur 
innebära en press att hålla kvar vid det kända. 
 
 Som en förklaringsmodell till gällande normer framkommer enligt informanterna att 
man ska vara född och uppvuxen inom renskötseln för att om man är det har man inte 
endast fått med sig den nödvändiga renskötselrätten utan man har även förvärvat de 
rätta normerna och nödvändiga kunskaperna. Det framkommer dock även att om 
någon slutar med renskötsel så har denne misslyckats. Individen saknade då det rätta 
intresset, vilket denne borde ha fått med sig genom fostran. Angående misslyckande 
och intresse blir detta som ett cirkelargument som tar sin ände i en defekt individ. 
Eftersom individen vuxit upp inom renskötseln borde intresset ha funnits. Slutar man 
med renskötseln tolkas detta som en brist på intresse och om inte intresset fanns var 
det en svaghet hos individen och svaghet är något som inte bör visas.  
 
Renskötseln beskrivs av informanterna som en machokultur där man ska lösa sina 
problem själv och härda ut. Som framkommit i intervjuerna bör man helst inte ens 
visa sig känslig för förkylning och det uttrycks att man talar inte med någon om man 
har emotionella eller psykologiska bekymmer. Psykologiska problem löses enligt 
informanterna som andra praktiska problem, man tar i hårdare, härdar ut och hoppas 
att det blir bättre längre fram. I detta att inte vara hjälpsökande syns paralleller mellan 
renskötarna och andra urbefolkningar världen över (Rickwood et al, 2007). Det finns 
även mycket annat som man enligt informanterna inte kommunicerar verbalt utan 
genom symboliska markeringar som övriga förväntas förstå vilket även Nordin 
(2007) tar upp. Som det uttryckts av informanterna så ska man nästan förstå varandra 
utan att behöva prata, vilket enligt dem själva inte alltid fungerar så bra. Man ger i 
intervjuerna uttryck för att de andra ser på mig hur jag mår och bör behandla mig 
därefter, samtidigt som det uttrycks en förvåning över att det inte gått att läsa 
signalerna hos de vänner och kollegor som begått självmord. Man berättar i 
intervjuerna även att det inom renskötseln är ytterst sparsamt med positiv feedback 
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och även med negativ sådan. Man ger uttryck för att det ibland uppstår problem då 
man känner att man skulle vilja ge kritik men inte kan. Detta skulle kunna kopplas till 
det Javo skriver om att man i samiska hem fostrar barnen att inte uppvisa aggression 
sinsemellan men däremot att hämnas (Javo et al, 2004a) vilket skulle kunna ske 
genom symboliska markeringar. 
 
Relationernas olika värden och betydelse 
De unga renskötarna beskriver stödet hemifrån och ifrån släkten som väldigt viktigt. 
Familjen är viktigare än samebyn och det är till familjen man vänder sig till om man 
har problem. Man vänder sig till pappa eller äldre manliga släktingar när man har 
praktiska problem, som t.ex. vid konflikter gentemot andra samebyar om betesmarker 
eller om betet är dåligt, men även för att kunna förbereda sig inför eventuella 
kommande problem och lägga upp strategier. Inre funderingar kan man i vissa fall 
prata om med mamma eller flickvännen, men man skulle inte ventilera sådana 
problem med övriga släktingar eller vänner. Som nämnts tidigare grubblar man i 
första hand ensam, för att ingen ska få veta att man mår dåligt.  
 
Släkten beskrivs även som ett sorts tjänstesystem som man har att förlita sig till om 
man behöver praktisk hjälp och stöd i t.ex. konflikter med andra eller vid behov av 
barnpassning. Det innebär också att man ställer upp för varandra och visar lojalitet, 
man håller samman. Inom släkten lär man sig normer och värderingar som man i sin 
tur för vidare. Det är också släkten, eller vintergruppen, som avgör individens 
möjligheter att vara borta ifrån renskötseln som t.ex. då man gör något annat vid sidan 
om. 
  
– ”jag kan väl säga så här att… inom släkten inom det samiska så tror jag man tar hand om 
varandra ganska och visst man vill att människor runt i kring inom den kedjan kanske håller 
på med det man håller på med för att det genererar till att det blir hjälp” 
– ”jag har varit så pass mycket med mina farbröder och med mina, och mycket av dem har 
förts över till mig så… jag är nog lika mycket inställd på att föra över det till… till barnen i 
vintergruppen som man har en nära relation med” 
 
Samebyn beskrivs också som viktig då den består av de människor man har att arbeta 
med. Även om det kan vara konflikter inom samebyarna så går man samman och 
visar lojalitet utåt vid eventuella konflikter mot andra samebyar eller myndigheter. 
 
– ”Samebyn är för mig, den är lite helig på ett sätt. Man lär sig mycket om vilken moral man 
har” 
– ”våran familj planerar själv att släppa renarna precis där i vinter (där det varit konflikt 
med grannby om vinterbete) (…) för att markera (…) Det finns en annan familj från våran 
sameby som har vinterbete där i två år och haft jävligt, haft det jävligt tufft så att vi är en 
ganska stor och stark vintergrupp” 
 
Det beskrivs även att man inom renskötseln gärna håller sig till den egna gruppen. 
Orsakerna till det beskrivs både som en följd av yttre tryck från ett samhälle man inte 
känner sig som en del av men även en inre form av tryck. Det inre trycket beskrivs 
väldigt vagt men är en del av normsystemet om hur man ska vara och vad man ska 
göra och inte göra. 
 
– ” det är inte alls så nyttigt att känna att man inte kan vara en del av det samhälle vi lever i. 
För det är för tungt för att gå ut bland… bland vanliga… bland ickesamer i (ort) är för tungt 
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(…) Att vi omger oss bara med renskötare och samer… för att klara av det… det tryck som är 
från samhället” 
– ”allt det dom pratar om trycket utifrån det är inte samma tryck som är inifrån, alltså det är 
rent själva, ibland då funderar man hur det egentligen står till. Och det är inom familjer och 
det är inom samebyarna, det är självmord och en del då är det bara rent mycket ekonomiskt 
(…) Och visst, det är ett tryck utifrån du ska, du ska vara på ett visst sätt och allt och det ska 
gå bra, men du vet det är ändå inte samma, man känner inte samma press utifrån från själva 
samhället som man gör inifrån byarna” 
– ”jag märker ju dom som är involverade i renskötseln av mina kusiner har jag ju mycket 
bättre kontakt med än de som inte är i renskötseln” 
 
Det framkommer även att det kan vara jobbigt att det inom renskötselvärlden bara 
talas om renskötsel. Då kan det vara skönt att ha någon kompis utanför som man kan 
prata med om andra intressen. Men det berättas även om en viss press att hålla sig 
inom den egna gruppen och att andra inom renskötseln kan reagera negativt om man 
har nära relationer utanför renskötarvärlden. 
 
– ”min förra tjej som kommer från (ort) hon klarade inte av att jag umgicks, att jag hade så 
mycket svenska vänner” 

 
Som både Nordin (2007) och Åhrén (2008) tar upp så är släkten en uttalat viktig 
instans för samerna. Åhrén (ibid.) nämner vikten av att grundligt känna till sina 
släktband och att kunna redogöra för dessa. Hon tar även upp lojaliteten mellan 
siidamedlemmarna, vilka ofta är släkt, och hur denna lojalitet blir viktig när siidorna 
ställs mot varandra i t.ex. konkurrensen om samebyns resurser och betesmarker. 
Informanterna ger uttryck för behovet av stöd från de närmast anhöriga för att kunna 
fortsätta med renskötseln. Som tidigare nämnts bor man i stor utsträckning hemma 
tills man hittar en partner med egen inkomst att flytta samman med. Informanterna 
uttrycker att om det är någon man skulle kunna tänka sig att öppna sig inför vad gäller 
det mentala måendet så är det möjligen mamma eller flickvännen. Med pappa och 
äldre manliga nära släktingar uppges i intervjuerna att man kan tala om praktiska 
bekymmer. I övrigt talar man inte om problem med någon för att inte visa sig svag. 
Informanterna uttrycker även att man, i den mån man kan, försöker stötta och hjälpa 
yngre släktingar och siidamedlemmar. Man uttrycker även att man i mindre grad har 
kontakt med släktingar som inte är kvar i renskötseln. Här återkommer temat med 
innanför/utanför renskötseln. När man är medveten om kontaktnätets betydelse inom 
renskötseln och kan se skillnaden mellan innanför och utanförskap så bör rimligen 
insikten finnas att detta kan förväntas om man själv skulle hamna utanför. Dessutom 
kan man fundera över om det idag inte är viktigast för icke renskötande samer att 
känna till och att kunna redogöra för släktbanden för att kunna påvisa samisk 
härkomst. Som framkommit i intervjuerna spelar släktbanden kanske ändå ingen 
större roll i det större samiska perspektivet då kontakten ändå är närmast mellan 
släktingar inom renskötseln. 
 
Att vara ung renskötare innebär så många (omöjliga) drömmar och 
villkor 
En dröm som de flesta av informanterna beskriver är att kunna leva uteslutande på 
renskötseln utan att känna den ekonomiska stress man upplever idag. Man vill kunna 
leva som man är uppväxt, med friheten och stoltheten man upplever då man jobbar 
med renarna. Man vill känna att man själv har kontroll över sitt liv och sin framtid. 
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 – ”I framtiden då kommer vi ha gift oss här i (ort) vi kommer att få barn som jag vill vara 
med att fostra upp och vi kan jobba och vi kan bygga upp vårt renföretag och vi kan leva på 
renar och jobba med precis, så vi kan jobba tillsammans. Jag vill bli gammal med hon, kunna 
vara tillsammans hela tiden, jobba med samma sak och kunna livnära oss på det. Och inte 
ska vi ha den här stressen utan jag vill kunna fostra mina barn som jag blivit fostrad för att 
kunna vara uppe till fjälls hela sommaren utan att känna stress och behöva fara ner och jaga 
pengar, leva billigt och, det kommer jag att jobba för, det är mitt mål med livet” 
– ”en framtid där man har möjlighet att påverka sin egen situation mera i förhållande till 
rovdjur, skotertrafik, förbudsområden och utbyggnader. Nu känner man sig ofta ganska 
maktlös” 
 
Sammantaget visar den här studien dock på en annan rådande situation. Den målar 
upp en bild av att det finns väldigt mycket att oroa sig för hos informanterna och 
väldigt lite man kan göra åt det många gånger. Man upplever en maktlöshet och 
frustration i relation till myndigheter som fattar beslut som försvårar den egna 
situationen. Man upplever en oförståelse från samhällets sida. Man upplever 
svårigheter och en stress att få ekonomin att gå ihop vilket leder vidare till andra 
problem. Man känner att man får försaka socialt liv och familjeliv. Allt detta medan 
man ser hur andra har möjligheter som man själv inte har. Det upplevs som svårt att 
få ihop det gamla med det nya. 
 
 – ”Jag har ju ärligt talat gett upp… möjligheten att utvecklas. Min tanke var ju när jag 
började med renskötseln att jag skulle hålla på med renskötsel på heltid, att jag skulle bygga 
upp någonting som skulle fungera som en heltidssysselsättning (…) och… på sikt inte ska 
behöva ha några kompletterande verksamheter (…) Att man ska kunna leva på det. Men den 
tanken har jag lite gett upp… och insett att det är väldigt långt bort. Och… att det inte går att 
arbeta sig framåt” 
 
Dessutom framkommer att man får bära på all oro inom sig då den vanligt före-
kommande strategin att hantera oro är att vara tyst och arbeta hårdare. Utifrån det är 
det kanske inte helt underligt om ångesten och oron i den här gruppen är hög vilket 
har kopplingar till ökad risk för depression. 

 
Informanterna i studien ger uttryck för en dröm att leva ”som man alltid gjort”. Där 
man kan leva och försörja en familj på renskötseln och där det finns tid och möjlighet 
att vara ledig och umgås med familj och eventuella barn och där man inte behöver 
känna stressen att få ekonomin att gå ihop. Tolkningsmässigt kan man se att precis 
som Schein (2010) tar upp hänvisar man gärna till organisationsberättelser om ”hur 
det var förr” för att stärka normer och självbild. Samtidigt är man medvetna om att 
man inte kan återgå till en natura-hushållning utan att man idag är beroende av 
samhället och teknologin. Man uttrycker i intervjuerna en önskan och en vilja att få 
föra arvet med renskötseln vidare till sina egna kommande barn. I detta ligger 
paradoxen att man inte har någon valmöjlighet. Genom statens samiska assimilerings- 
och segregeringspolitik och lagstiftning har samerna under de senaste två 
århundradena kommit att bli den renskötande gruppen, juridiskt sett. Som nämnts 
ovan ses den som slutar med renskötseln som misslyckad och detta kanske är en 
rimlig tolkning sett utifrån konsekvenserna. Den som slutar med renskötseln 
förverkar sina egna samt efterkommandes samiska rättigheter och blir som ”vilken 
Svensson som helst”. Detta synsätt ingick i statens assimileringspolitik men det märks 
även att renskötarna idag har införlivat detta, vilket är i enlighet med Scheins teori om 
delade grundläggande antaganden samt med Berrys ackulturationsteori där han menar 
att det är den dominanta kulturens attityder som kommer att bli avgörande för 
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ackulturationsprocessens utgång (Hassler, 2005). Både staten och renskötarna visar 
att man har kvar synen från 1800-talets slut på renskötarna som de riktiga samerna 
och den extensiva renskötseln som den samiska kulturens kärna trots att den extensiva 
renskötseln inte slog igenom helt förrän mot slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet. Trots detta hänvisas ofta i organisationsberättelserna till de riktiga renskötarna 
från denna tid, vilket kan ses som ett normförstärkande recept på vad som är samiskt. 
Jordbruksdepartementet skriver i december 2010 att ”den samiska kulturen hotas om 
förutsättningarna för att bedriva renskötsel försämras” (Jordbruksdepartementet, 
2010, s. 3). Att det blivit så beror på att renen ses som central i den samiska kulturen 
och att renskötseln har den form som givits åt den. Man har gjort den samiska 
kulturen till en näring i vilken man som aktiv renskötare finner det svårt, för att inte 
säga omöjligt, att kombinera med andra näringar då man har ett enormt ansvar över 
sina renar, vilka inte går att lämna för att göra andra jobb vid sidan om samtidigt som 
det är svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. Det man kan göra, och mer eller mindre 
tvingas till att göra är att ta andra extrajobb så fort man kan vara borta från 
renskötseln, d.v.s. under sommartid. Detta i sin tur innebär, som framkommit i 
intervjuerna, att man aldrig kan få tillfälle att vara ledig och vila ut från ett yrke som, 
förutom att vara det mest riskfyllda i landet, är enormt psykiskt påfrestande med 
mängder av påtalade stressorer. Man kan heller inte sluta, eller göra ett uppehåll, då 
man i sådant fall vanligen förlorar sina juridiska rättigheter såsom renskötare och 
same. Häri ligger ett allvarligt problem som rimligen bör få konsekvenser för 
renskötarnas hälsa. Samtidigt har renskötseln trängts undan i sådan grad att läget är 
katastrofalt och det råder konkurrens om att kunna fortsätta. I ett sådant läge tvingas 
man slå vakt om det lilla som finns, vilket även innebär att man slår vakt om sådant 
som i längden kanske inte är det bästa. Genom att stödja statens fortsatta 
segregeringspolitik och hoppas att man är bland de kvar-varande när det en gång 
kanske blir bättre så kan man ju fråga sig vad det blir för kultur som blir kvar. Utan 
individer finns ingen levande kultur.  

 
Diskussion 

Syfte och slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur unga manliga renskötare i Sverige 
upplever sin livssituation samt att försöka förstå detta utifrån tidigare forskning samt 
genom Berrys (2009) ackulturationsteori och Scheins (2010) organisationskulturteori. 
Som slutsats från denna studie kan fastställas att den här gruppen av unga manliga 
renskötare har många stressfaktorer som oroar dem och som får dem att må mindre 
bra och att de upplever att det är lite de kan göra för att påverka detta. Det de 
upplever att de kan göra är att vara tysta, bita ihop och jobba på hårdare och hoppas 
att det blir bättre längre fram. Orsakerna till att man känner stress, oro och frustration 
går alla att koppla samman med ackulturationsprocessen vilken lett fram till den 
situation i vilken renskötarna befinner sig idag. Enligt Berry påverkas inriktningen på 
denna ackulturationsprocess av den dominerande kulturens attityder gentemot hur den 
icke dominerande kulturen bör ackultureras (Hassler, 2005). Som ett stående inslag i 
svensk samepolitik går genom historien att finna att man från den dominerande 
kulturens sida fattat beslut, skipat lagar och regler samt lagt beslag på det som gynnat 
de egna intressena och att samerna fått anpassa sig utifrån detta och det synes inte 
föreligga någon förändring i den politiken idag. Renskötseln är idag så undanträngd 
att nuvarande och ytterligare hotande inskränkningar från gruvdrift, skogsbruk, vind- 
och vattenkraft, turism och utbyggnad av infrastruktur av renskötarna alla ses som ett 
hot mot existensen. Att sedan staten fortsätter att uppvisa en ignorans och oförståelse 
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för renskötarnas situation bidrar till att ångesten förstärks i enlighet med Scheins 
(2010) teori, där ledningen genom sitt agerande kommunicerar budskap åt 
organisationsmedlemmarna. De budskap som kommuniceras verbalt eller skriftligt 
blir meningslösa om inte ledningen även agerar utifrån dessa själv, som förebild. Det 
budskap som kommuniceras från ledningen i det här fallet är att man inte tar hänsyn 
till organisationens behov och en möjlig tolkning till detta skulle från medlemmarnas, 
eller renskötarnas sida, kunna vara att man helst såg att organisationen, eller 
rennäringen, försvann. Enligt Schein (ibid.) leder detta till att man inom gruppen 
fattar egna beslut vilka men sedan agerar utifrån, vilket kan sägas vara fallet då 
informanterna upplever sig tvingade att ta till ”lagvidriga åtgärder”. 
 
Renskötseln kan liknas vid en avdelning i den svenska organisationen. Då ledningen, 
eller staten, fungerar som normgivande och som förebild för hela organisationen, 
vilket kan sägas vara hela det svenska samhället, så visar man genom sitt agerande 
även för medlemmar i övriga avdelningar, d.v.s. alla samhällsmedborgare, att 
renskötseln inte är något man måste ta hänsyn till och att det är fritt fram att behandla 
renskötarna därefter. Att befinna sig i en sådan situation väcker enligt Schein (2010) 
känslor av osäkerhet och ångest och hos renskötarna beskriver man en känsla av 
utanförskap och utsatthet, vilket kommer fram i intervjuerna. 
 
Vad man från statens sida har gjort för att ”skydda” samerna är att genom lagstiftning 
forma renskötseln samt reglerat så att de samiska sedvanerättigheterna till land och 
vatten blev knutna till renskötseln. På detta sätt ville man motverka den samiska 
kulturens försvinnande. Man såg genom regelverk till att den samiska kulturen 
bevarades på det sätt man från statens sida ansåg att den skulle se ut. Följden blev 
dock att man delade det samiska folket i renskötare och icke renskötare. Renskötarna 
kom att segregeras i syfte att bevara den samiska kulturen och de icke renskötande 
samerna kom att tvångsassimileras in i den dominerande svenska kulturen. Synen på 
renskötarna som representanter för samerna och den samiska kulturen har sedan, som 
Schein (2010) menar är en naturlig följd, blivit ett delat grundantagande inom 
organisationen Sverige där det idag är den generellt gällande uppfattningen, så även 
bland renskötarna.  

 
Schein (2010) rekommenderar i tolkningsarbetet av kulturen att man försöker tränga 
ner till den djupaste nivån, den av delade grundantaganden. Dessa delade 
grundantaganden är omedvetna uppfattningar och värderingar som tas för givna av 
medlemmarna i kulturen. De styr hur individerna uppfattar världen, tänker, känner 
och agerar, vilket skiljer denna nivå från de två mer ytliga nivåerna som kan sägas 
vara manifestationer av de grundläggande antagandena. Som Schein (ibid.) skriver 
kan det finnas diskrepans mellan de ytligare nivåerna och de delade grundläggande 
antagandena. Ett exempel på detta går att finna i den av informanterna uttalade synen 
på vikten att värna om renarna och renskötselns fortlevnad medan man samtidigt inte 
kan tänka sig att sälja sina renar till någon som står utanför den innersta kretsen, då 
det sägs vara viktigare att värna om renskötselrätten. Den främsta förklaringen till 
detta är tillsynes normen att man måste vara född och uppvuxen inom renskötseln för 
att ha de egenskaper som krävs för att bli en bra renskötare. Dock framkommer i 
intervjuerna att man upplever det som ett problem i samebyarna med renskötare som 
inte sköter sina plikter utan låter andra sköta även deras arbete. Nordin (2007) anger 
relationsförhållanden som möjlig orsak till att man inom samebyarna har svårt att lösa 
dessa problem med renskötare som inte tar sitt ansvar. Men man kan ju även fråga sig 
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hur det kan bli så, om man nu automatiskt har alla de rätta egenskaperna då man fötts 
in i renskötseln. Och om man nu inte automatiskt har de rätta egenskaperna och 
färdigheterna utan det är något man lär sig, varför skulle då inte någon som är född i 
fel släkt kunna lära sig detta? Detta grundantagande om att man måste ha rätt normer 
och värderingar med sig väcker ytterligare en fråga. Hur kommer det sig att det är så 
ytterst få kvinnor som blir renskötare? Kvinnorna växer ju även de upp inom 
renskötseln och får lära sig samma normer och värderingar. Man säger i intervjuerna 
att alla, oavsett kön, borde kunna ägna sig åt renskötseln, men tillägger vanligen att 
hos oss är det inte så. Som orsak till detta anges vanligen att kvinnor inte skulle orka 
med det tunga fysiska arbetet men det framkommer även att döttrar inte förväntas ta 
över familjeföretagen. De normer som i intervjuerna framkommer för hur man ska 
vara grundar sig säkerligen långt tillbaks i kulturen, då man även finner liknande 
normer hos andra urfolk, men samtidigt berättar man om kvinnor som klarat av både 
barnvårdnad samt renskötsel förr i tiden, vilket man idag är eniga om att det inte går, 
då det är kvinnans uppgift att ta hand om hem och barn.  
 
Ytterligare normer som anses viktiga att hålla på är t.ex. då man säger att det som 
same är oerhört viktigt med släktbanden. Samtidigt framkommer dock att som ren-
skötare har man inte kontakt i samma utsträckning med de släktingar som befinner sig 
utanför renskötseln och att man gärna gynnar de släktingar som finns i renskötseln. 
Visst är det så att man umgås mer med individer som befinner sig i ens egen närhet, 
men är det helt så enkelt? Blir det inte även så att man umgås mindre med personer 
vars relation har mindre värde? Och kan man då säga att det stämmer att släkten är så 
viktig? 
 
Det som synliggörs här är hur de delade grundläggande antaganden handlar om synen 
på människan, naturen, relationer mellan människor och mellan människa och natur 
samt om tid och rum, i enlighet med Scheins (2010) teori. Man poängterar vikten av 
att hålla sig till normerna som anses som samiska, trots att många av dessa normer 
som framkommit är påverkade av svenska statens segregeringspolitik samt av det 
moderna samhället i stort i enlighet med Schein (ibid.) och Berry (2009). Schein 
(2010) menar dock att dessa delade grundantaganden inte ifrågasätts då ett sådant 
ifrågasättande innebär att stabiliteten som krävs för att gruppen ska kunna fortsätta 
verka då sätts i gungning. Ett ifrågasättande blir alltså ett hot mot medlemmarnas 
identitet och självkänsla. 
 
För renskötarna innebär dessa normer att man förutom pressen från samhället även 
har en press på sig att fortsätta med renskötseln, för att om man slutar riskerar man att 
förlora sin samiska tillhörighet och identitet då man likt alla andra samer utanför 
renskötseln hamnar i tvångsassimilering. Hassler (2005) menar att en möjlig tolkning 
av hälsosituationen bland samerna, utifrån ackulturationsprocessen, är att de samer 
som vuxit upp inom renskötselmiljö har blivit skyddade, såtillvida att deras identitet 
stärkts, vilket man även kan finna stöd för i Silvikens (2006) studie som bekräftar att 
uppväxt i traditionell samisk kontext fungerar som främjande faktor för psykisk hälsa. 
I de fall dessa unga renskötare ställs inför valet att fortsätta med renskötseln eller inte, 
blir det uttalade svaret att man vill fortsätta. Alternativet väcker frågor såsom ”vem är 
jag om jag slutar?” samt tankar om upphörande av identiteten. Här påstås inte att oro 
för identiteten är enda orsaken till att unga renskötare i stor utsträckning väljer att 
fortsätta. Informanterna ger även uttryck för en glädje och stolthet i att få föra arvet 
med renskötseln vidare och friheten i renskötselarbetet, vilket även framkommer hos 
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Nordin (2007) och Åhrén (2008). Vad som menas är att ovan nämnda press är en del 
av renskötseln och man kan fundera över om det går att göra något åt det? 
 
Forskning har visat att kontinuerlig stress har negativ inverkan på såväl den psykiska 
som den fysiska hälsan, så även bristen på kontroll över sin arbetsmiljö och vardag. 
Även upplevd orättvisa i arbetsförhållanden samt upplevd brist på belöning påverkar 
hälsan negativt (Theorell, 2003; se även van Vegchel et al, 2005; Tennant, 2001; 
Maslach & Goldberg, 1998; Wieclaw et al, 2008). WHO skriver följande angående 
psykisk ohälsa: ”Poor mental health is also associated with rapid social change, 
stressful work conditions, gender discrimination, social exclusion, unhealthy lifestyle, 
risks of violence and physical ill-health and human rights violations” (WHO, 2010). 
Genom intervjuerna framkommer flertalet av dessa faktorer som en del av 
renskötarens vardag. Det framkommer även från den här gruppen av unga manliga 
renskötare att man inte gärna vänder sig till någon för att tala om sitt psykiska 
mående, allra minst till professionell hjälp, vilket överensstämmer med fynd från 
andra studier hos urbefolkningar (Rickwood et al, 2007). Detta framstår som en 
potentiellt allvarlig situation då man i överensstämmelse med resultaten i denna 
studie funnit att gruppen renskötare har högre grad av ångest och depression jämfört 
med kontrollgrupper (Kaiser et al, 2010). Än allvarligare då vidare studier visat att 
renskötarna även har högre grad av suicidtankar, kopplade till ångest (Kaiser et al, in 
progress). 
 
Vad kan då göras för att förbättra renskötarnas situation? Vad de unga renskötarna i 
studien efterfrågar är större möjligheter att själva kunna påverka sin situation. Som 
det är idag beskriver informanterna en hopplöshet då man upplever att alla instanser 
jobbar emot dem, samt en oförståelse från samhällets sida för renskötselns villkor. 
Man beskriver i intervjuerna en känsla av att man inte är en del av samhället. Ser man 
till statens segregeringspolitik så är det en naturlig följd. Enligt Scheins (2010) teori 
är det heller inte underligt om man från renskötarnas sida upplever att statens agenda 
på sikt egentligen syftar till renskötselns försvinnande till förmån för andra 
samhällsekonomiska syften. Speciellt med tanke på hur staten genom historien 
föredragit andra ekonomiska intressen på samernas och på renskötselns bekostnad. 
Som informanterna uttryckt det så vet man att i konfliktsituationer gentemot andra 
näringar kommer renskötseln att stryka på foten.  Om man utgår från Schein (ibid.) 
och ser ledningen, staten, som förebild genom sitt agerande så borde staten ta ett 
ansvar i den här frågan. Detta om man ska stå för de åtaganden gällande urfolk och 
mänskliga rättigheter som man säger sig följa samt som man så gärna förespråkar att 
andra stater ska göra. Detta åtagande från kolonialmakten inbegriper dock alla samer. 
För även om man genom tvångsassimilering försökt att omdefiniera gruppen samer 
bör man ha i åtanke att även om man skulle förbättra för renskötseln på samtliga 
områden där näringen är hotad så kvarstår problemet med innanför- respektive 
utanförskap, vilket innebär ett hot mot identiteten. Även om man, likt de unga 
renskötarna i studien, är fast besluten att fortsätta med renskötseln och inte tänker 
mycket kring hur det skulle bli om man skulle sluta så skulle de tankarna infinna sig i 
en sådan situation där man av någon orsak ställdes inför det valet. Om man i en sådan 
situation upplever det som ett hot mot den egna identiteten eller som ett misslyckande 
kan det upplevas som ett mörker utan utväg, vilket framkommit i intervjuerna. 
Kopplat till resultaten om hög ångest och grad av suicidtankar bland renskötarna kan 
detta ses som en mycket allvarlig situation. I synnerhet då forskning visat att unga 
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människor bland urfolk är den grupp som i minst utsträckning söker hjälp (Rickwood 
et al, 2007), vilket även framkommit i den här studien. 
 
I denna fråga, vad gäller det samiska folket, är jag personligen färgad av min 
bakgrund och har svårt att se hur någon förbättring ska kunna åstadkommas. Detta då 
både staten och renskötarna befinner sig i tillsynes låsta positioner till följd av den 
segregeringspolitik som förts. Staten har genomomfört, och fortsätter att genomföra, 
handlingar som strider mot såväl nationell som internationell rätt vad gäller 
konfiskering av samernas land (Norberg, 2009; se även Rodhe, 2007). Staten har sålt 
mark och rättigheter som aldrig varit deras till att börja med och man bedriver idag 
samma politik som tidigare, vilket av Norberg (2009) kännetecknas av en vägran att 
återställa dessa marker. Staten har även genom sin politik delat det samiska folket och 
gjort renskötarna till uppbärare av den samiska kulturen och den övriga samiska 
majoritetens sedvanerätt har även den konfiskerats då dessa tvångsassimilerats in i det 
svenska samhället. I enlighet med Scheins (2010) teori har sedan renskötarna över-
tagit statens syn och då man redan befinner sig i ett trängt läge med stor inbördes 
konkurrens så ses icke renskötande samers önskan att återfå sina sedvanerättigheter 
som ytterligare ett hot mot rennäringen. Ett ingripande från statens sida vad gäller 
renskötselns utformning och medföljande rättigheter skulle även det kunna likställas 
vid ett övergrepp, även om det vore i syfte att återställa förutsättningarna. Ett 
ingripande som syftar till att förbättra renskötarnas rättsmässiga ställning över mark-
resurser skulle kunna ifrågasättas då dessa endast är en minoritet och de ursprungliga 
rättigheterna konfiskerades även från de som idag inte bedriver renskötsel. Peter 
Sköld ställde den i sammanhanget relevanta frågan om man verkligen vill ha ett svar 
på frågan om vem som är same (Jordbruksdepartementet, 2005), och man kan fråga 
sig om varken staten eller renskötarna vill ha det svaret. För det skulle kanske 
innebära att både ledningen, staten, och organisationens medlemmar, renskötarna, 
skulle behöva ändra på sina delade grundantaganden. Samtidigt är, som nämnts 
tidigare, just frågan om innanför eller utanför en central fråga även för de unga 
renskötarna i det att den påverkar deras valmöjligheter. Gällande normer idag utgår 
ifrån rennäringslagen vars syfte och mål endast är att ge skydd åt renskötarna medan 
de icke renskötande samerna ställs utanför (Ruong, 1982). 
 
Som Eriksson-Zetterquist m.fl. (2006) skriver så är det svårt att åstadkomma för-
ändring när en organisation blivit fast i sina rutiner. Förändringar innebär instabilitet 
då det kan ses som ett ifrågasättande av gällande struktur och detta väcker ångest och 
försvarsmekanismer (Schein, 2010). I de fall en sådan förändring behövs föreslår 
Schein en dialog vars syfte inte är att snabbt försöka lösa problemen utan vilken 
syftar till att deltagarna ska bli medvetna om sina egna grundantaganden och tanke-
processer för att kunna reflektera över det som sägs utan att känna ett behov av att 
vinna argumentationer. Syftet med detta är att synliggöra vart man skiljer sig åt vad 
gäller djupare nivåer av tankar och föreställningar. Schein skriver att paradoxalt nog 
leder sådana reflektioner till ett bättre lyssnande då man först identifierar sina egna 
antaganden och sedan filtrerar det man hör. Görs detta menar han att risken minskar 
för missförstånd. Han skriver vidare att man inte kan förstå en annan kultur om man 
inte först har insikt i sin egen. Det handlar alltså om att uppnå gemensam förståelse, 
vilket endast kan uppnås då kulturella grundantaganden åsidosätts. Detta innebär inte, 
skriver Schein, att man måste hålla med varandra, eller ens tycka om varandra. 
Däremot krävs tillräcklig empati att kunna acceptera andra för att kunna arbeta till-
sammans med dem för att utforska sådana kritiska kulturella skillnader för att 
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därigenom kunna stimulera och möjliggöra nya idéer för hur man ska kunna komma 
överens och nå fram till gemensamma lösningar (ibid.). För att koppla detta till den 
rådande situationen för renskötseln tror jag det krävs att man försöker komma ur de 
låsta positioner man befinner sig i idag för att eventuellt kunna finna någon lösning. 
 
Något att fundera över är hur det skulle kunna bli om Sverige ratificerade ILO 169 
och i förlängningen följde Danmarks exempel vilka gett Grönland ökat självstyre och 
del i tillgångar som t.ex. olja och uran som utvinns i regionen. Om samebyarna fick 
del av de tillgångar som tas från svenska Sápmi skulle renskötseln kunna bedrivas av 
samebyn. Detta skulle innebära anställningsformer vilka skulle gynna renskötarna på 
så sätt att de skulle ha samma rättigheter som andra arbetstagare i Sverige, med 
exempelvis föräldraledighet. Vidare skulle man inom samebyarna komma ifrån 
problemet med icke aktiva renskötare som inte tar sitt ansvar då detta inte är förenligt 
med en anställning utan mer liknar nepotism. Samebyarna skulle anställa kunniga och 
verksamma renskötare vilket skulle främja renskötseln. Genom att renarna tillhör 
samebyn skulle man komma ifrån den inbördes konkurrensen mellan individer vilket 
i vissa fall tagit sig uttryck i ageranden som t.ex. renstöld. Samebyarna skulle genom 
dessa intäkter samt genom ett ökat samiskt deltagande själva kunna bedriva 
verksamheter som exempelvis köttförädling och turism på egna villkor. Man skulle 
kunna ha egna institutioner som tar till vara, bevarar och förmedlar gamla samiska 
kunskaper till nya generationer till intresserade, oavsett bakgrund, vilket skulle gynna 
en levande kultur som fortsatt tar hänsyn till naturen.  
 
Av resultatet framgår att dessa unga renskötare lever i en pressad och stressfull 
situation som i sin tur orsakar psykiskt lidande. Desto mer pressad situation och desto 
mer hotad självbilden är dess starkare blir de normativa processerna och de 
psykologiska försvaren (Hewstone et al, 2008; se även Åhrén, 2008). Därför borde 
dock den första viktiga insatsen från myndigheternas sida vara att försöka förbättra 
renskötarnas situation rent konkret. 

 
Begränsningar och förslag till vidare forskning 
Jag har i detta arbete använt mig av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004) som metod. Detta då denna metod syftar till att uppnå förståelse för 
ett fenomen, i detta fall de unga manliga renskötarnas upplevelse av sin livssituation. 
Givetvis skulle någon annan metod ha kunnat användas men för mig var metoden 
passande då jag, likt Graneheim och Lundman (ibid.) anser att verkligheten, eller 
åtminstone tolkningen av densamma är subjektiv. Då innebörden av upplevelser är 
kontextberoende (Langemar, 2008) har det även varit av vikt att försöka ge en 
grundlig beskrivning av den historiska ackulturationsprocessen mellan den svenska 
och den samiska kulturen. Denna kortfattade historiska kontext finns i medföljande 
appendix. Då min handledare, efter att ha läst historiedelen, uttryckte en känsla av 
hopplöshet kände jag att jag lyckats med detta, därför att då framkommer kanske en 
del av den hopplöshet som beskrivs av informanterna och blir mer förståelig för 
utomstående. 
 
Viktigt för validiteten, förutom historisk kontext, är även forskarens förkunskaper då 
dessa influerar de tolkningar denne gör. Då jag instämmer i Graneheim och 
Lundmans (2004) mening att all tolkning är subjektiv vill jag på inget sätt påstå att de 
tolkningar jag gjort i detta arbete skulle vara de enda eller de rätta utan helt enkelt 
återspegla mitt perspektiv. Detta mitt perspektiv har dock påverkats under studiens 
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gång och jag har tack vare samarbetet och dialoger med Kaiser genomgått en process 
liknande den Schein (2010) beskriver som fått mig att reflektera över mina egna 
kulturella normer och värderingar. Detta har dock lett vidare till att jag ibland känt en 
oro inför hur renskötarna ska ta emot detta arbete då jag upplevt att jag inte alltid 
förhåller mig helt solidarisk med den grupp jag har ett ursprung i. 
 
Vad gäller deltagare i studien kan det ses som en brist att det inte fanns med några 
representanter för de unga renskötarna i Jämtland och Härjedalen då det kan föreligga 
lokala skillnader i uppfattningar, tankar, känslor och erfarenheter. Kvalitativa studier 
gör dock inte anspråk på att vara generaliserbara på samma sätt som kvantitativa 
studier men min förhoppning är att renskötare även från dessa områden ska finna 
delar av studien överförbara till sin situation. Stöd för fynden i den här studien går 
dock att finna i tidigare studier där liknande tankar uttryckts även då studierna inte 
haft samma syften, som exempelvis i Nordins (2007) och Åhréns (2008). Ytterligare 
stöd går att finna i projektets kvantitativa delar (Kaiser et al, 2010; se även Kaiser et 
al, in press; Kaiser et al, in progress) samt i den tidigare forskning som redovisats 
inledningsvis.  
 
Vidare vad gäller dependability över tid så har det tagit lång tid från dess att 
intervjuerna genomfördes till färdigt resultat vilket kan ha lett till att situationen 
förändrats idag. Jag känner dock ej till någon sådan förändring förutom mina egna 
reflektioner över normsystemet. Något som informanterna framförde var även att när 
intervjuerna genomfördes stod man inför vintermånaderna med alla de osäkerhets-
faktorer som ligger i det, vilket påverkar det psykiska välbefinnandet. De var själva 
medvetna om att den upplevda oron varierar utifrån dessa periodiska förutsättningar. 
 
Värt att reflektera över är att jag i mitt arbete inte berört alkoholfrågan. Att frågor om 
alkohol ställdes i intervjuerna var p.g.a. sambandet mellan alkoholmissbruk och 
suicid. Dock framkom i intervjuerna inget nytt angående alkohol utan det som 
nämndes stämde in på det som framkommit i den kvantitativa undersökningen 
angående just alkoholkonsumtion bland renskötare. Den konsumtion av alkohol som 
föreligger stämmer in på renskötselarbetets perioditet. Informanterna dricker inte 
under arbetet men väl vid de tillfällen som erbjuds, vilket kan innebära ett brott mot 
svenska normer då ledighet kan infalla mitt under veckan, men mängden är inte mer 
och tillfällena är inte fler än hos övriga svenskar. Däremot framkom från 
informanterna att alkohol kan ses som en temporär flykt från problem, vilket i sig kan 
vara allvarligt. 
 
Ytterligare tankar som väckts under arbetets gång är tankar kring de etiska 
aspekterna. I november 2010 gick Fremskrittspartiet i norska sametinget ut i media 
och menade att det förelåg ett samband mellan den höga suicidfrekvensen bland unga 
samer och en upplevd press bland de unga att vara samer (Norsk Rikskringkasting 
(NRK), 2010). Då jag dryftade min oro över att mitt arbete kanske skulle kunna 
komma att användas på liknande sätt med min handledare uttryckte denne att det inte 
går att ta ansvar över hur andra människor använder ens arbete. Jag vill bara 
poängtera att precis som Weigel (2007) skriver så är faktorer som leder till suicid 
komplexa, multidimensionella och ofta kumulativa till sin natur, så det går inte att så 
enkelt utpeka ett samband mellan den ena och den andra faktorn. Däremot går det att 
se att de unga renskötarna lever i en komplex situation med många hotande faktorer 
och då blir frågan vilka copingstrategier som finns till hands? 
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Vad gäller förslag till framtida forskning kan det ses som ett problem att forskning 
om samer i Sverige lätt blir forskning om renskötare i och med rådande struktur och 
begreppsliga definitioner. Intressanta forskningsområden vad gäller psykologi vore 
kanske en motsvarande studie hos kvinnliga renskötare eller hos renskötare som inte 
är samer, vilket exempelvis är temat i filmen Svenskjäveln (2002). Det vore kanske 
även intressant om man kunde undersöka effekter av kollektivt trauma i den samiska 
befolkningen. Detta arbete var inte syftat till en organisationsanalys, utan de 
grundläggande antaganden, eller normer, som visat sig trädde fram ur materialet. 
Därför skulle kanske även en djupare analys av normsystemet kunna genomföras. 
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Appendix 
 
Samerna och renskötseln i Sverige 
Samerna är Sveriges urbefolkning. När man talar om samerna är det oftast 
renskötarna man tänker på trots att dessa endast utgör ca tio procent av ca 20 000 
samer i Sverige (Samiskt informationscentrum, 2010a; se även Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 2010a), dock har någon folkräkning aldrig gjorts utan siffran 20 000 
härstammar från en utredning från början av 1970-talet (Samiskt 
informationscentrum, 2010b). För att ge en något fördjupad och rättvisande bild av 
situationen idag måste en kort redogörelse av samernas historia göras. Detta blir 
nödvändigt för att få en kontext till de upplevelser som beskrivs samt då samisk 
historia inte behandlas i svensk grundskola vilket leder till att varken samer eller 
svenskar i gemen har kunskap därom. 
 
Samerna saknar egna nedtecknade historieskrifter och där de omnämns av andra blir 
det ofta andrahandsuppgifter och tolkningar ifrån ett utifrånperspektiv. Exempel på 
sådana omnämningar görs av Tacitus år 98 e.Kr., Prokopios år 555 e.Kr. och av 
Paulus Diaconus under 700-talet. Dessa berättar bland annat att samerna levde av jakt 
på ren (Ruong, 1982; se även Fjellström, 1986). Den första som omnämnt renskötsel 
är norrmannen Ottar som levde under slutet av 800-talet. Han berättar att han var den 
som levde längst norrut av alla norrmän, att han hade goda kontakter med samerna 
och att han ägde 600 renar, vilka förmodas ha skötts av samerna. Av dessa renar 
nämns att sex var lockrenar, tama renar som användes vid vildrensjakt. Han berättar 
även om de skatter samerna fick betala till honom och av uppteckningen framgår att 
samerna livnärde sig både på ren och andra pälsdjur och även sälar, valar och troligen 
valrossar (Ruong, 1982).  
 
År 1555 utkom Olaus Magnus Historia om de nordiska folken i vilken han beskriver 
renskötseln efter en resa han gjort till Torneå år 1519. Han beskriver hur samerna 
hade tama renhjordar vilka man vaktade intensivt och mjölkade, vilket innebar att 
man vid den här tiden bedrev intensiv tamrenskötsel (Fjellström, 1986). Intensiv 
renskötsel kännetecknades av mindre hjordar som vallades och hölls under ständig 
uppsikt. Den intensiva renskötseln var främst mjölkproducerande. Mjölkning av renar 
tros vara influerat av kontakterna med nordborna, då terminologin kring mjölkningen 
till största delen är nordiska lånord (Ruong, 1982). Extensiv renskötsel kännetecknas 
av större hjordar som inte vallas lika intensivt och där huvudproduktionen består av 
kött och skinn (ibid.). 
 
Den intensiva renskötseln med mindre och tamare renhjordar som mjölkades var i 
Sverige vanlig under 1500- till 1900-talet. Den omskrivs i mitten av 1700-talet från 
Jukkasjärvi till Härjedalen (Ruong, 1982). Från 1500-talet finner man inte heller 
några belägg i handels- och tullistorna att handel med renkött skulle ha bedrivits 
(Fjellström, 1986). Den extensiva renskötseln växte gradvis fram med centrum i 
norska Finnmarken under 1600- och 1700-talet (ibid.). Därifrån spred den sig ner till 
svenska områden. Spridningen berodde främst på tvångsförflyttningarna av 
renskötarfamiljer från nordsamiskt område söderut. Tvångsförflyttningarna var 
statens lösning efter det att gränserna stängts för flyttning av renhjordar mellan, först 
Norge och Finland och därefter Sverige och Finland under slutet av 1800-talet, vilket 
ledde till att många renskötarfamiljer blev fast i Karesuando-området där det blev 
trångt på markerna (ibid.). Men det omtalas även områden där sommarextensiv 
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renskötsel, med större hjordar som inte mjölkades, uppstått redan på 1830-talet innan 
tvångsförflyttningarna av nordsamer till sydligare områden under 1870- till 1930-talet 
(Ruong, 1982). Efter tvångsförflyttningarna blev extensiv renskötsel den 
dominerande renskötselformen i hela landet och är den form som bedrivs idag. 
 
Renskötseln har alltså gått från vildrensjakt till en kombinationsnäring, även kallad 
ärjemarkskultur där man levde på jakt, fiske, boskapsskötsel i kombination med 
intensiv renskötsel med mjölkning, till rent extensiv renskötsel, även kallad 
”monokultur” (Ruong, 1982, s. 65). Jakt på t.ex. vildren har varit vanligt 
förekommande ända fram till den extensiva renskötselns totala intåg, det finns det 
belägg för både i skrift och i arkeologiska fynd. Exempelvis har man jagat vildren 
med hjälp av stora fångstgropssystem ända från stenåldern fram tills 1864 då denna 
fångstmetod förbjöds (Länsstyrelsen i Norrbottens Län, 2010b). Den sista vildrenen i 
Sverige sägs ha skjutits år 1870 (Fjellström, 1986). Rennäringens syfte är idag 
köttproduktion men kan kanske åter igen sägas vara en kombinationsnäring, då få 
verkar kunna leva uteslutande av rennäring (Nordin, 2007). 
 
Staten och samerna, kulturmöte och intressekonflikter 
Vad gäller de tidiga kulturkontakterna tror man genom bruket av lånord kulturerna 
emellan att kontakterna varit så intima att de båda folken levde i varandras 
omedelbara närhet under tiden före ca 700 e. Kr. vilket även är den tid under vilken 
den nordnorska kusten tros ha genomgått en expansiv bosättningsperiod av nordbor 
(under ca år 200 till 600 e. Kr.). Man har i samiskan funnit nordiska lånord som bl.a. 
berör båtbyggeri, havsfångst, boskapsskötsel och mjölkhushållning (Fjellström, 1986) 
vilket kan tolkas som att detta var beröringspunkter kulturerna emellan. I de tidiga 
historiska skrifterna framstod samernas land som ödemark och det enda intresset 
vikingatidens och medeltidens riken hade i detta område var att idka handel och uppta 
skatt av samerna då dessa hade diverse pälsverk som var mycket eftertraktade bland 
kungahusen runt om i Europa (ibid.). Vissa samebyar fick betala skatt till Sverige, 
Danmark och även till Ryssland då dessa riken ännu inte fastställt några bestämda 
gränser sinsemellan. De första skatteindrivarna bland samerna var birkarlarna, men 
dessa behöll mycket av varorna för egen del så år 1553 bestämde Gustav Vasa att 
samerna skulle betala skatten direkt till kronan via särskilda lappfogdar. Gustav Vasa 
var även den kung som första gången, år 1542, hävdade att ödemarkerna i norr ägdes 
av svenska kronan och samerna fick betala skatt även för sina renbetesland. Dock 
erkändes under denna tid samernas ensamrätt till sina skatteland av domstolarna vid 
eventuella tvister (Ruong, 1982), vilket bör hållas i minnet. 
 
År 1673 inleddes under statens påverkan en kolonisationsvåg av samernas land i och 
med Lappmarksplakatet där nybyggarna lovades femton års skattefrihet och frihet 
från militärtjänstgöring om de bröt och odlade land i norr (Larsen, 1994; se även 
Ruong, 1982). Det kan tilläggas att dessa privilegier endast gällde inflyttande 
individer och inte samiska nybyggare. Dessa nybyggen fick då uppföras på 
lappskatteland utan tillåtelse från skattelandsinnehavaren. Den av staten rådande 
åsikten var att ”skattelappen ägde endast rätt till renbete, fiske och jakt på sitt land” 
(Ruong, 1982, s. 52). Man menade från statens håll att nybyggare och samer kunde 
samsas om markerna eftersom man inte bedrev konkurrerande näringar. I följderna av 
kolonisationen efter Lappmarksplakatet 1673 uppstod dock konflikter mellan samer 
och nybyggare då båda grupperna var beroende av det naturen i norr erbjöd. En sådan 
källa till konflikter blev fisket. Ett dominerande drag i koloniseringen av 
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lappmarkerna var svenska bosättningar vid fiskrika sjöar. Fisket var en viktig 
försörjningskälla både för samerna och för de svenska nybyggarna. Från början 
tillerkändes lappskattelandsinnehavaren rätten till fisket då staten ansåg att 
nybyggarna skulle ägna sig åt att bruka landet och inte ägna sig åt jakt och fiskafänge 
men då dessa under 1700-talet utdikade fiskesjöarna för att få odlingsmark, s.k. 
ängsbruk, tog staten tydlig ställning för jordbruket. Från slutet av 1700-talet användes 
ängsbruksmotivet för att driva undan samerna från sina gamla skatteland. I en 
skrivelse från Kammarkollegiet år 1815 skrevs att ”det varit ansett förmånligare för 
Staten att förvandla Lappmarkerne ifrån deras ödesmål till Boplatser för 
Jordbrukare” och det var därför självklart att ”Lapparnas av ålder innehavda rätt till 
Landen samt deras begagnande för Renbete och Fiske, således måste vika, om 
ändamålet skall vinnas” (ibid., s. 223).  
 
Ytterligare en källa till konflikter uppstod då renarna åt av nybyggarnas hö. Det gick 
exempelvis så långt att år 1813 förbjöd landshövdingen i Norrbotten den ”Lappska 
allmogen att uppresa sina kåtor och med sina renar vistas närmare än en mil ifrån 
Nybyggarnes byar”. Att samerna protesterade framgår i de rättsprocesser som många 
gånger blev följden av dessa konflikter (Ruong, 1982, s. 220) dock stod de samiska 
intressena här emot ”civilisationen” och ett expanderande samhälle.  
 
Från mitten av 1600- till 1800-talet uppstod även ett nytt intresse i renbetesmarkerna 
från statens sida, då man fann silvermalm i bl.a. Pite- och Lule-lappmark. För att 
kunna transportera silvret från hyttorna ner till kusten använde man sig av samerna 
och deras renar och det var inte frågan om frivilligt arbete (Fjellström, 1986; se även 
Samiskt informationscentrum, 2010c). Missförhållandena ledde till att många av de 
svenska samerna flydde över till Norge eller ner till svenska kusten (Larsen, 1994; se 
även Edbom, 2004). Mineralbrytningen var även en orsak till att staten önskade 
befolka norrland med ökad arbetskraft och bruksrörelsen spelade en stor roll när det 
gällde kolonisationen längs exempelvis Lule älvdal (Berg et al, 2003). År 1828 
skriver ståndsriksdagsman Carl Magnus af Robson en motion där gruvbrytningens 
vikt och samernas del där i framgår. Han skriver att det är av vikt för bergnäringens 
del ”hur Lapparne hägnas och vinna trefnad”, åtminstone tills nybyggarnas 
”talrikhet och välstånd hinner ersätta den hotande förlusten af deras minskning eller 
bortgång” (Ruong, 1982, s. 178). 
 
Under 1800-talet kom den bofasta befolkningen att vara i majoritet och samerna blev 
alltmer en utpräglad minoritet och den skatt samerna betalade blev obetydlig i 
jämförelse med den bofasta befolkningen. En bidragande orsak till detta var även att 
många samer blev klassade som nybyggare och således svenskar. Ruong nämner att i 
södra Norrbotten var en tredjedel av alla nybyggen anlagda av samer (Ruong, 1982). 
Så samerna gick här ifrån att vara skatteko till att mestadels ses som ett hinder för det 
framväxande bondesverige och snart även för det framväxande industrisamhället. 
 
Tidigt under koloniseringen av Sápmi var stora skogsegendomar ofta inte av något 
större intresse för nybyggarna då dessa medförde merarbete och högre skattebörda, 
men mot 1800-talets slut steg efterfrågan på virke från norr (Edbom, 2004). Här 
uppstod återigen en intressekonflikt mellan samerna och det svenska samhället. Fram 
till 1800-talet hade samernas rätt till marken varit beroende av deras rätt till 
lappskattelanden. Dessa lappskatteland var under enskilda samers jordäganderätt och 
denna äganderätt var jämställd med de jordägande böndernas och kunde säljas, ärvas 
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och överlåtas, vilket finns dokumenterat redan från 1600-talet (Ruong, 1982; se även 
Edbom, 2004). Under mitten av 1800-talet skiljde man mellan statens ägor och 
böndernas genom avvittringen. I denna process togs ingen hänsyn till samernas rätt 
och marker togs från lappskattelanden utan att samerna fick någon ersättning (Ruong, 
1982).  
 
Från statens sida var man väl medveten om hur samerna trängdes undan av jordbruket 
och det ansågs som naturligt. Israel Bergman, sedermera biskop, uttryckte 1850 sin 
oro angående samernas framtid för dåvarande Ståndsriksdagen genom att tydliggöra 
den dåliga situation samerna befann sig i p.g.a. att de blivit undanträngda av 
nybyggarna och ”derigenom urståndsatta att underhålla så stort antal renar, som för 
deras nödtorftiga uppehälle varit och är behövligt”. Han fortsätter med att säga att 
det ”utan tvivel vore onaturligt hämma odlingens framsteg, men just genom dessa 
framsteg har de (samerna) berövats nödvändiga utvägar till försörjning”. Tidigare 
nämnde Carl Magnus af Robson skrev redan år 1828 ”att den merendels afglömde 
eller föraktade Lappmannen äfven intager sitt rum i Statens allmänna intresse (…) 
fastän han är utesluten från allt annat, som Fosterlandets angelägenheter angår, än 
att skatta sin skärf till detsamma efter Författningar som reglerades långt innan den 
tid, hans Samfund började aftyna (…) Om ock den tidpunkt, enligt historiens 
vittnesbörd, en gång måste inträffa, att stammen dör ut och försvinner, så låtom oss 
aflägsna den hvad möjligt är”. Ruong menar att man i ovan nämnda åsikter kan finna 
grunden till statens samepolitik under slutet av 1800- och början av 1900-talet med 
idéer om samernas behov av skydd mot civilisationen samtidigt som de ansågs 
oemottagliga för densamma (Ruong, 1982, s. 179, 180, 178). 
 
Det var länsstyrelserna som gav besittningsrätt till lappskattelanden som tidigare 
ärvdes och under 1800-talets början hade länsstyrelsen rätt att tvinga skattelappen 
ifrån sitt skatteland ”om man behövde det till hemmansjord eller till något annat, som 
myndigheterna ansåg vara mera givande och nyttigt än renskötseln” och mot slutet 
av 1800-talet slutade länsstyrelserna helt att ge inrymningar på lappskatteland. I dess 
ställe skapades, genom 1886 och 1889 års renbeteslagar, en kollektiv renskötsel i 
samebyar under stark statlig administration där rätten till renbete, jakt, fiske och skog 
till bränsle endast kvarstod så länge man hade renar, bedrev renskötsel och tillhörde 
samebyn (Ruong, 1982, s. 52). Samebyamedlemmarna ägde dock inte längre marken 
utan det ansåg sig staten göra. Detta innebar att de som förlorat sina renar, eller hade 
för få för att kunna leva på dem tvingades lämna renskötseln och assimileras in i det 
svenska samhället och på det viset förlorade de sina samiska rättigheter (ibid.) och 
kanske även sin samiska identitet.  
 
I och med renbeteslagarna från 1886 och 1898 fråntog staten således samerna 
äganderätten till lappskattelanden. När samernas utsatta position väl erkändes 
beslutade staten att slå vakt om rennäringen. För att skydda ifrån ytterligare intrång 
och konflikter med nybyggare bestämdes en gräns vilken ovanom renskötarna året 
om skulle få vistas på med sina renar och nedanför, på de marker där man hade 
sedvanerätt, skulle få vistas med sina renar under vintermånaderna oktober till april. 
Denna gräns är odlingsgränsen. I 1928 års renbeteslag gjorde man dock ett undantag 
från detta skydd som odlingsgränsen skulle utgöra genom bestämmelsen; ”Finner 
Konungen visst område å trakt, där lapparna äga uppehålla sig med sina renar, 
oundgängligen erforderligt för särskilt ändamål av större betydelse, må sådant 
område undantagas från lapparnas begagnande. Är område, som sålunda 
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undantages, beläget ovan odlingsgränsen eller å renbetesfjällen, skall skälig 
gottgörelse lämnas för det intrång, som genom områdets undantagande orsakas för 
renskötseln” I 1971 års renbeteslag, vilken gäller idag, tillkom i 26§; ”Konungen kan 
förordna om upphävande av renskötselrätten för visst markområde, när området 
behövs för ändamål som avges i 1§ lagen om expropriation eller för ändamål av 
väsentlig betydelse från allmän synpunkt” (Ruong, 1982, s. 204, 206).  
 
Med de första rennäringslagarna kom renskötselrätten att bli kollektiv då betesrätten 
blev gemensam för alla samebyns renskötare, men denna betesrätt gällde endast så 
länge individen hade renar, bedrev renskötsel och tillhörde samebyn (Ruong, 1982). 
Det blev även synen på den extensiva renskötseln med kött- och skinnproduktion som 
den rätta formen som kom att bli formgivande. Detta trots att flertalet samer aldrig 
bedrivit nomadiserande renskötsel utan många har varit bosatta (Fjellström, 1986), 
samt att den samiska kulturens urform var en ärjemarkshushållning, en fångstkultur 
med hållande av några tama renar för transport och som lockdjur vid jakt. 
Okunskapen om detta framkommer tydligt i propositionen till 1913 års riksdag där 
följande programförklaring gavs; ”Vi önska att den ras, vilken ensam är i stånd att 
utnyttja våra öde fjällvidder, skall bibehållas vid det levnadssätt, som den ärvt från 
sina fäder och för vilken den till sin natur är anpassad” (Ruong, 1982, s. 190-191) 
och då syftade man på extensiv nomadiserande renskötsel. 
 
De tankegångar som dominerade samhället vid den här tiden var att lapp ska vara 
lapp, vilket kom till uttryck i Karnells uttalande i tidskriften Dagny, 1905; ”Gynna 
gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade 
människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla 
fall bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp 
ska vara lapp”. Det kan här nämnas att Karnell var då kyrkoherde i Karesuando och 
tillfrågad sakkunnig inför utredningen om samernas skolgång som utmynnade i 
nomadskolereformen 1913, sedermera blev han även nomadskoleinspektör (Ruong, 
1982, s. 190). 
 
I och med de första renbeteslagarna har man kluvit det samiska folket i renskötande 
och icke renskötande samer, där de senare förlorat alla tidigare rättigheter till land och 
vatten. De samer som inte levde av renskötsel hade dessutom myndigheterna emot sig 
när de ansökte om nybyggen då dessa inte ansågs ha förmågan att bruka jorden även i 
de fall jorden tidigare varit dennes eget skatteland. Staten ansåg även att man inte 
kunde vara renskötare och jordbrukare på samma gång. För att uppta nybygge ledde 
detta således till att många bytte identitet och blev ”svenskar” (Ruong, 1982).  
 
Första gången de icke renskötande samernas rätt tas upp i riksdagen var i en motion 
1899 i vilken man föreslår att dessa ska få möjlighet att få nyttjanderätt för att bedriva 
boskapsskötsel. Denna motion avslogs dock. I en offentlig utredning, SOU 1922:10 
framkom ”att renbeteslagarna 1886 och 1898 saknar regler för andra samer än de 
renskötande, att de samer som i stället för att idka renskötsel ägnar sig åt jakt och 
fiske icke kan anses stå rättslösa på grund av att sådana regler saknas; ty för att 
bestämma deras rätt måste man tillämpa äldre rätt samt i främsta rummet analogier 
från renbeteslagarna, vilka i huvudsak avsåg icke att skapa nya rättsförhållanden, 
utan att sammanfatta vad tidigare gällt, att i princip de icke renskötande samernas 
rätt sträcker sig lika långt som de renskötandes”. Ruong konstaterar att dessa 
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uttalanden av en offentligt anlitad rättsvetenskapsman inte efterlämnat några spår i 
statens behandling av de icke renskötande samerna (Ruong, 1982, s. 183). 
 
1908 gjordes en s.k. samevänlig motion där motionärerna försökte se till hela den 
samiska befolkningen och inte bara till renskötarna. Till propositionen bifogades även 
en skrivelse från Elsa Laula som försökte få staten att se till hela den samiska 
befolkningen och att alla samer skulle ha samma rätt att utnyttja sitt land oavsett om 
de bedrev renskötsel eller jordbruk. Hon skrev bl.a. ”Dessa lappars (de icke 
renskötande) tillvaro är högst beklagansvärd. De kunna ej lifnära sig af renskötsel af 
brist på renar och de få enligt lagstiftningen ej använda någon mark för annat än 
renskötsel. För att uppehålla lifvet nödgas de emellertid utan laga rätt själftaget slå 
sig ned hvar de kunna. De söka då odla upp någon liten bit mark och röja därikring, 
så att de kunna föda en eller flera kor. Härvid ingripa ofta de bofasta, mången gång 
med stöd av myndigheterna, för att få bort dessa lappar från deras s.k. olaga 
besittning och tillgodogöra sig frukterna af deras odlingsarbete”. Man föreslog i 
propositionen t.ex. att staten borde upplåta jord för uppodling och bebyggelse för de 
icke renskötande samerna. Så blev det dock inte utan i stället skärptes lagen 1928 och 
justitieministern underströk att ”när lagen talade om lapparna så avsågs endast den 
renskötande befolkningen” (Ruong, 1982, s. 185-186, 188). Man hade från statens 
sida synen att det inte gick att vara renskötare och jordbrukare samtidigt samt att det 
fanns bättre och sämre renskötseltyper och då man ville värna om renskötseln gjorde 
man det genom att lagstifta så att rennäringen skulle bedrivas enligt den extensiva 
typen av rennomadism. Renbeteslagen från 1928 förbjöd därför samer att ta upp 
nybyggen (ibid.). Gjorde man det var man svensk och fick inte ägna sig åt renskötsel 
samtidigt, som kombinationsnäring vilket tidigare visat sig vara en god modell 
tidigare inom vissa områden då markerna inte var särskilt lämpade för jordbruk. 
Synen att lapp ska vara lapp gjorde att man gick så långt som att genom lagstiftning 
förbjuda samer att bo i annan typ av bostad än av ”lapsk typ”, d.v.s. kåtor (ibid., s. 
114). Den lagparagrafen ändrades inte förrän 1943, då ”renvaktarstugor fick byggas 
på försök” (Larsen, 1994, s. 227). Man kan alltså se att som same satt man under den 
här tiden i en väldigt svår situation såvida man inte hade tillräckligt mycket renar för 
att kunna försörja sig på dessa. Valet stod mellan av vara rennomad och leva som 
sådan, efter av myndigheterna uppställd mall, eller att vara svensk och leva som 
sådan, om än med en tidsenlig anda av rasbiologisk underlägsenhet. Den nu gällande 
rennäringslagen från 1971 har inga större förändringar förutom att man har lättat på 
myndighetskontrollen (Ruong, 1982). 
 
Under 1900-talet startades statens utbyggnad av vattenkraftverk i de norrländska 
älvarna, vilket har satt arealer av produktivt renbete under vatten, skapat hinder för 
renarnas flyttningsvägar, försämrat fisket och skapat farliga förhållanden under 
vintrarna då isarna blir osäkra på de reglerade sjöarna (Johansson & Lundgren, 1998). 
Idag vill staten även bygga vindkraftverk i fjällvärlden, vilket ytterligare kommer att 
innebära en störning i renskötseln men där statens intressen går före samernas 
(Tidningarnas Telegrambyrå (TT), 2010a; se även TT, 2010b). 
 
Ytterligare en intressekonflikt, vilken av renskötarna upplevs som en ännu en stor 
stressfaktor idag, är rovdjurspolitiken. Staten har som mål för rovdjurspolitiken att nå 
livskraftiga stammar av björn, järv, lo, varg och kungsörn på den skandinaviska 
halvön. Man anser att man måste ta hänsyn till andra intressen såsom renskötseln, 
annan tamdjursskötsel samt jägarintressen men att dessa ska vägas mot den 
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vetenskapliga synen på hur många djur som krävs för att rovdjursstammarna ska 
anses livskraftiga. Innan en art uppnått den satta miniminivån bör skyddsjakt endast 
tillåtas i begränsad omfattning. När denna miniminivå anses nådd kan man tänka sig 
att ta större hänsyn till motstående intressen men att stammarna ändå bör tillåtas öka. 
Angående ersättningen till rennäringen för rovdjursrivna renar baseras denna på 
förekomsten av rovdjur inom samebyarna och den förväntade mängd renar dessa river 
under årets gång (SOU 1999:146). Tidigare år beräknade man att det revs 
uppskattningsvis 30 000 renar av rovdjur i Sverige (Sametinget, 2010a) och nästan 
varje år synes det tillkomma nya utredningar angående rovdjuren. I takt med att 
rovdjursantalen ökar stiger också antalet rovdjursrivna renar. Under året 2008 
beräknades att det revs ca 60 000 renar av rovdjur. Från renskötarnas håll anses 
rovdjursnivåerna idag ohållbara och man fruktar en kollaps för rennäringen då 
predationen når 22 – 23 % av vinterstammen av ren. När detta sker finns inget 
överskott av honkalvar som ska ersätta de äldre hondjuren och då minskar 
renstammen (Baer, 2009). 
 
Samernas egen talan 
Samerna fick själva inte komma till tals under ovan nämnda beslutsprocesser rörande 
dem själva. Samerna ansågs varken kapabla att ha något omdöme eller böra ha något 
inflytande i sådana frågor (Ruong, 1982). Strax innan sekelskiftet till 1900-talet 
efterlystes dock deras medverkan av en medlem i regeringen men det dröjde tills år 
1908 innan den tidigare nämnda samiska skrivelse, författad 1904 av Elsa Laula, 
bifogades i en motion till riksdagen. Hon skriver i denna; Under tiden, då lapparne 
sålunda obehindrat kunde på lämpligaste sätt sköta sin näring, blef det någon trefnad 
med renskötseln och god avkastning af densamma. Men nu ha så småningom överallt 
alla beteslägenheter blifvit intagna af innehafvarne af de nybyggen, som före 1866 
fått anläggas ofvan odlingsgränsen. Och detta gäller ofta till och med om betet å 
själfva renvallarne på de åt lapparne för renskötseln anvisade lappskattelanden. Med 
vad rätt nybyggarna lägga under sig alla slåtterlägenheter veta lapparne icke. De 
förra säga endast, att de hafva rätt därtill, och då lönar det sig icke för lapparne, 
såsom den svagare parten, att göra invändningar. Lapparne hafva således endast att 
välja på att låta renarne med kalfvar vara utan eforderlig skötsel och skydd eller ock 
betala stora ersättningar för skada å växande fodergröda. Under så vidriga 
förhållanden blir det i längden omöjligt att idka någon renskötsel”. Därefter tar hon i 
tidigare citerade stycke upp den svåra situationen för de samer som på grund av brist 
på renar inte kunde livnära sig på renskötsel samt genom lagstiftningen inte fick 
använda marken för annat än rennäring. Tanken i Laulas skrivelse var att förmå staten 
att betrakta samerna som ett folk med lika rätt att nyttja sitt land, antingen som 
renskötare, nybyggare eller båda i kombination. År 1917 slår dock justitieministern 
fast att renbeteslagarna endast reglerar renskötande samers rätt och blir så gällande i 
kommande renbeteslag från 1928 samt i nuvarande lag från 1971 (ibid., s. 185). 
 
Angående samernas talan i rättsmål uttryckte Petrus Laestadius; ”Man må nu vara 
huru hemma som helst i tvenne språk (…) så blir en extemporerad öfversättning, 
isynnerhet där ord och begrepp i det ena språket icke hafva någon motsvarighet i det 
andra, ganska ömkelig, ofta oredig, någon gång alldeles förvillande. Man föreställe 
sig ett vidlyftigt utslag i den särdeles besynnerliga juridiska stilen, med dess stundom 
arkslånga meningar, som af domaren skall afkunnas och af tolken på stående fot 
öfversättas. Äfven för den kunnigaste och mest bildade menniska måste deraf 
stundom bli ren galimathias, ty ho kan ana den hiskeliga meningens slut? Och när 
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man saknar ord att tolka verbotim hvad utväg skall man då taga? Man föreställe sig 
en kinkig brottsmålsransakning, der stundom domaren genom de subtilaste 
anledningar måste leta sig fram, och får endast en summarisk, ofullständig, kanske 
icke ens rätt uppfattad tolkning af hvad den lagförde säger”. Laestadius var själv 
sameättling och tvåspråkig och skildrade hur samerna saknade rättsskydd (Ruong, 
1982, s. 219). 
 
År 1904 bildades den första sameföreningen i Sverige, Vilhelmina – Åsele 
sameförening. Syftet med densamma var att verka för ”att förbättra lapparnas 
ställning i socialt, ekonomiskt, kommunalt och politiskt hänseende” (Ruong, 1982, s. 
196). Det var exempelvis genom denna sameförening tidigare nämnda skrivelse av 
Elsa Laula kommit till stånd. Denna sameförening inbjöd 1918 till det första samiska 
landsmötet bl.a. för att samerna skulle få tillfälle att yttra sig över förslaget till 
kommande renbeteslag. Detta var grunden till kommande organisering från samiskt 
håll och 1950 bildades Svenska Samernas Riksförbund (SSR) som sedermera hållit 
återkommande årsmöten. SSR har sedan 1962 arbetat i ”hävdandet av samernas 
intressen gentemot motstående intressen” och man anlitade som medel i denna 
rättskamp en jurist (ibid., s. 196). Rättsläget för samerna idag framstår dock som 
oförändrat i sin helhet. 
 
Intressant här är även att nämna den rättsprocess, Skattefjällsmålet, som drevs 1966-
1981 genom samtliga rättsinstanser i Sverige. Frågan var ytterst en prövning av 
samernas rätt till sina gamla landområden i Jämtland. I Högsta Domstolens domslut, 
som gick emot samerna, befäster staten sin syn på samerna. Högsta Domstolen 
menade att 1886 års lag ”uttömmande reglerade samernas rättigheter” och man 
menar att samerna ”genom passivitet inför olika myndighetsåtgärder (…) accepterat 
myndigheternas ståndpunkt ifråga om samernas rättigheter” (Ruong, 1982, s. 215, 
224). 
 
Svensk samepolitik i globalt perspektiv 
Sverige har tidigare i forum som FN starkt kritiserat andra länder för deras 
negligering av etniska minoriteter och man kan bl.a. på regeringskansliets hemsida 
läsa att Sverige betonar de mänskliga rättigheterna i utrikespolitiken 
(Regeringskansliet, 2010a). Diskrimineringsombudsmannen skriver i en gemensam 
artikel med Sara Larsson den 10/1 år 2010 att ”Sverige har en självbild av att vara ett 
land som kämpar för de mänskliga rättigheterna och som ett land som försvarar 
förtryckta grupper, minoriteter och urfolk i enlighet med internationell rätt. Den 
kampen tycks inte omfatta samerna” (Larsson & Linna, 2010). Lars Norberg, f.d. 
ambassadör och ständigt ombud vid de internationella organisationerna i Genevè samt 
tidigare ordförande i svenska renbetesförhandlingsdelegationen, skriver att han inte 
kan förstå ”hur mitt lands myndigheter med ett väl etablerat och stabilt rättssystem 
kunde begå sådana orättvisor”. Han visar hur staten agerat i stridighet med både 
nationell och internationell rätt och han menar att de flesta svenskar inte är medvetna 
om hur staten behandlat och behandlar samerna samt att det inte stämmer med den 
svenska självbilden. Han skriver vidare; ”Andra länder må behandla sina urfolk illa, 
men inte vi. Men ansvariga politiker är naturligtvis medvetna eftersom samerna 
fortlöpande framställer sina krav till regering och riksdag. Samerna är få och 
politikerna avvisar dem som oviktiga, en marginell fråga. Men de tar fel. Samerna 
utgör ett gemensamt nordiskt urfolk och om vi inte förmår behandla dem i 
överensstämmelse med internationellt gällande normer, då bör vi tala mer lågmält 
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när vi förmanar andra länder om hur de behandlar sina minoriteter” (Norberg, 2009, 
s. 3, 7). 
 
År 1991 trädde FN:s konvention, känd som ILO 169, i kraft. ILO 169 är ett bindande 
dokument (International Labour Organization (ILO), 2010) där statsmakterna åtar sig 
att erkänna urfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt, men även rätten till 
egna institutioner samt bevarandet och utvecklandet av sina kulturer och levnadssätt 
och inte minst att rätten till traditionella landområden skall skyddas och respekteras 
(Sveriges Television, 2006). Det är idag endast 20 nationer som skrivit under samt 
ratificerat ILO 169 (ILO, 2010), däribland Danmark och Norge, dock inte Sverige av 
praktiska och politiska skäl (Samiskt informationscentrum, 2010d) då Sverige inte 
anses kunna uppfylla konventionens krav gällande samernas rätt till marken (Sveriges 
Television, 2006; se även Rodhe, 2007). 
 
Norberg skriver; ”Om den svenska regeringen verkligen avser att erkänna samernas 
rättigheter som urfolk, på det sätt den erkänner sådana rättigheter för urfolk i andra 
länder, då skulle den ratificera ILO169. Detta skulle i sin tur förpliktiga regeringen 
att rätta till tidigare begångna övergrepp”. Han ställer sig dock tvivlande till att den 
svenska staten kommer att följa vare sig FN-konventionen ILO 169 eller FN-
deklarationen om urfolk vad gäller rätten till land och vatten (Norberg, 2009, s. 4-5). 
Detta trots uppmaningar från såväl samiskt håll (Svenska Samernas Riksförbund 
(SSR), 2009) som från egna svenska myndigheter (Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering (DO), 2008) samt från FN. Han påpekar även att det i riksdagen, 
oavsett regering, finns starka intressen som motsätter sig en ratificering av ILO 169 
(Norberg, 2009).  
 
Sverige var under 2007 med och röstade igenom FN:s urfolksdeklaration som syftar 
till att urfolkens rättigheter bättre ska tas tillvara runt om i världen (Sveriges Radio, 
2007a) och svenska staten poängterar gärna att man varit med i utvecklandet av 
densamma (Regeringskansliet, 2010a) men denna är inget förpliktigande dokument 
och regeringen kan därför stödja den utan bindande åtaganden (Norberg, 2009). Bör 
nämnas att trots att riksdagen 1977 beslutade att samerna är Sveriges enda urfolk 
(SSR, 2009) så har man inte fastslagit samers status som urbefolkning i grundlagen, 
vilket man exempelvis gjort i Finland (Larsson & Linna, 2010). 
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