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1 Abstract  

The influence of the society on the identity of samis 

English  

The purpose of this thesis was to investigate in which way samis in Stockholm relate to their 

identity in lack of their language. Four sami living in Stockholm have been interviewed. 

Furthermore, books, laws, and rules regarding the language and living of the samis are 

investigated.  

It is shown that historical factors and episodes still are the bases of how they are influenced 

and relate to their identity, group belonging, and ethnicity.  

The questions of the principles behind ones identifying as a sami, and if there is any 

difference compared to the corresponding principles of the rest of the society, are also dealt 

with.  

It is clearly shown that Samis are not an outdated people, but rather a people that follow the 

general social and technical development. 

It is concluded that samis who live and grow up in Stockholm today which don’t practice 

reindeer husbandry and lack the sami language, have difficulties in feeling fully acceptance in 

there identity as samis.   
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2 Inledning 

Det finns idag väldigt många samer som bor och är uppväxta i Stockholm (Sameföreningen, 

2009). De har olika yrken, de bedriver inte renskötsel och det samiska språket fattas många. 

Som studien kommer att visa påverkas människor av den historiska kontext som de befinner 

sig i. Samhällets syn och värderingar på en folkgrupp påverkar den enskilda individen i 

hennes uppfattning om sin identitet och hennes förhållningssätt till den etniska gruppen. 

Enligt en enkätundersökning gjord 2003 (Carlsson, 2006) om ungdomars attityder, har vissa 

människor än idag föreställningen om att samerna befinner sig i norra Sverige boendes i kåtor. 

Detta vittnar om okunskapen om vårt nutida samiska folk. Vi vet också väldigt lite om samisk 

historia, det vill säga om Sveriges egen urbefolkning (Carlsson, 2006). 
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3 Bakgrund  

3.1 Vad är ett ursprungsfolk? 

FN:s definition av ursprungsfolk (enligt Cobo - studien) säger att ursprungsfolk är de som 

• har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades 

eller koloniserades av andra. 

• anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta 

territorium.  

• strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin 

etniska identitet till framtida generationer  

                                                                                                                            (sametinget). 

Vidare skriver FN att ”Detta är grunden för deras fortsatta existens som folk, i 

överensstämmelse med deras egna kulturella, sociala och rättsliga institutioner och system. 

Samerna själva identifierar sig som ett ursprungsfolk. Det samiska folket bodde bevisligen i 

norra Skandinavien innan kolonisationen och fastställandet av statsgränserna. Det finns en 

historisk kontinuitet som sträcker sig minst tretusen år tillbaka” (sametinget). 

 

1977 bekräftade Sveriges riksdag samernas ställning som ursprungsfolk (Riksdagen, 2009).  

3.2 Vad är Sapmi? 

Sapmi är ett annat ord för sameland, det vill säga det landområde som samer brukade innan 

kolonisationen av sameland började; det landområde som samerna brukade innan 

gränsdragningar skedde. De osynliga gränsdragningarna gäller även idag när man pratar om 

Sapmi eller sameland. Sapmi består av norra Sveriges inland, norra Norges kust och inland, 

nordligaste Finland och Kolahalvön i Ryssland (Regeringskansliet, Jordbrukdepartementet, 

Sametinget, Samer 2004). 
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4 Teori 

Utifrån Gadamer och Habermas formuleringar inom den hermeneutistiska vetenskapsfilosofin 

är strävan här att förstå och tolka ett historiskt sammanhang som människor, i detta fall 

samerna, befinner sig i (Thomassen, 2007). Enligt hermeneutiken är vi alltid en del av 

historien, den formar oss och påverkar oss och vi fattar våra beslut utifrån de förkunskaper vi 

har. Ordet fördomar klingar inte så positivt i dagligt tal men enligt Gadamer är det våra 

fördomar som gör det möjligt för oss att överhuvudtaget förstå någonting alls. ”Det är endast 

mot bakgrund av en förståelse vi redan har som vi kan få grepp om en mening i det nya vi 

möter” (Thomassen, 2007:95). 

4.1 En urbefolknings historik  

Samerna beskrivs inte bara som Sveriges urbefolkning utan också som hela Europas. 

(Carlsson 2006). Tack vare den forskning som bedrivits och de arkeologiska fynd som gjorts 

kan man visa att samernas historia sträcker sig minst femton tusen år tillbaka i tiden (ibid). En 

folkgrupp från Europa skall ha vandrat från Sydskandinavien upp mot norska kusten. En 

annan grupp från Europa skall också ha vandrat upp mot norska kusten men tagit vägen via 

Ryssland. Vidare skriver Carlsson att för cirka åtta tusen år sedan smälte den is som skulle ha 

hållit dessa grupper ifrån varandra och dessa grupper skall ha mötts. Tack vare detta, samt att 

forskare dessutom har sett stora likheter mellan hällristningar som gjorts i Norge, i 

Ångermanland och grottmålningar från Sydeuropa, gör man bedömningen att dessa 

hällristningar är från förhistoriska samer och att samerna även skulle vara Europas 

ursprungsbefolkning (Carlsson 2006:32,33). Forskning har även genom DNA-studier visat att 

samernas genetiska uppsättning inte liknar någon annan folkgrupps och på så vis är samerna 

unika (Carlsson 2006:34). 

 

Kring år 1340 började lappmarkerna ses som en potentiell inkomstkälla av staten och vår 

dåvarande kung Magnus Eriksson (Carlsson 2006:41). Enligt Stroud, Svonni och Hyltenstam 

i Hyltenstam (1999) samt Carlsson (2006) hade samerna bedrivit handel med Birkakarlarna 
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sedan en tid tillbaka, men svenska staten gav Birkakarlarna handelsrätt, vilket innebar att de 

fick bestämma värdet på varorna. De blev ”statens förlängda arm” (Carlsson 2006:43). Detta 

medförde att Birkakarlarna nu löd under staten och tog skatt ifrån samerna. (Hyltenstam et al 

1999). Många samer började nu tämja vildrenar för att öka sitt leverbröd. Staten började 

exploatering av naturrikedomar. Skatterna blev bara högre och högre under Gustav Vasas tid 

samtidigt som nybyggare i området blev skattebefriade under 1600 - 1800-talet. Detta ledde 

till att många samer blev tvungna att minska på sin renförsörjning, vilket var till fördel för 

nybyggarna som kom.  

Samtidigt byggdes det aktivt kyrkor i Lappland. Intresset för att bevisa att detta land var 

svenskt var stort, då Norge och Ryssland konkurrerade med att vilja besitta detta område 

(Carlsson 2006:43). Samerna som tidigare hade en hednisk tro med flera gudar och en högt 

uppsatt nåjd (shaman) inom varje siita (stam, ätt) blev tvingade att lära sig kristendomen. 

Deras spåtrummor brändes och jojken (samernas speciella sätt att sjunga på) förbjöds, det 

rådde en allmän utrotning av den samiska tron (Samer 2004), (Carlsson 2006).  

Före 1751 hade samerna betesmarker för sina renar gränsöverskridande över nationalstaterna 

Norge, Sverige, och Finland. År 1840 beslutade dock Ryssland att stänga Finland för norskt 

renbete, vilket medförde att norska samer i sin tur minskade renbetesmöjligheterna för 

svenska samer i Norge. Norge, Sverige och Finland gick nu ihop för att försöka hitta en bra 

lösning. De bildade den så kallade renbeteskonventionen (1913). Tyvärr blev det ingen bra 

lösning: Betesrätten begränsades och konventionen, som skulle träda i kraft år 1923, 

medförde att många nordsamer av staten tvingades att minska antalet på sina renar genom 

slakt, eller flytta söderut. Enligt de beräkningar som gjordes 1923 var det bara en tredjedel av 

samerna som bedrev renskötsel, resten höll på med jakt och fiske eller en kombination av 

jordbruk, fiske, jakt och renskötsel (ibid).  

Många nordsamer tvingades med andra ord att flytta söderöver. Men där befann sig redan 

sydsamer och vissa utav dem hade också renar. Nu möttes två olika språkdialekter vilket 

medförde svårigheter i att förstå varandra. Mark som tidigare tillhört sydsamer blev nu 

renbetesmarker för både syd- och nordsamer. Myndigheterna beslutade ändå år 1928 att 

endast de samer som levde av renskötsel och var nomader var de riktiga samerna (Carlsson, 

2006:71). Det var med andra ord minoriteten bland samerna som fick rätten att kalla sig ”de 

riktiga” samerna. Staten prioriterade därmed nordsamerna eftersom de av lagen betraktades 

som de riktiga nomadiserande samerna (ibid). 
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Enligt 1928 års lag var man alltså för att bli betraktad som same tvungen att vara 

nomadiserande renskötare, men man var dessutom tvungen att tillhöra en sameby (Carlsson, 

2006:74). Detta torde ha medfört en känsla av utanförskap för de samer som inte var 

renskötare. De som har medlemskap i en sameby har rättigheter att låta sina renar beta på ett 

visst område. De har även jakt-, fisk- och skogsrättigheter till husbehov på denna mark. För 

att få bli medlem i en sådan sameby krävs även att de befintliga medlemmarna accepterar en. 

Samebyn bestämmer alltså om någon skall få bli medlem och ”dela på denna kaka” eller ej. 

De samer som nu besitter denna rättighet vill av förståeliga skäl inte gärna låta fler dela på 

denna mark då renbetesmarkerna enligt dem inte skulle räcka till åt alla. Carlsson menar att 

detta bekräftas från myndighetspersoners uttalanden, som också säger att ”Det beror på att 

betet och viltbeståndet inte räcker till alla dem som anser sig ha rätt till det.” (Carlsson 

2006:75).  

 

Utifrån Hyltenstam et al (1999), får man en uppfattning om att dessa samer som nu inte var 

renskötare (det vill säga inte sågs som ”riktiga” samer) utan som hade sin försörjning inom 

jordbruk eller kombination av detta, med jakt och fiske, samt sitt nu påtvingade 

svensktalande, mer och mer kom att förlora sin samiska identitet. De nomadiserande samerna 

fick inte rösträtt förrän år 1911 (Hyltenstam, Stroud, Svonni 1999:52), vilket också är en 

starkt bidragande faktor till att sära på renskötande samer och icke renskötande samer, samt 

att få de icke renskötande samerna att ses som svenska befolkningen i övrigt, fastän med 

betydligt sämre status.  

 

Detta är mycket viktiga historiska händelser, då vissa samer av den anledningen kan ha känt 

sig mindervärdiga andra samer. Carlsson skriver ”same ställdes mot same” (Carlsson 

2006:73). 

Samtidigt kan en rädsla ha funnits att erkänna sin samiska identitet på grund av förtrycket som 

fanns (se Rasbiologi nedan).  

Samer som står utanför medlemskap i en sameby, menar att det inte alls är fråga om att alla 

samer vill börja med renskötsel eller rovfiska och rovjaga på markerna, utan helt enkelt bara 

vill få ta del av deras förfäders mark, som de anser tagits ifrån dem, till förmån för ”de 

riktiga” samerna som staten prioriterat (ibid). 

”Jag som är same, måste betala så kallad intrångsersättning till andra samer, när jag jagar 

på mina förfäders mark.” (Isaksson, S När staten stal marken 2001 i Carlsson 2006:74).  
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Att inte få tillhöra den by som ens släktingar i generationer växt upp i kan alltså ge en känsla 

av utanförskap.  

Dessa regler om att få tillhöra en sameby följs även idag! (Carlsson, 2006:74).  

4.2 Rasbiologi 

Det är viktigt att tänka på vad vetenskapen genom tiderna har representerat. Det har i Sverige 

rått en övergripande tro och respekt för forskning, vetenskap, industrialisering och utveckling. 

Vetenskapsmannen har varit en förebild för det rationella förnuftet och framstegstanken 

(Stier, 2004). Med skönhetsideal från antiken, kombinerat med den framväxande rasbiologin 

om den perfekta människan, det vill säga det västerländska vita manliga idealet, har detta fått 

förödande konsekvenser för många folkgrupper (ibid). ”Vetenskapen kan förstås som en del 

av de maktförhållanden eller sociala förhållanden som råder i den samhälleliga eller 

kulturella kontexten. Detta betyder att vetenskapen kan uppfattas som en form av 

maktutövning, på grund av att den vetenskapliga, rationella kunskapen överordnats andra 

former av kunskap.”…. ”I tanken på vetenskaplig objektivitet finns emellertid redan 

subjektivitet förankrad…” (Arvarstson, 1999:109).  

Uppsala universitet hade ett eget institut för rasbiologi. Forskningen ägnade mycket tid till att 

studera intelligens och handling utifrån ras och hjärnans utformning. Tanken var att vissa 

raser kunde föra människans utveckling framåt på ett bättre sätt (Arvarstson, 1999:109). Man 

mätte skallar och försökte koppla etnicitet, individer och grupper med högre och lägre 

förmåga till livsduglighet (ibid). 

Rasbiologi har därmed bidragit till upprätta gränser mellan människor. Där ”vi” alltid 

tenderar att vara det normala, och att ”dom” betraktas som en avvikelse, som något onormalt 

eller rent av mindervärdigt” (Arvastson, 1999:136). 

”Till saken hör att vetenskapsmannen nästan alltid representerat ”det normala”, det som är 

normalt eller normativt i det moderna samhället” (ibid). Han skriver att det är en form av 

maktutövning eftersom den vetenskapliga kunskapen ofta överordnas andra former av 

kunskap.  

Det ledde till att ”vi” började få mer och mer en översittarroll som tillhörande denna vita, 

ariska, intelligenta mänskoras i Sverige. ”Vi” skulle göra folk av samerna. ”Vi” skulle kristna 

dem och få dem att prata svenska. Samtidigt som de renskötande samerna, ansåg man, ”av sin 

natur” inte skulle må bra av att gå i vanliga skolor, så placerades de renskötande samerna (de 
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så kallade nomadiserande samerna) därför i nomadskolor. Undervisningen skedde i kåtor. 

Man ansåg att risken fanns att ”lapparna” (som man använde som skällsord), skulle bli 

försvenskade om de fick gå i vanliga skolor. Däremot fick de två resterande tredjedelarna av 

den samiska befolkningen börja i vanliga skolor. Det ansågs dock fult att prata något annat 

språk än svenska, så samerna fick inte prata samiska på skolan eller på skolgårdarna. De 

tvingades att lära sig svenska och prata det (Hyltenstam, 1999), (Carlsson, 2006).  

 

4.3 Det samiska språket  

I sametingets, Regeringskansliets och jordbruksdepartementets informationsbok Samer, ett 

ursprungsfolk i Sverige (2004) Står det att samiska inte är ett språk, utan kan delas in i tre 

samiska språk. Sydsamiska som talas i Norge och Sverige, centralsamiska som talas i Norge, 

Sverige och Finland samt östsamiska som talas på Kolahalvön.  

Dessa kan i sin tur delas in i dialekter. I Sverige talas sydsamiska samt centralsamiska.  

Från centralsamiskan (som talas i Norge, Sverige och Finland) finns nordsamiska och 

lulesamiska dialekten (ibid). Vidare står det att de flesta, kanske 85 % talar nordsamiska, 

vilket i Sverige motsvarar ca 5000 - 6000 personer. Lulesamiska och sydsamiska talas vardera 

av uppskattningsvis 600-800 personer. Detta uppges vara osäkra siffror, ”eftersom någon 

tillförlitlig statistik inte finns” (Samer, 2004:50).  

 

Det samiska språket har stora variationer. Sydsamiska och nordsamiska skiljer sig åt både 

skriftligt och muntligt (Samer, 2004). Hyltenstam et al (1999) skriver om en undersökning 

som gjorts av NOU (1985), som visar att det är lika stor skillnad mellan de nordsamiska och 

sydsamiska språken, som det är mellan norska och isländska (Hyltenstam, Stroud, Svonni, 

1999:45).  

 

År 2000 fastställde riksdagen att samiska är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige. Detta 

medförde att samer har rättighet att få helt eller delvis förskoleverksamhet och äldreomsorg på 

samiska i vissa kommuner i Norrbotten. I dessa kommuner har samerna även rätt att få 

använda sitt språk i domstolar och hos förvaltningsmyndigheter. Kommunen är dessutom 

skyldig att anordna undervisning för alla samiska elever så att de får undervisning i 

modersmålet även om det inte är dagligt umgängesspråk (Samer, 2004). 
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Språket är viktigt för en individs identitet och självkänsla på så sätt att den förmedlar tankar 

och för ens historia och åsikter vidare till en annan. Det är med andra ord ett kommunikations-

medel där kulturskapande och ett kulturbevarande kan äga rum. Tack vare språket har 

kulturbevarandet kunnat äga rum både genom skriftlig och muntlig tradition. ”Ett folks förlust 

av språket kan inte ersättas av några andra värden” (Syrjänen Schaal i I&M häfte 2, 2006: 

31). 

”Alltså, trots att det psykokulturella rastret upplevs som högst personligt och subjektivt, är det 

likväl kulturbetingat, inlärt och format i socialt samspel samt förankrat i språket. Kulturen 

och språket blir därmed den resonansbotten mot vilken känslor, tankar och beteenden ges en 

mening” (Stier 2004:113). 

4.4 Etnicitet 

Ordet etnicitet härstammar från grekiska ordet ”ethos” som betyder folk 

(Nationalencyklopedin, Jonsson 2001). Lahdenperä skriver i Interkulturell pedagogik i teori 

och praktik, (2004) med hänvisning till Lange och Westin (1981:302) att etnicitet syftar på en 

ofrivillig grupp, där medlemmarna delar samma kultur. Man identifieras av andra som 

tillhörande denna grupp eller identifierar sig själv med den. Hylland Eriksen menar att 

definitionen av etnicitet byggs upp av föreställningen att den egna gruppen är kulturellt 

annorlunda andra grupper (Eriksen i Lahdenperä 2004). Etnicitet skulle inräkna kulturell 

identitet, språk, religion och livsstil (ibid). Stier med boken Kulturmöten – en introduktion till 

interkulturella studier, (2004) har liknande resonemang kring etniska grupper. Det är även 

här, menar han, i etniska grupper, som kulturen försvaras, vidmakthålls och förmedlas. Han 

påpekar att ”Etnicitet har därmed att göra med en grupp människors föreställningar om ett 

gemensamt ursprung” (Stier 2004:94). Vidare menar Stier att det finns en medvetenhet och 

en självdefinition som tillhörande en grupp, att det är av mindre betydelse om det är verkligt 

eller inte. ”Istället är det föreställningen som är grunden för en kollektiv identitet.” (Weber 

1983:274-285 i Stier 2004:94). 

”Grupperna tillförsäkrar individer en identitet och känslor av samhörighet och trygghet” 

(Stier 2004:93).  
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4.5 Identitet 

Borgström gör en mycket klar bild över hur individer skapar sig en identitet. I Idol, image och 

identitet 2002, utgår hon ifrån sociokulturella identiteter och menar att begreppet socio-

kulturellt är en sammansättning av det sociala och kulturella. Hon beskriver hur individen 

förhåller sig till sig själv och sin egen bild av sig själv och hur individen även förklarar och 

förstår sin identitet i förhållande till hur ”den andre” ser på henne. Detta förklarar hon bland 

annat med hänvisning till Meads engelska begrepp ”I” och ”me”, där ”me” är den 

objektiverade sidan av en själv, som ”den andre” ser av mig. ”Den andre” säger hon sätter 

etiketter på mig utifrån personliga attribut som snäll, dum, tjock, smal och/eller via social 

identitet som kön, yrke, nationalitet med mera. ”I” ser också ”me” och det gäller här enligt 

Borgström att ”jag” sätter gränser så att ”jag” vet var jag står i relation till ”den andre” (ibid). 

Detta betyder att det är den sidan av en individ som individen väljer att visa utåt, medvetet, 

som Borgström kallar ”me” och att det är ”I” som är den tänkande sidan som ”sätter gränser” 

och bestämmer vilken personlighet, karaktär och personliga attribut som man (”I”) väljer att 

manifestera utåt (”me”). En individ skapar med andra ord sin identitet i förhållande till hur 

andra bekräftar den, via en socialisationsprocess. Stier Kulturmöten (2004:85) skriver att 

socialisationsprocessen är en social process där kulturen överförs från en generation till en 

annan. Vett och etikett, vad som anses rätt eller fel förmedlas explicit eller implicit via 

reklam, TV, kompisgrupper, familj utbildning etc. På så sätt skapas också normer (Stier 

2004). 

4.5.1 Sociokulturella normer  

Hyltenstam et al Sveriges sju inhemska språk (1999) menar att majoritetssamhället skapar 

stereotypa bilder av samen via sociokulturella normer. Detta, anser han, sker speciellt på 

grund av deras okunskap om samerna. Det finns ett samband mellan kunskap och värderingar 

(ibid). På så sätt skapar majoritetssamhället en stereotyp bild av samen, om de inte känner till 

samerna annat än till eventuella synliga attribut som till exempel dräkten eller yrket 

renskötare.  

En vanlig uppfattning inom majoritetssamhället är också att om inte dessa stereotypa koder är 

synliga eller är presenterade, samen då per automatik skulle vara som vilken svensk som 

helst. Man har som Hyltenstam et al uttrycker det ”ingen förståelse för att det kan förekomma 

speciella tankesätt, beteenden och dylikt hos minoriteten” (Hyltenstam, 1999:62, 63). 
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Identiteter skapas alltså i gemenskap med andra och med rättesnören som historiska och 

kulturella aspekter fört med sig, i den tid och plats man befinner sig för tillfället.  

Det sätt på vilket en individ förhåller sig till ett identitetsskapande och utvecklar sin identitet 

utifrån, är de normer och värderingar andra har, och vad man själv väljer att ålägga sig att visa 

utåt. Det är alltså sociokulturella faktorer som verkar på en persons identitetsutveckling.  

 

”Ett etniskt medvetande och etniska identiteter måste således förstås i såväl ett socialt som 

tidsmässigt sammanhang” (Stier 1998/2003 i Stier 2004:95). 

”Att människan är mer än sina gener är säkert. Hon är också sin dåtid, nutid och framtid” 

(Thomassen, 2007:74).  

4.6 Synen idag  

”Det finns ingen definition av vem som är same. I sametingslagen (SFS1992:1433) som avgör 

vem som får rösta till Sametinget sägs dock att man är same om man själv anser sig vara 

same och har eller har haft samiska som språk i hemmet eller har föräldrar, far- eller 

morföräldrar som har eller har haft samiska som språk i hemmet. Same är också den som 

anser sig vara same och har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till 

Sametinget.”  

(Samer,2004:5) 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står under 

mål att uppnå i grundskolan, att ”Skolan ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola:  

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 

kulturarv, 

• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia”. 

(Lpo 94) 

 

För de frivilliga skolformerna (Lpf 94) gäller 

”Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade 

program samt den gymnasiala vuxenutbildningen har kunskaper om de nationella 

minoriteternas kultur, språk, religion och historia.”                                                       (Lpf 94) 
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I kursplanen för grundskolan i svenska och historia står följande:  

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

• får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det 

samiska språket och övriga minoritetsspråk i Sverige,” 

 

”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 

• tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i 

olika nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta 

ger,” 

                                                                                                                                   (Skolverket) 
 

I läroplanen för förskolan: (Lpfö 98) står följande  

”Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 

känsla och respekt för andra kulturer.” ”Förskolan skall sträva efter att varje barn som har 

ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö 98). 
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5 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa samers situation i Stockholm, i sitt sätt att förhålla sig 

till sin identitet. Studien syftar även till att lyfta fram en djupare förståelse för hur viktigt det 

är för en individ att få känna full acceptans och tillhörighet till en grupp. 

5.1 Frågeställning 

• Hur känner samer i Stockholm för sin identitet?  

• Hur påverkas de av samhällets eventuella okunskaper och förväntningar?  
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6 Metod 

Denna uppsats har en hermeneutiskt vetenskapsfilosofisk inriktning. Till skillnad från 

positivismen som vill förklara fenomen och letar efter objektiv kunskap, allmängiltiga 

sanningar, är hermeneutiken ute efter att förstå och tolka, den vill förstå och beskriva det 

specifika enskilda fallet. Hermeneutiken letar efter subjektiv kunskap, det vill säga menar att 

det inte finns objektiva sanningar (Thomassen, 2007). Ambitionen har varit att förstå och 

tolka med hjälp av förförståelse utifrån litteratur och jämföra det med empiriska data, i detta 

fall intervjuer. Med en hermeneutisk infallsvinkel skrivs detta arbete med hjälp utav en 

kvalitativ metod. Fördelen med kvalitativa studier enligt Larsen metod helt enkel (2009) är att 

man kan gå mer in på djupet, man kan ställa följdfrågor för att få ett mer komplett svar. 

Missförstånd kan redas ut och man får en djupare förståelse (Larsen, 2009). Ett strukturerat 

frågeformulär har använts till samtliga intervjuer. Intervjupersonerna har frågats samma 

frågor, men för att öka djupet på arbetet har informanterna fått prata fritt mellan dessa frågor. 

I vissa fall har följdfrågor skett för att få större förståelse och djup, men de strukturerade 

frågorna har legat som grund för deras uttalanden. Detta för att få en så hanterbar studie som 

möjligt. 

Nackdelarna som Larsen beskriver med kvalitativa undersökningar är bland annat något hon 

kallar intervjueffekten eller kontrolleffekten, vilket betyder att den som blir intervjuad kan 

påverkas av den som intervjuar och svarar utefter det den tror att intervjuaren vill höra. På så 

sätt blir inte svaren sanningsenliga (Larsen, 2009:27). 

Deltagarna uppsöktes på flertalet sociala kommunikationsforum, där information om det 

planerade uppsatsskrivandet, vad den var tänkt att handla om, med vilket syfte, vilka som stod 

bakom och vilka som söktes till deltagande angavs. Om intresse fanns att deltaga togs en 

vidare presentation via mail, senare även telefonkontakt. Intervjuperson 1 och 4 intervjuades 

via telefon. Intervjuperson 2 intervjuades i hemmiljö och intervjuperson 3 på dennes kontor. 

För att säkerställa att viktig information inte skulle gå förlorad, användes ljudupptagning med 

hjälp av bandspelare. Intervjuerna tog cirka en timme var.  
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6.1 Etiska aspekter 

Flera etiska överväganden har begrundats i undersökningen. Informerat samtycke inhämtades 

inför varje intervjutillfälle (Kvale, 1997). För att värna om de intervjuades integritet är 

personerna kodade med benämningen Ip1, Ip2, Ip3 och Ip4, som förkortning för 

intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare, istället för påhittade namn. Genom öppna 

svar har intervjupersonerna getts möjlighet att beröra eventuella integritetskränkande frågor, 

som annars av etiska skäl inte lämpar sig i denna kvalitativa studie.  

6.2 Urval 

Utifrån Larsen (2009) kan strategiska urval göras utifrån vad som anses mest bekvämt och 

gynnsamt för ens forskning. Det kan vara bland annat geografiskt område, ålder, kön, 

utbildning (ibid). I studien har strategiska urval gjorts, vissa utifrån intresse och lämplighets-

perspektiv, andra mer ur moralisk synpunkt. Alla informanterna var till exempel naturligtvis 

från Stockholm då det var samer i Stockholm som studien skulle behandla. Ur moralisk 

synpunkt och för att få jämlikhet mellan könen valdes två kvinnor och två män ut. Deras 

åldrar är mellan 34 och 43 år. Ålderskategorin var lämplig då de utvalda har erfarenhet av hur 

det är att växa upp som minoritet och vad det inneburit för deras identitetsutveckling. De är i 

en ålder då man troligtvis redan skapat sig en identitet.  

6.3 Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten och undvika den så kallade intervjueffekten, har i intervju-

situationerna inga förkunskaper om mig avslöjats, annat än att informanterna fått veta att jag 

är lärarstudent på Södertörns högskola med syfte att skriva en C-uppsats om samer i 

Stockholms län och deras förhållande till sin identitet. Den anonymiteten om mig ansågs vara 

relevant för äktheten av detta arbete. Strävan var att få intervjupersonerna att försöka gå på 

djupet med sina känslor och inte på något sätt få dem att säga saker, eller undvika att säga 

saker i tron att något kanske anses vara mer rätt eller lämpligt att säga. Dock finns även en 

risk att man som ”vanlig svensk” forskare, kan vara påverkande i sitt förhållande som 

majoritetstillhörande, när man intervjuar personer tillhörande en minoritet. Det ligger ofta en 

maktaspekt i förhållandet majoritet kontra minoritet då majoriteten är fler i antal och ”… 
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majoriteten har både politisk och social makt, vilket gör det möjligt för den att också 

definiera vilka kulturella aspekter som tillmäts värde” (Eriksen, 2000 i Olgac, 2006:40). 

Strävan med denna uppsats är inte att vara jämförande eller på något sätt mätande, utan syftet 

har varit att få veta intervjupersonernas tankar.  

6.4 Validiteten 

Validiteten på denna studie kan anses god då det som avsetts undersökas har undersökts 

(Larsen 2009). Ambitionen har varit att höra samers i Stockholm tankar kring begreppet same 

och deras känslor och syn kring deras identitetsutveckling. Detta tar intervjufrågorna upp.  
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7 Resultat av empiriska data 

Intervjupersonerna består som nämnts tidigare av Stockholmssamer som är mellan 34 och 43 

år. De har en eller två föräldrar som kunnat det samiska språket någorlunda, men som inte 

medvetet har försökt föra över det till sina barn (det vill säga till informanterna). De 

intervjuade är med andra ord samer som inte kan tala sitt samiska språk. De har dock upplevt 

att höra det talas av sina mor/farföräldrar och har en mor eller far som kunnat förstå språket 

och kunnat prata det mer eller mindre bra med sina föräldrar (med informanternas 

mor/farföräldrar). De som förstår språket har lärt sig det genom att lyssna på sin förälder när 

denne pratat med de äldre och släkten. 

De intervjuade befinner sig i en ålder där de kan blicka tillbaka och berätta deras historia på 

ett moget och reflekterande sätt. De kan utifrån sina erfarenheter berätta om hur det har varit 

för dem i deras liv som samer men också även med färskt minne berätta hur det har varit för 

deras föräldrar. De befinner sig i en ålder där man även kan ha börjat reflektera över huruvida 

den samiska identiteten skall eller inte skall föras över till befintliga eller kommande barn. 

 
 
 

1. Vad betyder själva begreppet same för dig?  

Ip1 beskriver det som en stor del av vem hon är. Hon säger vidare att det är en självklarhet, att 

hon utan att hon behöver tänka på det har en världsbild och ett förhållningssätt som skiljer sig 

från människor.  

 

Ip2 menar att det betyder tillhörighet. Att man har samma bakgrund. 

 

Ip3 säger att det är känslan av samhörighet i en samisk grupp. Han säger även att han känner 

mer samhörighet med andra samer i Sverige, Norge och Finland än med andra svenskar. Han 

tillägger även att han är väldigt glad över att vara same. 

 

Ip4 säger att andra tror att begreppet same innefattar att ha kolt, att kunna det samiska språket, 

att vara renskötare osv. Hon menar att hennes syn är hur man känner inuti. Att det är en 
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tillhörighet till gruppen. Samhörighet med släkt, men även kulturella attribut som jojk, och 

mat innefattar begreppet. Hon poängterar dock att det är inutikänslan som är viktigast.  

 

2. Hur känner du för sin identitet som same? 

Ip1 svarar att ”Man har lagt på oss en skam,” hon säger att hennes mor och far förnekade sin 

samiska identitet. Hennes morföräldrar stod för bättre samiskhet. Med tiden som gått har det 

blivit bättre för hennes mor och far och de har nu stolthet.  

 

Ip2 säger att han tidigare var mer same än svensk. Nu menar han att han är litet både och. 

Men poängterar att han har en identitet som same. I norr är det dock känsligare säger han. Där 

menar han att man håller sig mer till sin grupp, ”är man same håller man sig till samer, är 

man svensk håller man sig till svenskar”. I Stockholm menar han att det numera bara är 

exotiskt att vara same. ”I norr är det mer vi och dem”. Han säger att 25 % av befolkningen i 

Kiruna har samiskt påbrå. Hans samiskkunnande mor talade inte samiska med honom som 

barn. Pappa är halvsame men visade ingen samisk identitet. Det var för fult att vara same i 

Kiruna. Samma sak hos mina kompisar säger han. Mormor och morfar däremot kunde tala 

samiska med oss barn när vi var små. “Inför samer är det också fult att vara ’bara’ same som 

inte är renägare och inget annat särskilt.”  

 
Ip3 menar att vissa samer tagit på sig offerrollen. Han menar att det är väldigt destruktivt att 

man inte kan gå omkring och må dåligt hela tiden för det som varit. Han säger att samisk 

identitet är en tillgång och att det innebär att man har kontaktnätet, och samhörigheten med 

andra samer.  

 

Ip4 berättar att hon levt ett dubbelliv som barn. Föräldrarna upplevde skam på grund av bland 

annat språkförbud: De har av den anledningen inte lärt henne språket. Hon menar dock att 

man hemma är stolt för sin samiska identitet men för att vara snäll mot sina barn lät man bli 

att tala och lära barnen språket, för att de skulle klara sig bättre i samhället. Hon säger att i 

skolan var det pinsamt att vara same, man blev hånad. Hon vågade inte stå för sin samiska 

identitet fören efter 18-19 års åldern. Sedan har den som hon uttrycker det ”accelererat”. 
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3. Hur viktigt är språket för dig? Kan du ge nåt exempel? 

Ip1 säger att hon är språklös när det gäller samiskan. Hon berättar vidare för att ge mig mer 

information att det endast är femhundra personer som pratar sydsamiska språket idag. För 

henne säger hon att det samiska språket är jätte viktigt. ”Sorgligt men ej allena rådande 

betydelse. Det finns  andra kultur bärande saker. Om man inte kan språket så finns maten, 

slöjden mm ”. Vidare säger hon att man måste acceptera de språklösa.  ”Alla måste acceptera 

alla språklösa, som en del i den Svenska historien.” Därför anstränger hon sig inte över hövan 

för att lära sig samiska trots allt.  

 

Ip2 menar att det egentligen är viktigt och tycker att det är tråkigt att han inte kan det. Han 

säger också att man måste acceptera språklösheten.  

 

Ip3 skulle vara väldigt glad om han kunde samiska språket. Han kan ”bara” föra en enklare 

konversation, han kan baskunskaperna i lulesamiska och kan snappa upp lite nordsamiska. 

Han menar att det vore väldigt kul att kunna det samiska språket bättre då det är en stor sorg 

att inte kunna samtala ordentligt med sina äldre släktingar.  

 

Ip4 Säger också att det är jätteviktigt med språket. Hon upplever att andra samer kanske 

tycker att man är på en lägre samisk nivå, än de som kan språket. ”Man blir så utanför när 

man inte förstår.” Har nu på senare tid försökt lära sig språket.  

 

4. Hur identifierar man sig med en etnicitet om man inte kan språket? 

Ip1 “Reducera inte etnisk tillhörighet till olika markörer!” Hon vill mena att man bör hitta sin 

egen väg. Man bär sin etniska identitet i sitt hjärta och själ säger hon. Hon menar att det är 

viktigt att lära sig samiska men att man samtidigt måste acceptera språklöshet.  

 

Ip2 säger att han inte vet, men menar att han nog inte har så mycket samisk kultur i sin 

vardag. På det sättet kopplar han ändå direkt till kulturen som en identitetsmarkör. Han säger 

vidare att det mest var hans omgivning som betraktade honom som same.  

Vidare berättar han att hans stockholmskusin är i exakt samma situation som honom, (det vill 

säga inte har så mycket samisk kultur i sin vardag), men denne ser sig inte som same, röstar 

inte och så vidare.  
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Ip3 säger att han inte vet, men att det finns många etniska markörer. (Med andra ord hänvisar 

han till vissa markörer som skulle kunna kopplas till en viss etnicitet).  

 
Ip4 säger att släkten är mycket viktig. Enligt henne har samiska släkter väldigt starka band. 

Man tar väl hand om varandra. Man berättar sin historia för varandra.  

Hon berättar vidare att när hon fick en kolt (samisk dräkt) så blev det en väldigt viktig symbol 

för henne som markör utåt. Hon säger även att maten (mkt renkött), Sameradio/TV och slöjd 

är viktiga inslag i hennes släkt.  

 

5. Vad har skolan haft för inverkan på den du är? Politiken? Sociala faktorer? 

Ip1 menar att skolan historiskt sett, varit förödande för samerna. Att man i Sverige har haft en 

etnocentrisk syn. Man ville försöka försvenska samerna, ”civilisera samen”, samtidigt som 

man lät samer gå i nomad skola så förbjöds samiska språket och jojken osv. Skolan har med 

andra ord haft stor inverkan på samerna och samiska språket. Hon berättar att fram till 1957 

fick inte samiska språket talas i skolor och på skolgårdar. Syd samerna utarmades tidigast på 

grund utav läget. Eftersom det inte var så många samer runt omkring henne som pratade 

samiska så blev det inte en grej som man var tvungen att kunna för att ”accepteras som same”. 

Men hon känner en sorg över att hon inte kan (syd) samiska nu. Hon säger att denna sorg 

kommit mer nu som vuxen. En annan sak är ju att svenska språket saknar många ord tillägger 

hon.  

Hon var 15-16 år innan hon berättade i skolan att hon var same. Här ställer jag frågande om 

varför? Om det var för att hon skämdes? ”Jag tycker att det finn en väldigt viktig distinktion 

mellan (hon är tyst ett tag)….” Jag sa det inte för att jag skämdes absolut inte, däremot sa jag 

ingenting för jag hade uppfattat att det var någonting jag borde skämmas över.” Detta är 

mycket intressant. Hon menar med andra ord att hon INTE skämdes själv som individ i sig, i 

sin identitet, men att hon uppfattat att hon borde skämmas, för att det var påtryckt utifrån 

samhällets värderingar.  

Vidare berättar hon att hon tycker att det finns en historielöshet om samerna och den samiska 

historien trots att det är Sveriges urfolk. Detta menar hon inte kom specifikt från skolan utan 

ifrån rent allmänt. Hon tycker vidare att det finns utbredda fördomar mot samer, speciellt i 

områden där konflikt råder mellan samer och svenskar.  

Människor som är mer avlägsnare ifrån, menar hon är mer toleranta, tillexempel utlänningar 

och sydsvenskar, men att i norr är fördomar och motsättningar levande.  

Där menar hon att det är svårare att vara same. 
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Ip3 berättar att ”det var väldigt pinsamt i skolan att man var same.” ”Man blev hånad.” Och 

som barn säger han, vill man inte avvika. ”Man var same hos släktingarna, svensk i skolan.” 

Som han uttrycker det, ”Jag blev en ‘kameleont.’” Som tonåring började han manifestera sin 

samiska identitet och känna sig stolt över den, vilket han säger var väldigt skönt. 

 

Ip4 säger också att det var jobbigt i skolan med både hån och mobbing. ”andra blev 

mobbade.” Hon märkte att skolan inte klarade av att ta hand om det. Hon såg hur de andra 

blev behandlade, därför vågade hon aldrig säga att hon var same. Hon säger att man som 

vuxen också blir hånad ute på krogen.  

Hon säger att man i skolan lär sig väldigt lite om samer. Detta har stor betydelse för samers 

identitetskänsla menar hon och därför bör man införa minoritetsspråksinförande och 

sameskolor och samedagis. Sametinget har också stor betydelse för samerna anser hon.  

Hon berättar likt Ip1, att det är mer acceptabelt och exotiskt att vara same för människor 

söderöver. Det var först när hon flyttade ifrån Kiruna ner till Västmanland som hon träffade 

folk som inte alls såg ner på samer. Det var först där säger hon som hon vågade berätta och bli 

mer same.  

 

6. Är det något du skulle vilja förändra i din skolmiljö, lärare, attityder beteende? 

Ip1 talar om att det är mycket hon skulle vilja förändra. Hon har nu ett barn hon försöker få 

hemspråksundervisning till, där attityden i hennes kommun visar på stora brister eller ett stort 

förnekande om vilka som bor där. Svaret från kommunen lät helt dylikt att ”Vi har inget 

problem med hemspråksundervisning för samer, för vi har helt enkelt inga samer i (…) 

kommun.” Rättigheterna finns, men lärare finns inte säger dem vidare, enligt henne. 

Kunskapen är skrämmande liten och undervisningen lika så. Hon tycker detta är ytterst sorligt 

då hon vill ge sitt barn det hon gått miste om själv. ”Det vore ju en sorg lättare att bära om 

man visste att det faktiskt på nåt sätt gick att laga de här hålen som finns i identiteten” (En 

stunds tystnad) ”Det finns ju en stor sorg i det.”  

 

Ip2 säger att det finns en stor brist i skolan och undervisningen. Han säger att han inte fick 

läsa någon samisk historia ”Min historia var ju inte Gustav Vasa och Magnus Ladulås”. 

”Samernas historia är ju en del av Sveriges historia och det ska inte spela någon roll om man 

bor i norr eller i söder” 
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Ip3 kommenterar att ”Det är mycket svårt för svenskar att inse att Sverige är en kolonialmakt 

som fortfarande koloniserar Sapmi”. 

”Eftersom det är obligatoriskt för alla i Kiruna och Jokkmokk att lära sig svenska i skolan, så 

ska det vara obligatoriskt att alla som bor där ska lära sig samiska i skolan. Åtminstone så är 

det ett rimligt krav att de ska kunna samiska språket grundläggande.”  

”Regeringen har satsat 6 miljoner kronor på en fortbildningskampanj för svenska folket om 

urbefolkningsfrågan. Vad blir det? Jo, ca 67 öre per person.  Räcker det ens till ett brev till 

var och en?”  

 

Ip4 vill förändra kunskapen hos lärare då det är de, anser hon, som avgör mycket för framtida 

folks attityder och kunskaper. Hon anser att det skall vara mer samekunskap på 

lärarutbildningen. Att det inte skall hänga på ett enskilt intresse hos en enskild lärare.  

 

7. Vilka egenskaper bör man ha för att vara same? 

Ip2 anser att det inte skall finnas någon mall. Menar på att ”det finns ju alla sorter”. Däremot 

säger han sig veta om, att det finns fördomar om tillexempel utseende, uthållighet osv.  

 

Ip3 svarar att det innebär att man har någon förälder som är same. Han säger lite frågande 

”Det är väl genetiskt, eller?” Han tycker att det är en svår fråga och menar att samer är så 

olika, liksom alla folk. Men tillägger att man kanske har en vördnad för naturen. 

 

Ip4 reagerar starkt på frågan. Och säger att hon starkt är emot att säga att det skall finnas vissa 

samiska egenskaper. ”Ingen är mer eller mindre same.” Hon tror i och med det att det inte 

finns några särskilda egenskaper.  

 

8. Finns det de som du tycker är mer same än andra? Beskriv hur de är i så fall. 

Ip1 svarar direkt, ”Oja! Motsättningar finns i samiska samhället, det är ett led i hur vi har 

blivit behandlade”. Vidare säger hon att ”Det är en ganska välkänd faktor att de som 

förtrycker, blivit förtrycka och förtrycker” Hon menar att det är ett väldigt komplicerat 

förhållande, att mycket beror på att de samiska samebyarna inte är beslutade av samerna utan 

av staten och möjligheterna att klara sig och leva i en sameby är så små och begränsade. 

”Villkoren är inte skapta på samiskt vis” säger hon och menar att det då måste det bli så att 

renägarna har större rätt. Hon menar att det kan vara lättare att vara same i Stockholm där 
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man inte blir bespottad och att det därför kan bli en konflikt eftersom de lever under olika 

betingelser. Det är olika lätt/svårt. Hon menar att det inte alls är konstigt att inte alla samer är 

överens om allt.  

Hon hävdar bestämt att ingen är mer same än någon annan.  

Hon berättar att man på 60 talet utsattes skolbarn för rasbiologiska undersökningar och menar 

med det att det är farligt att tala om särskilda egenskaper. Helsame och halvsame och så 

vidare, detta menar hon bara leder tillbaka till rasbiologi. ”Vi är hela människor man kan inte 

vara halv eller en fjärdedel. 

 

Ip2 menar att den föreställningen finns hos renskötare, för att dem ofta kan språket plus att 

dem inte är så uppblandade med ingifte. Men han säger att han inte tycker att det finns dem 

som är mer eller mindre same.   

Han berättar att många icke renskötare har måst flytta en bit söderut och börjat med jordbruk 

eller som han uttrycker det ”annan svensk syssla”. Att deras barn skulle ha gift sig med icke 

samer. Vidare säger han att ”Till och med sådana samer kan kalla en renskötare för jävla 

lappjävel.” Med det säger han att det finns en konflikt, samt att det finns motsättningar mellan 

mer samer och mindre samer. Denna syn skyller han dock mycket på de som kallar sig ”mer” 

samer, i detta fall renskötarna.  

”Om man inte kan vara hemma hos en renskötare,  på grund utav ej renägare, ej kan språket 

och så vidare, så kanske man blir till och med litet mer hemma hos svenskar. Där talar man 

åtminstone samma språk”.  

 

Ip4 tycker inte att man kan sätta etiketter. Hon säger att ”Renskötare är inte mer same”. Hon 

talar om att det är finns ca 30 000 samer varav ca 2000 är renskötare och menar att det alltså 

inte kan vara ett samiskt kriterium.  

Hon säger att det är ”Jobbigt när just samer tycker att man är bara en halv same.” ”Jag 

tycker att det är tråkigt att andra känner ett behov av att definiera mig.”  

 

9. Vilka slags ”förväntningar” har samer själva att leva upp till? Om det finns det? 

Ip1 säger att andras förväntningar är renägare, bära kolt, bo i norrbotten, men att det beror lite 

på var man bor ”Mina samiska rötter är helt självklara men min samiska identitet har hål i 

sig och dem här hålen dem kommer aldrig att gå och att fylla för att dem har att göra med 

inte bara mig, utan det handlar om de samhälle som jag och mina släktingar har levt i och de 
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handlar om val och erfarenheter som min familj och andra samiska släkter blivit tvingade att 

göra, ett av hålen är språklösheten”  

”Vi alla, och hela Sapmi måste acceptera detta, att vissa har hål” 

Hon anser att andlighet är viktigt.  

Hennes världsåskådning och förhållningssätt berättar hon har hon fått ärva av tidigare 

generationer.  

 

Ip2 säger att det finns en allmän syn om att det skulle vara finare att tillhöra renskötargruppen 

men menar att det inte är en personlig åsikt. 

Han säger vidare att han inte stött på några förväntningar från andra, att det mer är av 

nyfikenhet.  

Hans förhoppning är att få till en enighet bland samer. 

 

Ip3 säger att det finns massor av krav på vad man ska kunna och vara, att det finns massor 

med koder. Hur man ska bete sig osv. Han tillägger dock att samer inte är en homogen grupp. 

Han säger att renskötare anses finare, och bättre, att statusen minskar i takt med avståndet till 

renskötseln. ”För att få rättigheter så måste man ju vara siitamedlem”. (Medlem av en 

sameby). 

”När samer har inlemmats i storsamhället så har de renskötande samerna varit svårast att 

inlemma. De får liksom vara kvar som ett exotiskt inslag”. 

 

Ip4  ”Det finns en grej som är gemensam för alla urfolk och det är att alla andra vill att 

urfolk skall leva såsom de alltid har gjort, litet så där exotiskt och primitivt. Tiden skall inte 

ha förändrats och vi skall vara så där goda och finnas därute och bara åka skidor och inte 

skoter och så där.” 

Hon menar att detta sysätt framförallt finns på renskötare. Det förekommer ibland säger hon 

debattartiklar, om att man inte borde få skjuta rovdjur, med undertonen om att ”samer kan väl 

leva så som samer alltid har gjort” Detta förvånar henne och hon understryker att ”vi 

moderniseras ju också!?”. 

 

10. Hur är det för dig? Lever du upp till dessa förväntningar? 

Ip4 berättar att folk kan bli besvikna om hon inte har kolt på sig när hon föreläser tillexempel. 

De vill att hon skall kunna tala samiska, men de förstår hennes sitts när hon förklarar historien 
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bakom. Vidare säger hon att hon tycker att det är jobbigt att folk har en syn och förväntning 

på henne som att hon borde vara någon slags expert på den samiska historien bara för att hon 

är själv same.  

”Då brukar jag tänka så här: Jag är faktiskt inte så bra på svensk historia heller!  Om någon 

börjar fråga mig om vilka som varit kungar här, så har jag inte riktigt någon koll på det. Men 

där finns det inte samma förväntningar. Men bara för att man är same och tillhör en viss 

kultur så ska man vara expert på det området. Och det tycker jag är jobbigt.”  

Hennes egna förväntningar är riktade till henne själv. Hon berättar att hon börjat fundera kring 

det sedan hon fick barn. Vad hon behöver för att hennes barn skall kunna känna sig som en 

same och veta det. Hon anser att hon verkligen borde lära sig samiska ordentligt så att hon 

kunde lära honom det. Hon menar att han ser henne i kolt ibland men känner att ”Det är det 

där med språket jag brister i. Att jag inte kan det!” 

Förväntningar på andra säger hon att hon inte har, med inställningen att ”man kan ju vara på 

så många olika sätt”. ”Man är ju precis lika mycket same om man lever här i Stockholm och 

har ett vanligt jobb och inte pratar samiska som den som bor i Kiruna och talar samiska och 

lever mer samiskt. Det viktiga är vad man känner inuti” 

 

11. Om du fick fantisera om hur det skulle kunna vara för samer i Sverige, hur 

skulle det se ut tror du?  

Ip1 vill återupprätta ett riktigt samiskt samhälle. Sitor, förhållande till djur, natur och 

andlighet. Självbestämmande rätt. Att samer skall vara ett mer självklart inslag i den svenska 

självbilden. Att samiska barn oavsett var dem bor skall få möjlighet att få lära sig samiska.  

  

Ip2 säger bara: Lös frågan renskötare – icke renskötare! 

Han vill ha mer bestämmande åt samerna. Betonar att lokalbefolkningen måste också få rätt.  

Vill se enhet säger han. Han ser dock sina önskningar med en viss skeptiskhet, ”Framtiden 

ser mörk ut”  

 
Ip3 vill att alla samer skall kunna vara stolta över att vara same, vill kunna inte bevara, utan 

vidareutveckla den samiska kulturen.  

Han menar att samerna är ett förändringsbenäget folk. 

För honom skapas den samiska identiteten med andra samer säger han ”Det blir väldigt svårt 

att bara sitta på sin kammare och jojka själv.”  
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”Vi är den enda vita urbefolkningen i världen. Hade vi varit svarta hade det varit tydligare 

för andra att vi faktiskt kan vara en urbefolkning. Nu kan vi leva som kamelionter”. 

Identiteten stärks menar han om man kan språket. ”Pratar du samiska så är det ingen som kan 

ifrågasätta vem du är. Och förmodligen så ifrågasätter du inte det själv heller”  

 

Ip4 säger att  ” Det finns så många grundläggande problem och fel som har fattats i statliga 

beslut och sedan lång tid tillbaka som har gjort att saker och ting ser ut som de gör idag. Ja, 

som att bara renskötare har vissa rättigheter som vi andra samer inte har. Det har skapat 

slitningar. Så skulle ju jag önska att man kunde riva upp allt som varit, men det skulle kräva 

att alla glömmer bort alla gamla oförrätter. Men om man kunde börja helt om från början 

med att alla som är samer är samer och att alla vi ska ha samma rättigheter och 

möjligheter.”  

”Sen kommer det inte att vara lika viktigt för alla att kunna jaga och fiska som det är för dem 

som bor där uppe. Det är inte främst det det handlar om” 

 Får känslan av att hon känner det som att synen på samer är förknippat med ett verb, något 

man gör, att folk förknippar en same som någon som jojkar, slöjdar eller bedriver renskötsel, 

att man inte ser personen för något den är utan något den gör eller ”bör” göra.  

”Men att när man pratar om samer att man ska ha en uppfattning om att det inte bara 

handlar om vad man gör och att man inte bara ska behöva vara renskötare. Att samer är ett 

folk….” 

I hennes önsketänkande vill hon också att man skall ha möjlighet till att ingå i en sameby. 

Hon vill ha större självbestämmande. 

Hon berättar att det på hennes barns dagis går tre samiska barn, två sydsamiska och ett 

nordsamiskt men att det i Stockholm inte finns någon samisk lärare.  

Det skulle finnas större möjlighet till att lära sig samiska, framför allt för barn runtom i 

Sverige önskar hon.  
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8 Diskussion 

Undersökningen inriktades mot de intervjuades känslor och syn på sin identitet, samt deras 

uppfattning om samhällets påverkan. Frågor om vad de anser om begreppet same och 

eventuella förhållningssätt till detta behandlades också.  

 

Intervjuerna handlar inte om samer som kommer från ett annat ursprungsland än 

majoritetssamhället, snarare tvärtom. De är alla födda i Sverige och har sina ursprungsrötter 

från ett folk som befann sig i Sverige långt innan den ”traditionella” svensken. Men de har ett 

annat kulturellt ursprung, en annan bakgrund än den som svenskar och ”nysvenskar” kallar 

”svensk”. 

Ändå är det en svensk befolkning vi pratar om, en del av Sveriges folk och historia som vi 

inte riktade blicken åt, annat än ur politiskt nationalistiskt vinstsyfte. 

 
Flera av de intervjuade kommer till liknande slutsatser gällande flertalet frågor. Språket, 

historien och känslan av tillhörighet genomsyrar de intervjuades berättelser som viktiga 

faktorer för identiteten och identitetsutvecklingen. 

8.1 Historiskt 

Vem är berättigad att identifiera sig som same? Genom historien har följande varit krav för att 

man skall få klassas som ”riktig” same, att man måste vara nomad, renskötare och 

tillhörandes en sameby. Någon definition av vem som är same idag, finns inte, men 

sametingslagen, som avgör om vem som får rösta till Sametinget, kräver dock att ”man är 

same om man själv anser sig vara same och har eller har haft samiska som språk i hemmet” 

(Samer, 2004: 5). 

Eller så skall man ha ”föräldrar, far- eller morföräldrar som har eller har haft samiska som 

språk i hemmet.” ”Same är också den som anser sig vara same och har en förälder som är 

eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget” (ibid). 

Det torde vara en stark identitetsbekräftelse att finnas registrerad i Sametinget såsom 

upptagen i röstlängden. 
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Det är nu kunnandet av det samiska språket eller ett erkännande från förälder som gör en 

person berättigad att rösta. Detta kan tyckas paradoxalt, ett språkkrav, när språket nästintill 

tagits ifrån dem. Ett erkännande från sina föräldrar, som lärts att den samiska identiteten är 

något du borde skämmas över och inte föra över till dina barn. 

 

Historien har haft avgörande konsekvenser för hur samerna, som ett urfolk, har påverkats av 

majoritetssamhället. Den påtvingade försvenskningen av de intervjuades förfäder är något 

som gjort att de intervjuade även känner sig fråntagna sin historia ”Min historia var ju inte 

Gustav Vasa och Magnus Ladulås” (Ip2). 

De förklarar även problematiken kring känslan av eventuella statusskillnader samer emellan, 

på historien. ”Det är en ganska välkänd faktor att de som förtrycker, blivit förtrycka och 

förtrycker” (Ip1). 

8.2 Språket  

Informanterna är samiskt språklösa och med största sannolikhet kommer även deras barn att 

bli det också med tanke på bland annat hur svårt det är att få tillgång till lärare. 

Kriterierna för att få rösta i Sametinget kan kanske uppfattas som märkliga då det samiska 

språket varit utsatt för det förtryck, samt att så få har lyckats behålla det samiska språket och 

föra över det till sina barn. Men om språkkriteriet inte fanns kanske man heller inte visar på 

att språket faktiskt är betydande för att definiera ett folk. Om inte språkkriteriet uppfylls, skall 

en mor eller far ha varit intagen i röstlängden. Om nu mina informanters föräldrar inte skulle 

vara i livet och kunna bekräfta sin samiska identitet och språkkunnighet, hur skulle då mina 

informanter fått rösträtt?  

Informanterna är eniga om att man måste acceptera språklösa. Att acceptera språklösa 

individer är en sak, men att acceptera att en folkgrupp inte kan och/ eller förlorar sitt språk är 

en annan sak. Bör man ta bort språkkravet? 

 

De återkommer ofta till språket. De talar om att det är synd att de inte kan det. Att det är 

viktigt. För deras personliga välbefinnande verkar det samiska språket vara en nyckel, en 

pusselbit som fattas dem. Som en informant uttrycker saknaden av det samiska språket ”min 

samiska identitet har hål i sig…… ett av hålen är språklösheten” (Ip1). Här pekar de alla 

tillbaka på historien som den orsakande faktorn till att man inte talar samiska och som 
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bidragande faktor till att vissa faktiskt kanske heller inte bryr sig om att kämpa för att ta den 

tillbaka. Man skall komma ihåg att även om intresset finns och rättigheterna finns så är det 

inte lätt att lära sig ett språk om ingen resurs finns till att lära ut! Som en informant berätta så 

hänvisade kommunen helt enkelt med en ignorans om att det inte skulle finas några samer i 

kommunen. ”Vi har inget problem med hemspråksundervisning för samer, för vi har helt 

enkelt inga samer i (…)  kommun” (Ip1) 

De säger sig med andra ord inte ha problem för att samer (”problemet”) inte finns! Kan 

attityden möjligt visa på vad man väljer att blunda för.  

Om man kan ett språk så stärks ens identitet, säger en av informanterna. ”Pratar du samiska 

så är det ingen som kan ifrågasätta vem du är, och förmodligen så ifrågasätter du inte det 

själv heller”(Ip3). 

8.3 Tillhörighet 

Den stereotypa bilden på samen iklädd kolt, boendes i norr, gärna i en kåta och med någon ren 

i bakgrunden är för många den bild som förknippas med samen. Som Stier (2004) skriver letar 

vi omedvetet efter det vi redan tror oss veta, att det som stämmer med den stereotypa bilden (i 

detta fall bilden av samen) uppmärksammas medan det som inte stämmer överens med den 

stereotypa bilden ignoreras eller bortförklaras (Stier, 2004:116). På detta sätt blir också samen 

någon som ”bör leva på ett visst sätt” eller ”bör ha vissa kulturella attribut” för att ”vi” skall 

tillägna den en etnisk tillhörighet. Som Ip1 berättar, finns det en förväntning på henne om att 

hon bör bära kolt och kunna samiska samt att vara någon slags expert på den samiska 

historien bara för att hon tillhör den samiska folkgruppen. 

 

För de intervjuade har den samiska identiteten inte alltid varit självklar utåt, man har fått ta ett 

beslut om ifall det är något man skall manifestera eller inte, vilket inte skedde för mina 

informanter förrän vid tonåren eller långt efter. De har fått räta på ryggarna och säga ”det här 

är jag” eller försökt smälta in i mängden, såsom en av mina informanter uttryckte så tydligt 

”bli en kameleont” (Ip3). De har växt upp med känslan av att same var ”någonting jag borde 

skämmas över” (Ip1). ”andra blev mobbade” (Ip4), ”Man blev hånad” (Ip3), är tydliga 

exempel på hur ens identitet tvingades döljas, i rädsla för utanförskap. Ip4 berättar att hon levt 

ett dubbelliv som barn. Även Ip1 berör problematiken med ”dubbla” identiteter med ”same 

hos släkt och familj och svensk i skolan” (Ip3). 
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De förklarar att vara same för dem betyder känslan av samhörighet i en samisk grupp, 

tillhörighet, hur man känner inuti, ett förhållningssätt. De bekräftar med andra ord det Stier 

diskuterar i Kulturmöten, att i en grupp tilldelas den enskilda individen känslan av 

samhörighet, identitet och trygghet (2004). Likt Stier beskrivs den etniska tillhörigheten som 

”känslan av” samhörighet. Att den som känner sig som same bör få kalla sig same. Det har 

alltså som Stier diskuterar, ingen betydelse om den är verklig eller inte. ”Istället är det 

föreställningen som är grunden för en kollektiv identitet.” (Stier, 2004:94). 

Han, liksom mina informanter vill alltså mena samma sak, att etnicitet har att göra med ” en 

grupp människors föreställningar om ett gemensamt ursprung” (Stier, 2004:94) (min fetstil). 

 

Dock finns det även bland samerna själva en ”klasskillnad”, inte något som mina informanter 

vill skall finnas, men som dem känner sig uppleva både från samhället och från ”sina egna”. 

Det är inget mina informanter själva menar bör finnas och uttrycker starkt att ”Ingen same är 

mer eller mindre same” (Ip4). De menar att dessa konflikter och motsättningar mest finns 

norröver bland renskötande och icke renskötande samer. ”Inför samer är det också fult att 

vara ’bara’ same, som inte är renägare och inget annat särskilt” (Ip2).  

De renskötande samerna har på ett bättre sätt kunnat vidmakthålla det samiska språket då de 

har ett yrke där språket talas sinsemellan, till skillnad från andra samer som arbetar där det 

behöver talas svenska. De renskötande samerna har i sig också en högre status i och med att 

de har fler rättigheter och har ett yrke som förutom jojk och slöjd är starkt förknippade 

symboler för/med det samiska. En informant säger att icke renskötande samer som gift sig 

med icke samer och ”tagit annan svensk syssla” kan kalla en renskötande same för ”jävla 

lappjävel” (Ip2). Mina informanter säger att dessa konflikter dock måste förstås ur ett 

historiskt perspektiv och som en utav dem säger, så är ju faktiskt inte villkoren skapta på 

samiskt vis.  
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9 Slutsats  

Historiska faktorer kan än idag ligga till grund för hur man påverkats och förhåller sig till 

identitet och social och/eller etnisk grupptillhörighet. De intervjuades egna berättelser belyser 

en viss problematik i att identifiera sig som same i nutid och i dåtid i det svenska samhället. 

Deras syn på begreppet same tycks skilja sig från det övriga samhällets värderingar. Detta 

manar till vidare forskning inom området.  
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11 Bilaga 1:   Intervjufrågorna 

1. Vad betyder själva begreppet same för dig? 

 

2. Hur känner du för sin identitet som same 
 

3. Hur viktigt är språket för dig? Kan du ge något exempel? 
 
4. Hur identifierar man sig med en etnicitet om man inte kan språket? Vad tror du? 
 
5. Vad har skolan haft för inverkan på den du är? Politiken? Sociala faktorer? 
 
6. Är det något du skulle vilja förändra i din skolmiljö? Lärare, attityder, beteenden? 
 
7. Vilka egenskaper bör man ha för att vara same? 
 
8. Finns det de som du tycker är mera samer än andra? Beskriv hur de är i så fall. 
 
9. Vilka slags ”förväntningar” har samerna själva att leva upp till? Om det finns det?  
 
10. Hur är det för dig? Lever du upp till dessa förväntningar i så fall?  
 
11. Om du skulle få fantisera om hur det skulle kunna vara för samerna i Sverige, hur skulle 
det kunna se ut då tror du? 
 
12. Kan jag få återkomma till dig om det skulle behövas, med kompletterande frågor? 
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12 Bilaga 2:   Informerat samtycke 

Intervjuinformation gällande C- uppsats om samisk identitet.  
 
 
Allt material kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilket innebär att din anonymitet garanteras.  
Allt material kommer att behandlas anonymt, materialet kommer endast att användas för 
denna studie och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien.  
Intervjun kommer att ske antigen genom ett möte eller via telefon och intervjun beräknas att 
ta ca 60 minuter.  
Om du önskar ytterligare information om den aktuella studien kan du ringa till mig på xxxx-
xxxxxx eller skriva ett mail till monika_goteman@hotmail.com  
Min handledare under denna studie heter xxxxx xxxxxxxx och du kan nå henne via 
telefonnummer xx//xxxxxxx. 
 
 
 
För att bevisa att du fått denna information behöver jag din skriftliga namnteckning 
( Denna omfattas självklart också av anonymiteten)   
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av denna information och medger mitt deltagande 
 
 
 
 
 
 
Namnteckning 
 
 
 
 
 
 
Tack för visat intresse!  
 
Med vänliga hälsningar 
Monika Isaksson 
Student vid Lärarprogrammet på Södertörns högskola Huddinge 


