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Sammanfattning 
Renskötande samer upplever hinder för att söka hjälp för psykisk ohälsa. 

Förtroendet för sjukvården är lägre än i den omgivande majoritetsbefolkningen, vilket 

grundas i en upplevelse av bristande kulturkompetens inom vården. Forskning saknas om hur 

behandlare av psykisk ohälsa upplever terapeutiskt arbete med renskötande patienter. Syftet 

med studien är att belysa behandlares erfarenheter och föreställningar kring samers liv och 

hälsa och hur dessa påverkar den terapeutiska alliansen, som är en viktig faktor för 

behandlingsframgång. Fyra behandlare djupintervjuades. Intervjuerna undersöktes med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar på en samstämmig negativ syn på vad det innebär 

att vara renskötare samt motstridiga föreställningar och upplevelser kring det terapeutiska 

arbetet. Relationen och kommunikation påverkas inte av att patienten är en renskötande same 

medan vård och behandling gör det. Motsägelserna tolkades som tecken på bristande 

kulturkompetens. Vidare upplever behandlarna att vården är dåligt anpassad till renskötande 

samer. Omöjliga livsvillkor ses som den främsta orsaken till den psykisk ohälsan. Resultaten 

diskuteras i förhållande till möjliga åtgärder för att förbättra vården: ökad kulturkompetens, 

specialistenheter för samisk ohälsa och förbättring av livsvillkor genom lagstiftning. 
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Inledning 

Samerna och renskötseln i Sverige 

Samerna har levt i de arktiska regionerna av Skandinavien och på Kolahalvön 

under lång tid. Den samiska kulturen föregick statsbildningarna i området. Ingen vet hur 

många samer det finns idag. En vanlig uppskattning är att det finns totalt 80000 samer varav 

20000 lever i Sverige Beteckningarna renskötare och samer används ibland som synonymer. 

Men av de 20000 samer som lever i Sverige är endast tio procent renskötare 

(Regeringskansliet & Sametinget, 2009). 

Samerna är Sveriges urbefolkning. Samerna har fått anpassa sig efter svenska 

intressen allt eftersom de dykt, vilket format dagens samiska samhälle (Ruong, 1982; 

Fjellström, 1986). Svensk lag har inte tagit hänsyn till att samisk kultur varit heterogen. När 

staten reglerade renskötseln i slutet av 1800-talet var syftet att bevara den samiska kulturen, 

som ansågs vara utdöende. Extensiv renskötsel tolkades som det ursprungligt samiska av 

staten, trots att många samer levde på en kombination av jakt, fiske och intensiv renskötsel. 

En mindre grupp kom att bedriva renskötsel enligt en statlig mall. Rätten till marken knöts till 

renskötseln. Övriga samer tvingades anta en svensk identitet för att kunna bruka sin jord. 

Regleringarna har bidragit till en uppdelning av det samiska folket som blivit bestående 

(Ruong, 1982; Fjellström, 1986; Larsen, 1994). 

Etnisk tillhörighet kan konstitueras på flera sätt. I Sametingslagen definieras en 

same som en person som vuxit upp i ett samisktalande hem, eller har släktingar högst två led 

bakåt som har gjort det, eller har en förälder som varit eller är upptagen i röstlängden (SFS, 

1992). Enligt svenska lag definieras således samiskhet av språk och kan endast uppnås av den 

som är infödd i språkgruppen. För en enskild person är etnisk tillhörighet snarare en fråga om 

identitet som bygger på den egna upplevelsen och förbindelsen till den aktuella etniska 

gruppen (Shaffer, 2005). En annan viktig komponent är den etniska gruppens bedömning. 

Individens anspråk på etnisk tillhörighet måste godkännas av gruppen (DeLamater & Myers, 

2007). Enligt Åhrén (2008) är samisk identitet bland unga samer kopplat till individens och 

familjens relation till renskötseln. Avståndet till renen avgör styrkan på den samiska 

identiteten. Synen på renskötare som de ”äkta samerna” blir en naturlig följd av statens 

reglering av renskötseln i slutet på 1800-talet. I Sverige har endast medlemmar i en samebyn 

rätt att bedriva renskötsel. Genom att lämna samebyn och renskötseln avstår en same 
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irreversibelt sin egen och efterkommandes rätt att bedriva renskötsel. Ett sådant beslut 

påverkar även den egna upplevelsen av en samisk identitet (Ruong, 2011). 

 

Tidigare forskning 

Ursprungsfolk, även i de arktiska områden, har sämre hälsa än majoritets-

befolkningen (Broderstad et al., 2011; Parker, 2010). Det har framförts att ursprungsfolk har 

de högsta självmordstalen i världen (Leenaars, 2006). Men stora variationer finns. Det finns 

en risk att övergeneralisera problematiken till att gälla alla ursprungsfolk.  

Psykisk hälsa bland samer har främst undersökts i Norge. Forskningen har 

fokuserat på unga samers psykiska hälsa och sambandet med etniska faktorer (Bals et al, 

2010, 2011; Javo et al., 2009a, 2009b; Turi et al., 2009). Resultaten är delvis motstridiga.  

Prevalensen för självmord är något högre för samer i norra Norge jämfört med etniska 

norrmän (Silviken, 2009; Silviken et al., 2006). Samtidigt har unga samer väl så god hälsa om 

unga ur majoritetsbefolkningen (Kvernmo, 2004). Det finns inga signifikanta skillnader vad 

gäller självmordsförsök mellan samiska och norska ungdomar i norra Norge (Silviken et al., 

2007).  

I Sverige har suicid beskrivits som en vanlig dödsorsak bland renskötande samer 

1961-2001 (Ahlm et al., 2010).  Sedan 2004 pågår ett större forskningsprojekt vid Umeå 

universitet kring psykisk ohälsa bland renskötande samer. Studier från projektet har visat att 

symtom på depression och ångest (Kaiser et al., 2010) samt suicidala uttryck och suicid bland 

närstående (Kaiser et al., 2012) är mer vanligt förekommande bland renskötande samer än hos 

svenska jämförelsepopulationer. Även förekomst av alkoholmissbruk är studerat (Kaiser et 

al., 2011). En kvalitativ del av projektet har också undersökt upplevelser hos unga 

renskötande män som misstänks utgöra en riskgrupp för suicid (Kaiser et al., 2012).  Män i 

åldrarna 30-49 år speciellt utsatta, och då särskilt när symtom på ångest förekommer 

tillsammans med alkoholmissbruk och suicidtankar (Kaiser, 2011). 

Ruong (2011) har visat på paradoxen mellan drömmar och omöjliga villkor som 

präglar vardagen för unga renskötande män. Silviken (2011) har visat hur Kaiser et als resultat 

kan förstås i relation till suicidal progression som en funktionell respons på en upplevd 

hopplös situation. Belastningarna inom renskötseln är så stora att de kan upplevas som 

nederlag. Men eftersom problemen ligger på en strukturell nivå upplever renskötaren sina 

möjligheter att påverka som begränsade. Det är lätt att känna sig fångad och maktlös – utan 

utväg. Dessutom är inte renskötseln ett yrke i vanlig mening utan snarare en livsform som 
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involverar individens hela sociala nätverk (Nordin, 2007). Renskötseln är central för 

identiteten. Att upphöra med den är inget alternativ.  

Samer upplever också hinder när de söker hjälp för psykisk ohälsa och att den 

hjälp som finns upplevs inte räcka till. Den svenska vården brister i kulturkompetens. Den 

hjälpsökande måste först beskriva ”det samiska” innan hjälpen ges, vilket upplevs belastande 

för den hjälpsökande (Stoor, 2012). 

 

Vård för psykisk ohälsa i Jämtland 

Jämtlands län är glest befolkat och avstånden är långa. Den specialiserade 

psykiatrin är koncentrerad till länssjukhuset i Östersund. Landstinget har inrättat psykosociala 

enheter (PSE) i primärvården för att kunna behandla psykisk ohälsa nära patienten.  

Medarbetarna på PSE har olika grundkompetenser (psykolog, sjuksköterska och socionom). 

Några är också legitimerade psykoterapeuter och flertalet har en grundläggande 

psykoterapiutbildning. Psykologisk behandling är den dominerande behandlingsformen även 

om andra insatser ingår i utbudet, ex. stödsamtal och nätverksarbete. För många renskötare 

utgör PSE den psykiatriska vård som är tillgänglig p.g.a. avstånden till länssjukhuset. 

  

Psykoterapi 

Alla psykoterapiforskare är idag överens om att psykoterapi har effekt. 

Forskningsresultaten som visat sig vara stabila visar att 80 % av de som får behandling mår 

bättre jämfört med de som inte får behandling (Smith & Glass, 1977; Smith et al, 1980; 

Wampold, 2001b). Översatt till NNT (number needed to treat) betyder det att var tredje 

behandling är framgångsrik (Kraemer & Kupfer, 2006). Konsensus saknas om vilka faktorer 

som är verkningsfulla i en lyckad behandling. Vi vet att psykoterapi ger effekt, men inte 

varför. Ur forskningssynpunkt är det vanskeligt att isolerat studera s.k. medierande faktorer, 

dvs. de tekniker som används i behandling, ex. tolkning eller exponering. Det har varit svårt 

att påvisa att en särskild teknik har större betydelse för utfallet än någon annan. Istället 

förefaller modererande faktorer, som är gemensamma för metoderna, ha större betydelse för 

behandlingsframgång (Robinson et al., 1990; Wampold et al., 2002). 

En modererande faktor som visat sig vara av betydelse är den terapeutiska 

relationen eller alliansen. Terapeutisk allians är svår att definiera, men innehåller empati, en 

känslomässig reciprocitet och ett samförstånd om mål och samarbete (Bordin, 1979; Bordin, 

et al, 1994; Hatcher et al., 1995; Hatcher& Barends, 2006; Horvath & Bedi, 2002; Horvath & 
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Luborsky, 2002). Att stärka den terapeutiska alliansen borde då kunna förbättra 

behandlingsresultaten (Crits-Christoph et al., 2006). 

Comaz-Diaz och Jacobson (1991) har visat hur kulturella och etniska faktorer 

påverkar känslomässiga reaktioner hos både terapeut och patient i psykoterapi. Reaktionerna 

kan exempelvis pendla mellan överkompensation och misstänksamhet samt mellan överdriven 

vänlighet och mer eller mindre dold fientlighet. Reaktionerna kan sätta sin prägel på 

relationen. Författarna pekar å att en överdriven misstänksamhet, men också ett överdrivet 

fokus på skillnader i etnicitet kan hindra en fungerande arbetsallians. Patienten och 

behandlaren kan gömma sig bakom inställningen att ”du kan aldrig förstå mig”. 

 

Kulturformuleringen i DSM-IV-TR 

Behandlingen påverkas inte bara av relationen utan också av att rätt diagnos 

ställs, vilket naturligtvis i sin tur påverkas av relationen. Kriterier för psykiatriska diagnoser 

beskrivs i DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). Kritiker har ifrågasatt 

bruket av ett västerländskt diagnostiskt system utanför västerlandet. Kleinman (1977) har 

myntat begreppet ”category fallacy” som refererar till problemet med att använda psykiatriska 

diagnoser för symtom utanför den kulturella sfär där diagnoserna skapats. 

I inledningen till DSM-IV-TR  påpekas att symtom och förlopp av flera 

psykiatriska störningar påverkas av kulturella och etniska faktorer. Tre  kulturella aspekter vid 

diagnostik beskrivs: kulturella variationer i klinisk presentation, en beskrivning av 

kulturrelaterade psykiatriska störningar samt ett förslag till kulturformulering. 

Som exempel på kulturella variationer i presentation av psykopatologi kan 

nämnas schizofreni. I vissa kulturer kan exempelvis syn- och hörselhallucinationer vara 

normala religiösa upplevelser. Depression kan uttryckas främst i kroppsliga termer och inte 

som skuld och skam. Värdet av att kliniker skaffar sig information från personer som känner 

till personens kulturella sammanhang lyfts fram. 

Kulturrelaterade psykiatriska störningar är psykiatriska störningar som sannolikt 

förekommer endast i en speciell kulturell eller social miljö. 

Kulturformuleringen är utformad som en kulturintervju och ligger som ett 

appendix till DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002). Den omfattar: kulturell 

identitet, kulturella förklaringar till sjukdom, kulturella faktorer relaterade till psykosocial 

miljö och funktionsnivå, kulturella faktorer i relationen mellan patient och behandlare samt en 

övergripande kulturell bedömning avseende diagnostik och vård. Kulturformuleringen är 

tänkt som ett komplement till den multiaxiala bedömningen och således ett hjälpmedel för att 
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kunna tillämpa DSM-IV-TR:s kriterier i en flerkulturell miljö. Den används för att 

systematiskt beskriva individens kulturella bakgrund och det kulturella sammanhangets 

betydelse för uttryck och bedömning av symtom och hur kulturella skillnader mellan 

behandlaren och patienten påverkas deras relation. 

 

Syfte 
Behandlarnas förkunskaper kan tänkas påverka samarbetsrelationen vilket i sin 

förlängning kan ha betydelse för vårdens resultat. Syftet med detta arbete är att studera 

behandlares upplevelser och föreställningar av renskötande samer i terapi. 
 

Metod 
En explorativ ansats valdes då studier saknas på området. För att allsidigt 

besvara frågeställningarna djupintervjuades behandlare. Designen valdes för att få tillgång till 

en  mångfald av berättelser och upplevelser. Genom att aktivt uppmärksamma begrepp som 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet  stärks tillförlitligheten. Trovärdighet handlar om 

val av studiefokus och val av deltagare och metod samt, analysprocess och resultat-

återgivning (Graneheim & Lundman, 2004). Valet av studiedeltagare är tänkt att spegla en 

mångfald av upplevelser och föreställningar. Fokuset på behandlare motiveras att av det 

saknas forskning på området och att renskötande samer upplever komplikationer i mötet med 

vården. Studiens pålitlighet är kopplad till hur transparant forskningsprocessen beskrivs. 

Överförbarheten är bestämd av en tänkt läsares möjlighet att överföra resultaten till en egen 

kontext. (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Undersökningsdeltagare och urval 

En förfrågan om deltagande i studien skickades ut till primärvårdens 

psykosociala enheter i de fjällnära kommunerna Krokom, Strömsund, Berg, Åre och 

Härjedalen. I brevet presenterades bakgrunden till studien och dess syfte. Sju av sammanlagt 

tio behandlare tackade ja till att delta i studien. Initialt gjordes en pilotintervju för att kalibrera 

intervjuguiden. Utifrån variabler som erfarenhet av terapeutiskt arbete med renskötare och 

geografisk spridning inkluderades fyra behandlare i studien. Urvalet tänktes bidra till att 

studien ska spegla en mångfald av erfarenheter. Alla deltagare har en grundläggande 

psykoterapeutisk utbildning och två av dem är också legitimerade psykoterapeuter.  
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Procedur 

En intervjuguide konstruerades med hjälp av frågor från kulturformuleringen i 

DSM-IV-TR. Den fungerade som en ram för den semistrukturerande intervjun, vissa frågor 

renderade naturliga följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på terapeuternas arbetsplatser, en 

behandlare som intervjuades dock i sitt hem. Intervjuernas omfattning var ca 45 minuter och 

spelades in på landstingets standardutrustning. Intervjuare var studieförfattaren. Intervjuerna 

transkriberades av en sekreterare anställd av Jämtlands läns landsting. 

 

Analys 

Materialet analyserades av intervjuaren med innehållanalytisk ansats 

(Bergström, 2012) med fokus på återkommande utsagor om behandlingsarbetet. Efter flera 

genomläsningar analyserades innehållet utifrån intervjuguidens frågeställningar. I ett första 

steg kondenserades innehållet genom att meningsbärande enheter identifierades. Exempel på 

meningsbärande enheter kunde vara citat som:   

 

”Ekonomiskt har jag ju förstått att det inte är så enkelt det här. Och så beror det 

lite på vilken hierarki man är i, var man står i den samiska kulturen…man kan 

bli ganska utsatt av andra samer har jag förstått.” 

 

”…vid lite större sammandragningar så är det mycket alkohol och det förväntas 

att man ska dricka och ha roligt, men väldigt många har inte roligt.” 

 

Citaten fungerade som meningsbärande enheter. Utifrån dessa skapades koder, 

exempelvis: ”ekonomiska problem”, ”grupptryck” och ”konflikter”. Koderna översattes till 

kategorier som ”Livet som renskötande same innebär påfrestningar” samt ”Det är svårt att 

påverka livssituationen” Dessa kategorier tolkades sedan till ett övergripande teman: I detta 

exempel: ”En negativ syn på vad det innebär att vara renskötare”. 

 

Etiska överväganden 

Studien är en examensuppsats på den legitimationsgrundande 

psykoterapeututbildningen med psykodynamisk inriktning vid Umeå universitet. Jämtlands 

läns landsting har bidragit genom att låta informanterna använda arbetstid för sitt deltagande i 

studien. Deltagarna gavs information om studiens syfte och utformning innan gav sitt 

informerade samtycke till att ingå i studien. De informerades också om deras rätt att vid 
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vilken punkt som helst avbryta sin medverkan utan att behöva motivera sitt beslut. Någon 

formell etisk prövning av studien har inte genomförts. Det finns ett begränsat antal behandlare 

av psykisk ohälsa vid de psykosociala enheterna. Intervjuernas innehåll riskerar att utlämna 

enskilda behandlare. Deltagarna har garanterats anonymitet under hela processen, förutom vid 

själva intervjun och den efterföljande transkriberingen. Alla utsagor har anonymiserats och 

återges utan att deltagarna kan identifieras.  

 

Resultat 

Behandlares föreställningar och upplevelser av renskötare i terapi. 

 

 Resultaten presenteras först genom att redovisa behandlarnas upplevelser och 

föreställningar inom olika aspekter av det terapeutiska arbetet med renskötande samer. I den 

redovisningen används citat och löptext som exempel på meningsbärande enheter och koder. 

Genom materialet löper en röd tråd som är gemensam för hur behandlarna ser på relationen 

och vården av patienten. Tre huvudteman kan identifieras: ”brist på kulturkompetens”, en 

negativ syn på vad det innebär att vara renskötare” samt ”förändring med förhinder”. Dessa 

teman utgör studiens egentliga resultat.  

 

Vad innebär det att vara renskötande same? 

Behandlarna har en samstämmig dyster syn på vad det innebär att vara 

renskötare. De föreställer sig en ensam tillvaro med oregelbundna arbetstider och ekonomiska 

problem, där arbete och fritid går ihop. Tre av fyra menar att konflikter med 

majoritetssamhället och inom samebyn utmärker tillvaron som renskötare. De förställer sig att 

de finns en gemenskap i samebyn, men att den också är kopplad till förväntningar som kan 

vara svåra att leva upp till. Informanterna föreställer sig samebyn som ett klassamhälle 

präglad av hierarkier. Behandlarna föreställer sig också att det finns ett tryck att dricka stora 

mängder alkohol. De tror att renskötare får svårt att upprätthålla relationer utanför den 

samiska kontexten. Det finns en förväntan att renskötare väljer en partner med samisk 

bakgrund. 

 

”… oregelbundna arbetstider, det innebär en hel del ensamhet, du tas också in i 

en gemenskap…” 
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”Ekonomiskt har jag ju förstått att det inte är så enkelt det här. Och så beror det 

lite på vilken hierarki man är i, var man står i den samiska kulturen…man kan bli ganska 

utsatt av andra samer har jag förstått.” 

 

”…för jag har nån bild av en äldre kvinna som var gift med en icke-same men 

hon är av samiskt ursprung, och när hon blev deprimerad och grubblade mycket och så där 

så hade hon ingen förståelse för sin samiska familj, alltså syskon och så, för dom tyckte att 

problemet var att hon gift sig med en icke-same.” 

 

”…vid lite större sammandragningar så är det mycket alkohol och det förväntas 

att man ska dricka och ha roligt, men väldigt många har inte roligt.” 

 

Samerna tänks tillhöra en annorlunda kultur. De föreställer sig också att det 

finns slitningar mellan samisk och svensk kultur som påverkar den renskötande patienten. 

Flera av behandlarna menar att olikheter i kultur försvårar förståelse. De föreställer sig att det 

i tystnaden finns något outtalat som skulle vara betydligt lättare för en behandlare med samisk 

bakgrund att förstå. De tror att de förstår en del, men behöver veta mer. Bland informanterna 

finns föreställningar om vad som skapar problem i deras relation till renskötande patienter. Ett 

exempel är uppväxten på skolinternat där pennalism och mobbning tänks skapa en grogrund 

till senare psykisk ohälsa. De förställer sig vidare att gruppen känner sig utsatt vilket påverkar 

förmågan till tillit och därmed relationen till behandlaren.  

 

”…jag har ju lärt mig litegrann, men jag förstår ju och vet att det är ju så 

mycket som jag inte vet, så mycket liksom av det här outsagda och det här 

mellan raderna och alltihop, så det är klart att hade det varit en psykolog som 

själv kom från en renskötarfamilj så hade ju han haft mycket bättre 

möjligheter…” 

 

”…ja det handlar väl mycket om deras egna upplevelser om över att bli 

förstådda, men jag tror att det handlar väldigt mycket om hur dom har levt 

också. Att dom ganska tidigt får flytta hemifrån för att gå i skola, klara sig 

själva som unga, alltså sju år har jag ju hört en del, får lämna 

ursprungsfamiljen och klara sig mycket själva, för att gå i skola då på annan 

ort. Så det måste ju påverka väldigt mycket.” 
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Föreställningar om vård och behandling  

När de renskötande väl kommer till behandling ”finns det något i kulturen” som 

försvårar förändringsarbete. Behandlarnas föreställning är att de biter ihop och kämpar på. 

Det är inte lönt att prata. Vårdens bristande flexibilitet försvårar också för renskötande samer, 

en av behandlarna föreställer sig att renskötande samer diskrimineras i vården. Det finns en 

negativ attityd där renskötande samer upplevs som kravställande och föga anpassningsbara. 

En behandlare konstaterar att det också finns medarbetare med samiskt ursprung, men det är 

ingenting man talar om.  

 

”Jag tror inte att det är så enkelt faktiskt för dom är som sagt inte så vana att 

prata känslomässigt så.”  

 

”… så kan jag väl tycka att förändring alltid är svårt men inte minst i den här 

gruppen. Jag kan tänka att man håller fast vid…..att man har svårt att förändra 

vissa saker som handlar om familjeband och relationer och lojalitet…” 

   

”….vi som jobbar i vården, kanske särskilt i glesbygd, vi lever ju ganska nära 

det som man ser som problem med renskötande samer, alltså markkonflikter och 

det som är så, och det avspeglar sig väl. Det finns ju en syn, tycker jag, på 

samer som att dom ställer krav, i sjukvården framför allt, att dom inte kommer 

på bokade tider, dom kommer alltid en halvtimme för sent och när dom väl 

kommer så är det jättebråttom och då vill dom ha hjälp och service på en gång 

och dom finner sig liksom inte….dom passar inte in i systemet….” 

  

”…så det finns en, vill jag nog säga, en fientlighet…och det får mig att tänka på 

mina egna värderingar – vad tycker jag egentligen, jag har flera arbetskamrater 

som har samisk bakgrund, det funderar man ju inte på.” 

 

Behandlarna föreställer sig att det är viktigt att betrakta renskötare som en 

speciell grupp. De antar att det finns en uttalad problematik med riskbruk av alkohol och 

överdödlighet i suicid. De föreställer sig att renskötare känner sig diskriminerade i vården, att 

gruppen är svår att nå och hjälp behövs inifrån för att förbättra situationen. Samtidigt ser de en 
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risk att ett ökat fokus kan skapa en bild av en drickande, självmordbenägen same som sedan 

blir en självuppfyllande profetia. 

 

”… jag tror inte det är vanföreställningar det här att det är mer 

alkoholmissbruk bland renskötare än det är bland andra, det tror jag inte. Och jag kan också 

tänka mig att – men där har jag inte samma belägg – frekvensen av suicid är högre bland 

dom än bland andra så…..och det gäller ju att knyta nyckelpersoner till sig från 

renskötarna…” 

 

”Jag kan tänka på nån av dom här unga killarna jag träffat relativt nyligen som 

har beskrivit om vänner, gamla klasskamrater, som har tagit livet av sig. Och så säger man 

att ”jamen det vet ju alla att vi samer mår så dåligt och att det inte är så ovanligt…” 

 

Att skapa en terapeutiskt allians 

Samtliga informanter menar att deras upplevelser av renskötare i terapi inte 

väsentligt skiljer sig från andra patienter de behandlat. En av behandlarna beskriver att hon 

bara försöker behandla depression och ångest som vanligt. Behandlarna upplever i princip att 

relationen, kommunikationen och intimiteten inte skiljer sig från andra patienter. Men under 

intervjuernas gång förmedlar ändå behandlarna upplevelser om renskötare och dess 

behandling som ger ett intryck av att det är något speciellt att behandla renskötare. Tre av fyra 

behandlare är också övertygade om att vård och behandling påverkas av att patienten är  

renskötande same. Motsägelsefullt. 

 

”Alltså det vet jag verkligen inte om det är nån skillnad på vad som underlättar 

och försvårar om det gäller renskötande samer eller om det gäller andra 

människor, alltså dom mest grundade villkoren är väl domsamma tänker jag, 

upplevelser och känslor och så….” 

  

”Det är nog inte samma sak…Det tror jag har ganska mycket med att göra med 

att jag känner dom för lite och då blir man dels kanske försiktigare ibland och 

ibland klampar man i klaveret och har man otur så dyker dom inte upp nästa 

gång.” 

 



 
 

11 
 

Behandlarna är nyfikna och fascinerade inför en så annorlunda kultur som finns 

så nära. Trots lång erfarenhet upplever de brister i kunskap. Flera informanter förmedlar 

upplevelser av att de måste arbeta extra hårt för att skapa en god samarbetsrelation. Deras 

upplevelse är att det är svårare att skapa tillit i relationen. De använder mer tid för at ta upp 

anamnes och lägger tydlig vikt på att förmedla respekt och intresse genom att lyssna och inte 

automatiskt  tolka det annorlunda som avvikande. En frånvarande far behöver inte indikera 

lågt engagemang.  Flera av behandlarna försöker också visa att de känner till en del om 

livsvillkoren och frågar när de inte förstår. De försöker förmedla att det går att vara trygg i 

terapirummet, att det som sägs stannar där. 

 

”…så känner jag nog att jag måste lägga extra krut på att dom verkligen blir 

trygga här och att dom, jaa, att dom vågar säga hur det är i kulturen kanske 

framför allt. Jag tror att jag lägger lite extra krut på det, för att dom verkligen 

ska bli trygg i rummet, att det blir en bra allians, att dom ändå kan öppna upp 

så småningom. Mycket utifrån att dom kanske inte känner att dom blir sedda 

och förstådda i samhället överlag…” 

 

”…att kanske inte dra slutsatser så snabbt, att vara öppen för att det kan vara 

annorlunda, och att sånt som jag upplever som annorlunda kanske inte alltid 

betyder det jag tror att det betyder, att inte vara så snabb att tolka vad saker och 

ting betyder…” 

 

Något överraskande upplever majoriteten av behandlarna inte att 

kommunikationen påverkas av att patienten är en  renskötande same. En av behandlarna 

redovisar dock sin upplevelse av att de renskötande har svårt att identifiera och uttrycka 

känslor. Hon upplever också att de har svårt utgå från sig själva. Det får tolkas som om 

behandlaren tänker att de här patienterna inte i första hand ser sig som individer utan som en 

familjemedlem. Intimiteten i kontakterna har varierat. Det har ingenting med att göra om 

patienten är renskötare eller inte. Informanterna ser inget tydligt mönster kring vad som 

försvårar och underlättar intimitet. 

 

” Ja alltså jag vet inte om….jag vet inte om det är nåt speciellt när det gäller 

samer som gör att det inte blir bra, det kan jag faktiskt inte svara på, det vet jag 

inte.” 
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”… många av dom jag har träffat i alla fall har ganska svårt att sätta ord på 

känslor osv, det tycker jag är lite…..nu ska man inte generalisera och så….men 

jag tycker att det blir ganska tydligt i många av dom här familjerna, för man 

pratar inte mycket känslor där hemma. Man stänger av väldigt mycket och 

jobbar på, sliter på med renskötsel och allt vad det kan vara. Och det försvårar 

ju litegrann när dom kommer hit då, att börja sätta ord på just det här med 

känslor och hur dom själva mår osv. Och många tycker jag har haft ganska 

svårt att utgå från sig själva.” 

 

 

 

Livssituation och orsakssamband 

Informanterna är försiktiga med att uttala sig om sin förmåga att förstå 

livssituation och socialt sammanhang. Förståelse verkar bygga på interaktionen. Behandlarna 

kan utifrån sin yrkesroll, erfarenhet och fantasi hyggligt sätta sig in i situationen. Samtidigt 

upplever de att saker inte sägs rätt ut. Det finns så mycket outtalat som påverkar relationen 

och behandlingen. Några behandlare upplever att samer saknar vana att tala om känslor och 

att utrymmet för att känna inåt är begränsat. De blir beroende av patientens berättelser och 

exempel för att närma sig någon typ av förståelse. En av behandlarna tar betydelsen av ett 

eget märke som ett exempel på något som kan vara svårt att förstå. De upplever att de 

renskötande samerna har svårt att förändra familjeband, relationer och lojaliteter.  

 

”Jamen alltså jag tror att jag kan förstå till en viss del, för jag tror ju att det 

finns i grunden ett allmänmänskligt innehåll och det tror jag att jag kan förstå. 

Men jag tror att det finns nån slags begränsning.” 

 

”…alltså den här statusen, vad det betyder att ha ett eget märke t ex och vilka i 

familjen kan få det och hur många i samebyn kan få det…..Där tänker jag att det 

är liksom begränsningar som finns i kulturen i livsstilen som man måste ha ett 

hum om i alla fall, eller måste be att få förklarat för sig.” 

 

”… så kan jag väl tycka att förändring alltid är svårt men inte minst i den här 

gruppen. Jag kan tänka att man håller fast vid…..att man har svårt att förändra 
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vissa saker som handlar om familjeband och relationer och lojalitet.  Så kan jag 

tycka att dom renskötande samer som jag har träffat eller dom 

familjemedlemmarna har liksom haft svårt att bryta mot inlärda mönster.” 

 

Den upplevda oförmågan till förändring ligger i linje med de orsakssamband 

som de renskötande ser till sina besvär, enligt informanterna. Kampen för att stanna kvar 

inom rennäringen ses som orsaken till besvären. Det krävande arbetet och den bristande 

lönsamheten inom näringen föder önskningar om att bygga upp något nytt utanför 

renskötseln. Samtidigt finns ett ansvar att föra traditionen vidare. Det leder till en 

ansträngande situation där man försöker håller en fot kvar inom renskötseln samtidigt som 

man försöker hitta andra sätt att försörja sig på. Slitningar mellan svensk och samisk kultur 

skapar inre konflikter hos patienten genom att olika ideal ställs emot varandra. Dessutom kan 

livsvalen ifrågasättas av närstående, vilket ger upphov till interpersonella konflikter. 

Behandlarna uppfattar att patientens identitet är intimt förknippade rollen som renskötare. Att 

lämna rennäringen innebär inte bara att lämna ett yrke, utan kanske också att lämna sig själv.   

 

” hela tiden handlar om att få det att gå ihop så att säga, rent ekonomiskt, men 

att man gärna vill bevara sin kultur, kanske mycket för sina barns skull 

också…..då tänker jag på den här mannen som försöker ha kvar sin fot i 

renskötseln men försöker också bygga upp nåt annat, han säger ju det att det är 

jätteviktigt för hans barn, tycker han, att dom ska veta att dom är samer, så det 

vill han absolut inte släppa och det är därför han håller kvar det.” 

 

”Ja i det mån jag har det så har det nog handlat om att man har förklarat sina 

besvär utifrån att man sitter fast, fast inte på ett negativt sätt, att man är i en 

kultur som på nåt sätt är omöjlig i ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv. 

Att man känner sig utsatt och inte räknad med och diskriminerad och 

motarbetad, att man sätter sina samband  i besvär med det.” 

 

”…jag tänker speciellt på en kvinna nu som lever med en svensk man och hon är 

ju då samekvinna. Och hon slits ju jättemycket mellan det här, hon har sin 

ursprungsfamilj där i den kulturen men mannen är svensk, och hon är 

jättevacklande i sin identitet…” 
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Upplevelser av psykiska besvär samt vård och behandling 

Tre av fyra behandlare ser sina begräsningar i att förstå renskötares psykiska 

besvär. En av behandlarna upplever att hon har tillräckliga kunskaper. Hon betonar att det 

viktigaste är att kunna ställa diagnos och genomföra behandling med en metod hon behärskar. 

De kunskaper hon har om den samiska kulturen upplever hon visserligen som bristfälliga, 

men ändå tillräckliga för att kunna erbjuda god vård och behandling. Övriga behandlare 

betonar att de upplevda kulturskillnaderna försvårar förståelse av de psykiska besvären. 

Behandlarna kan lätt förstå känslan av ensamhet och utsatthet. Betydligt svårare att förstå är 

hur relationer och konflikter inom samebyn påverkar besvären. Informanterna har också svårt 

att förstå den negativa attityden mot svenskar. Samtliga behandlare uppfattar att vård och 

behandling påverkas av att patienten är en renskötande same. En utmaningen i arbetet är ett 

uppfattat dikotomt tänkande. En av informanterna beskriver hur hennes patienter känner att de 

måste vara ”jätteduktiga” på allt. Om de av olika skäl inte förmår det, är de värdelösa. En 

annan behandlare upplever dessa patienter som smått tvångsmässiga. De mår inte bra, men 

vill inte ändra på något för att göra det bättre. Konflikträdslor upplevs som vanliga. 

 

”…att man ska vara duktig på ”allt”, det räcker inte med att vara duktig på 

något lite utan man ska vara jätteduktig på ”allt”, och att när man av olika skäl 

inte förmår så är man så att säga nästan helt värdelös och har väldigt svårt att 

kunna se nyanser…” 

 

”Och där på gränsen är det nästan lite tvångsmässigt. Konflikträdsla är ganska 

vanligt, en del i problematiken…”  

 

Vården upplevs som dåligt anpassad till gruppens levnadsvillkor. Helst ska man 

tillhöra en hälsocentral, men det passar dåligt med en näring vars verksamhet flyttar med 

årstiden. En behandlare antyder att vårdpersonal i glesbygd kan ha negativa attityder byggda 

på egna erfarenheter. Det går inte heller att arbeta traditionellt terapeutiskt med ramar som att 

träffas en gång i veckan. Behandlingen måste anpassas till renen. 

 

”…han håller på med renskiljning och då blir det det som kommer före och så 

glömmer han bort, han kanske har fler andra skäl, men vill hemskt gärna 

komma men är långt bort, och då blir det liksom utifrån när han kan.” 
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”… man kommer nu närmare om man bor lite i samma område, så tycker man 

ju sig kanske ha drabbats av renhjordar som har ätit upp trädgården t ex 

då…..men jag tänker att vi bygger ju också vår föreställning om andra 

människor och andra grupper av människor på dom erfarenheter som vi har, 

och då tänker jag att man har mer erfarenhet om man jobbar i glesbygden än 

om man jobbar inne i stan.” 

 

Sammanfattande teman 

Huvudtema 1: Brist på kulturkompetens 

Upplevelserna och föreställningarna präglas av motsägelser. Informanterna 

betonar att det egentligen inte finns så mycket som särskiljer terapeutiskt arbete med 

renskötande samer, men ger samtidigt konkreta exempel på motsatsen. Hur ska vi förstå dessa 

motsägelser? Möjligen är det ett resultat av intervjuupplägget med återkommande frågor om 

olika aspekter på behandlingsarbetet med just renskötande samer, vilket kan tänkas tvinga 

fram svar för att tillfredställa intervjuaren. En annan tolkning är att behandlarna är måna om 

behandla alla människor lika och obenägna att i förstone delge upplevelser som kan tolkas 

som fördomsfulla. Det finns en nyfikenhet och vilja att hjälpa en grupp som upplevs utsatt 

och annorlunda. Samtidigt vill de inte stigmatisera gruppen. Deras svar ger också uttryck för 

en förhoppning att vård och behandling ges på samma sätt som till andra. Paradoxen mellan 

likabehandling och speciell hänsyn går som en röd tråd genom intervjuerna. 

Tidigare forskning bekräftar bilden av behandlares kluvenhet inför patienter som 

tillhör en minoritet (Comaz-Diaz & Jacobson, 1991).  Reaktionerna kan pendla mellan 

överkompensation och misstänksamhet, vilket försvårar arbetsalliansen. Behandlarna väljer 

att arbeta försiktigt med renskötande samer, vilket kan tolkas som ett exempel på över-

kompensation. De bemödar sig om att inte dra snabba slutsatser: Trots kunskaper om samisk 

kultur är de beroende av patienternas berättelser för att förstå renskötarens värld. Det 

förefaller vara uppfattningar som delas av samer (Stoor, 2012).  

 Intrycket blir att behandlarna förhåller sig till de renskötande patienterna med 

en särskild beredskap. De verkar berätta om en förförståelse av att egna kulturella normer kan 

påverka upplevelsen av patientens besvär. Möjligen uttrycker det den dolda misstänksamhet 

som tidigare forskning funnit hos behandlare i transkulturell kontext. Som en slags 

överkompensation förefaller det vara viktigt för behandlarna att vara nyfikna och öppna inför 

det annorlunda. Möjligen är det ett sätt att motverka egna dolda negativa attityder mot 
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renskötare. Den renskötande samen exotiseras för att bli intressant och förståelig och att viljan 

att förstå det samiska riskerar att skymmer sikten för de symtom som ska behandlas. 

 

Huvudtema 2: En negativ syn på vad det innebär att vara renskötare 

Behandlarna har en stamstämmig negativ syn på vad det innebär att vara 

renskötare och att vård och behandling påverkas av att patienten är en renskötande same. Den 

negativa föreställningen kan vara färgad av behandlingsarbete med exempelvis deprimerade 

patienter, men är sannolikt påverkad av allmänna uppfattningar i majoritetssamhället. Hur ska 

vi förstå att renskötaren håller fast vid sin näring trots bristande lönsamhet och andra 

påfrestningar? Det blir närmast omöjligt att förstå om vi inte är bekanta med de positiva 

värden som är förknippade med livet som renskötare. Det förefaller som att behandlare med 

ursprung i majoritetssamhället utgår från sin egen kontext och fokuserar på de negativa 

aspekterna av att vara renskötare. Faktorer som ekonomisk osäkerhet och konflikter är 

igenkännbara från den egna kulturen medan positiva värden för renskötare inte kan 

identifieras eftersom de är annorlunda. En annan mer vidlyftig tolkning är att en kolonistör 

ofta försämrar levnadsvillkoren hos ursprungsfolket för att sedan konstatera att 

befolkningsgruppen lider och behöver hjälp. Denna händelsekedja kan då bidra till att 

upprätthålla en bild av kolonisatören som god och rättfärdig samt villig att hjälpa den utsatta 

gruppen.  

 

Huvudtema 3: Förändring med förhinder 

Behandlarna kan berätta om att det är svårt att förändra mönster hos de 

renskötande patienterna. Patienterna vill förändra sitt mående, men vill inte ändra på något. 

Det finns föreställningar om att ”det finns något i kulturen” som motverkar förändring. 

Sannolikt är det upplevelser och förställningar som speglas av en reell upplevelse hos de 

renskötande. De befinner sig i en vanmaktsituation där de i begränsad omfattning kan påverka 

omständigheterna. Beslut om ersättningar, rovdjursstammar och utnyttjande av naturresurser 

ligger väsentligen utom den egna kontrollen samtidigt som dessa faktorer påverkar 

livssituationen. Att upphöra med renskötsel är ofta inte ett alternativ då identiteten är så starkt 

förknippad med sysselsättningen: ”Vem är jag om jag inte är renskötare?” I det ljuset är det 

kanske inte så svårt att förstå varför behandlarna upplever de renskötande samer som ovilliga 

att förändra relationer, lojaliteter och familjeband. Går dessa att förändra utan att man förlorar 

sig själv? Dessa fynd överensstämmer med tidigare forskning (Nordin, 2007; Silviken, 2011; 

Kaiser et al., 2012; Ruong, 2011).  
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Är det då något i den samiska kulturen som försvårar förändring? Eller är det 

snarare så att majoritetssamhället skapar förutsättningar som inte kan ändras och i sin tur ger 

ett intryck av den renskötande samen som förändringsobenägen? Behandlare pekar ut 

specifika problem typiska för den renskötande gruppen: riskbruk av alkohol, ovana att tala om 

känslor, ovilja till förändring och ett kategoriskt svart-vitt tänkande. Men det förefaller ändå 

som behandlarna ser sina patienters besvär i ljuset av omöjliga livsvillkor.  

Informanterna uppfattar att vårdens struktur inte är anpassad till rennäringens 

villkor och att diskriminerande attityder finns, inte minst i bland vårdpersonal i glesbygd som 

bär på egna negativa erfarenheter av renskötsel. Tidigare forskning har visat att renskötande 

samer har lägre förtroende för sjukvården än den omgivande majoritetsbefolkningen. De 

renskötande upplever att bristen på förståelse för kultur och sedvänjor utmynnar i opassande 

och orealistiska behandlingsråd (Daerga et al., 2012). Ökad kulturkompetens kan förbättra 

vården, men är det möjligt i ett sammanhang där den rensskötande samen avviker från normen 

och blir den andra? Samiska vårdenheter enligt modell från Norge är kanske en lösning. Men 

räcker det? Svenska statens politik har stor betydelse för de livsvillkor som är en viktig 

förklaring till den psykiska ohälsan bland renskötare, i alla fall enligt behandlare och 

patienter. Kan vi förbättra renskötande samers psykiska hälsa utan politiska beslut som 

förbättrar förutsättningarna för rennäringen? 

 

Diskussion 
 Det saknas forskning på hur behandlare upplever terapeutiskt arbete med 

renskötande patienter. Innevarande studie är av explorativ karaktär. Resultaten indikerar att 

behandlarnas föreställningar och upplevelser präglas av motsägelser. Det ligger väl i linje med 

tidigare forskning, där behandlare pendlar mellan överkompensation och misstänksamhet pga. 

brister i kulturkompetens.  

Det finns en inbyggd spänning i vårdens bemötande av patienter. Personalen ska 

utgå från en universell människosyn som ser alla patienter som individer, samtidigt som de 

ska ta hänsyn till etnicitet och kultur. Uppdraget för vården blir paradoxalt nog att bekräfta 

patientens annorlundahet. Problemet ligger inte enbart hos behandlaren. Eller renskötaren. Det 

uppstår i kommunikationen. När behandlare och den renskötande patienten möts uppstår ett 

dilemma. Hos båda parter finns en tendens att omväxlande behandla den andra som dels en 

individ, dels en representant för ett kollektiv. Men även synen på sig själv kommer växla. 

Ibland ser man sig själv som en individ, ibland som representant för ett kollektiv (vården – 
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samerna). I detta finns risker för missförstånd och bristande kommunikation som sannolikt får 

följder för det terapeutiska arbetet. Det räcker inte att  behandlaren betraktar den hjälpsökande 

renskötaren som individ. Det krävs också av patienten att inte denne utgår från att 

behandlaren betraktar denne mer som same än som en patient med psykiska besvär. Så länge 

vi antar att den andra betraktar mig kollektivt så avläser vi det som sägs i linje med 

antagandet. Det vi tror blir sant, även när det inte stämmer. Misstanke blir detsamma som 

upplevd sanning. Om den ena parten kollektiviserar sig själv sitter båda fast.  

 Under de senaste decennierna skönjs en ökad medvetenhet om den makt som 

svenska staten utövat och så grundläggande förändrat förutsättningar för den samiska 

kulturen. Det förefaller finnas en ökad självmedvetenhet bland samer, en stolthet över språk, 

kultur och traditioner. Samiskhet är inte längre något man måste dölja. I vår tid anses det vara 

progressivt att representera sin essentiella kategori. Detta innebär en upprättelse för vårt 

urfolk och en ökad uppmärksamhet från majoritetssamhället vad gäller villkoren för livet som 

renskötare, men också ett skillnadstänkande om än välvilligt.  Vården har identifierat 

renskötande samer som en utsatt grupp som inte alltid får vård på lika villkor. Problemet 

måste åtgärdas. Denna rättighetsinriktade kategorikänslighet präglas av patos och social 

medvetenhet, men förutsätter en rasifierande tanke och blick. Å andra sidan måste vi göra 

indelningar för att studera och belysa fenomen. Här finns forskning som indikerar att  

renskötande samer är en riskgrupp för psykisk ohälsa och suicid. Men alla indelningar med 

uppmärksamhet på gränser och grupper riskerar att befästa dem i våra huvuden och leda till 

tankar om kollektiva särdrag.  

Studien indikerar att bristen på kulturkompetens påverkar den terapeutiska 

alliansen och därmed vård och behandling. Så länge renskötande svenska samer inte har 

möjlighet att välja behandlare med kulturkompetens kvarstår risken att renskötande samiska 

patienter inte får vård på lika villkor. Men frågan är om ökad kulturkompetens bland svenska 

behandlare är lösningen. I den svenska vården kommer den renskötande same vara 

undantaget, den avvikande. Norge har valt att inrätta ett speciellt centrum för vård av samisk 

psykisk ohälsa. Möjligen är det en lösning för att förbättra vården också i Sverige. 

Samtidigt upprätthålls då gränser mellan de svenska och det samiska på ett 

något konstlat sätt. Det finns också en risk att en sådan lösning döljer den egentliga orsaken 

till den psykiska ohälsa: de omöjliga livsvillkoren. Men för att förändra livsvillkoren krävs 

kontroversiella politiska beslut, som innebär att makt överförs från majoritetssamhället till 

samerna. Det är tveksamt om svenska staten är intresserad av en sådan utveckling. Kanske är 
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det då lättare att öka kulturkompetensen i vården eller att t.o.m. inrätta samiska centrum för 

psykisk ohälsan. 

 Men; det är ändå så att strukturer utgörs, formas och upprätthålls av händelser, 

ögonblick och situationer där individuella människor interagerar. Det är följaktligen också där 

de kan förändras. Som i ett terapeutiskt samtal. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Vem är du? Bakgrund? Utbildning? Yrkeserfarenhet som terapeut?  

Erfarenhet av arbeta med renskötare? 

Berätta om din upplevelse av att arbeta med renskötare? 

Vilka känslor och reaktioner väcker dessa patienter hos dig? 

Påverkas vård och behandling av att patienten är renskötare? 

Ställer terapeutiskt arbete med renskötare särskilda krav på dig som behandlare? 

Hur har relationen till patienten varit? 

- vad har försvårat respektive underlättat en god relation? 

Hur har kommunikationen varit? 

- vad har försvårat resp. underlättat en god kommunikation 

Hur har intimitetsnivån varit? 

- vad har försvårat resp..? 

Hur bedömer du din möjlighet att förstå patientens besvär? 

- vad har försvårat resp..?  

Vad innebär det att vara renskötare idag? Hur tänker du? 

Hur bedömer du din möjlighet att förstå livssituation och socialt sammanhang 

- vad har försvårat resp..? 

- vad säger familj och närstående om patientens besvär ? 

- känner du till vilka ord patienten använder när han/hon ska beskriva sina besvär för 

närstående 

- orsak till besvären? hur tänker patienterna? 

- vilken hjälp finns att få från närstående (för patienten)? 

- kan patienten tala med sina närstående om sina besvär? 

Hur bedömer du din möjlighet att förstå patientens förväntningar på vården? 

- vad har försvårat resp..? 

- vilken hjälp och behandling önskar patienten? 

 

 

 


