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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem världen över. Bland 

minoritetsbefolkningar är problematiken omfattande då upplevelser av 

diskriminering från samhällets sida bidrar till psykisk ohälsa. Den samiska 

befolkningen har under lång tid blivit hårt drabbad och på grund av de 

begränsningar i levnadsomständigheter som de inneburit har många haft svårt 

att kunna bibehålla och leva med en stark samisk identitet. 

Syfte: Syftet var att beskriva psykisk ohälsa hos vuxna samer i Sverige och Norge.   

Metod: Litteraturöversikt användes som metod där elva vetenskapliga artiklar 

inkluderades i resultatet. Databaser som användes var PubMed, DiVA och 

PsycINFO. Artikelsökningen utfördes även i DIVA som är ett öppet arkiv för 

bland annat forskningspublikationer. Artiklarna var av både kvalitativt och 

kvantitativt som analyserades enligt Fribergs fyra analyssteg. 

Resultat: Författarna fann tre huvudteman: identitet och livskvalitet, ångest och 

depression samt svårigheter i att söka vård. Resultatet gav en överblick av 

den komplexitet som den samiska identitet kan innebära och som många 

gånger gett och ger upphov till ångestrelaterad problematik. Vidare ger 

resultatet ett perspektiv över orsaker till hinder i att söka vård. 

Diskussion: Diskussionen delas upp i metod- och resultatdiskussion. Diskriminering samt 

olika typer av identitetskriser som många samer upplevt ökar risken för 

ångestproblematik diskuterades i resultatdiskussionen. Genom utbildning 

kring bemötandet av minoritetsgrupper inom sjukvården kan trygga 

vårdrelationer skapas vilket skapar större förutsättningar för samer att söka 

vård. Resultatet har även diskuterats utifrån Nordenfelts teori om hälsa, 

livskvalitet och värdighet. 

Nyckelord:  

 

 

 

Samer, Sverige, Norge, psykisk ohälsa, identitet, vuxna, 

litteraturöversikt, vårdvetenskap.  

 



  
 
 

 

   
 

Abstract  

Background: Mental ill-health is a major public health problem worldwide. Among minority 

populations, the problem is widespread as experiences of discrimination from 

society contribute to mental ill-health. The Sami population has for a long time 

been severely affected and because of the limitations of living conditions that 

this repression has meant, many have found it difficult to maintain and live 

with a strong Sami identity. 

Aim: The purpose was to describe mental illness in adult Sami in Sweden and 

Norway. 

Method: Literature review was used as a method where eleven scientific articles were 

included in the results. Databases used were PubMed, DiVA and PsycINFO. 

The article search was also carried out in DIVA, which is an open archive for 

example research publications. The articles were of both qualitative and 

quantitative analysis analyzed according to Friberg's four analysis steps 

Results: The authors found three main themes: identity and quality of life, anxiety and 

depression and difficulties in seeking care. The result gave an overview of the 

complexity that the Sami identity can entail and which many times have given 

and gives rise to anxiety-related problems. Furthermore, the result provides a 

perspective on the causes of obstacles in seeking care. 

Discussion: The discussion is divided into method and result discussions. Discrimination 

and various types of identity crises that many Sami people experience increase 

the risk of anxiety problems were discussed in the results discussion. By 

training about the treatment of minority groups within the healthcare sector, 

secure care relationships can be created, which creates greater conditions for 

the Sami to seek care. The results have also been discussed on the basis of 

Nordenfelt's theory of health, quality of life and dignity. 

Keywords: Sami, Sweden, Norway, mental ill-health, identity, adult, literature review, 

health care sciences. 
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Inledning 

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem som påverkar samhället i stort och är ofta ett 

svårt och tabubelagt ämne att tala om. Många av de vuxna patienter vi mött under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har befunnit sig i olika tillstånd av psykisk ohälsa och vi 

har reflekterat över att flera av dessa patienter upplevt det problematiskt att tala om detta. Vi 

tänker att det finns en rädsla över att bli missförstådd, vilket i sin tur kan skapa 

tillitsproblematik i vårdmötet. Vidare är det vanligt att minoritetsgrupper ses som särskilt 

utsatta vad gäller att hamna i psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården samt samhället i stort har 

många gånger låg kunskap om minoritetsgruppers situation, vilket i sin tur kan leda till att 

grupperna hamna i ett utanförskap. En av Sveriges fem minoritetsgrupper som intresserar oss 

särskilt är Sveriges urbefolkning samerna. Vi upplever att det föreligger kunskapsbrist i 

förståelsen över samernas situation i dagens Sverige. Vi vill öka förståelsen om Sveriges 

urbefolkning samt försöka förstå vilka orsaker som påverkar deras psykiska hälsa. I 

examensarbetet har vi även valt att inkludera situationen för samer i Norge då flertalet samer 

lever där. Genom att inkludera Norge tänker vi också att förståelsen för samernas situation i 

Sverige kan utvidgas, då Sápmi omfattar delar av både Sverige och Norge. Det resultat som 

detta examensarbete utmynnar i hoppas vi ska kunna användas i vården för att bättre bemöta 

samer på ett respektfullt, kunnigt och inkluderande sätt för att därmed främja deras psykiska 

hälsa. 

 

Bakgrund 

Minoritetsgrupper 

En minoritetsgrupp i Sverige definieras som en mindre grupp människor med särskild 

samhörighet, vilka har ett historiskt band med Sverige (Sametinget, 2020). Med särskild 

samhörighet menas att gruppen har språklig, religiös eller traditionell/kulturell personlighet 

som gruppen är ensamma om att tillämpa, och som tydligt går att urskilja från 

majoritetsbefolkningen.  

Under de senaste åren har populationen inom minoritetsgrupper ökat i de västerländska 

länderna (Joo & Liu, 2019). I exempelvis Norge tillhör uppskattningsvis 14,4 % av 

befolkningen en minoritetsgrupp.  

För att bli erkänd som minoritetsgrupp ska det finnas en tydlig drivkraft i att vilja bevara 

sin identitet (Sametinget, 2020). De nationella minoritetsgrupper som idag är erkända i 
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Sverige är samer, judar, romer, sverigefinnar samt tornedalingar. Alla som identifierar sig 

inom någon/några av dessa minoriteter är skyddade av speciella lagar.  

 

Samer – Ett urfolk 

Det samiska folket, som är ett av världens urfolk har en lång historia av förtryck, rasism och 

segregation (Mehus, Andersdatter Bongo & Moffitt, 2018; Omma, 2013; Sametinget, 2004). 

Befolkningen har bland annat utsatts för tvångsförflyttning, rasbiologiska undersökningar, 

förbjudits tala samiska i skolan samt blivit exponerade som levande utställningsobjekt i olika 

utställningar. Sammantaget har alla dessa historiska faktorer starkt påverkat den samiska 

befolkning i generationer. Skillnader finns även mellan Sverige och Norge i tillgänglighet av 

sjukvård för patienter som identifierar sig som same. Exempelvis har Norge Senter for samisk 

helseforskning (https://uit.no/enhet/sshf) som bedriver forskning kring samisk hälsa och 

SANKS (https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks) som både bedriver vård samt 

fungerar som ett kompetenscentrum för psykisk ohälsa och missbruksproblematik hos samer. 

Dessa två betydelsefulla organ saknar motsvarighet i Sverige. År 2007 antog Sverige och 

Norge FN:s urfolksdeklaration (United Nations, 2008) som, utöver FN:s konvention om 

mänskliga rättigheter (United Nations, 2015) ska värna om urfolks rättigheter och motverka 

diskriminering. Med hjälp av en politik som stärkt och bekräftat urfolks rättigheter samt att 

det samiska folket självt rest frihetskrav har de bättre kunnat värna om sin identitet och sina 

traditioner (Nystad, Spein, Balto & Ingstad, 2017; Stoor, 2015). 

Definitionen av vem som är same är svår att precisera (Omma, 2013; Sametinget, 2004). I 

Sametingslagen (SFS 1992:1433) definieras same eller den som identifierar sig som same om 

samiska talas eller har talats i hemmiljön, om föräldrar och/eller far-/morföräldrar talar/talat 

samiska eller om förälder/föräldrar får/har fått rösta i Sametinget. Emellertid är det upp till 

varje enskild individ att bestämma om hen ser sig själv, känner sig eller vill kalla sig same. 

Då etniska register är förbjuda enligt lag i Sverige går det inte att säga hur många med 

samiskt påbrå som lever i Sverige. Dock menar Sametinget (2004) att det uppskattningsvis 

finns runt 20000 – 40000 samer i Sverige, 50000 – 65000 i Norge, ca 8000 i Finland samt ca 

2000 samer i Ryssland. År 2019 fanns 4 665 renägare i Sverige, varav majoriteten är män och 

ca 900 i åldern 18 - 30 år (https://www.sametinget.se/statistik/renägare). En renskötare är per 

definition alltid same då det enbart är samer som får bedriva rennäring, dock behöver inte en 

same vara renskötare. 
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Hälsa och ohälsa - Fysisk och psykisk 

Hälsa, både ur ett fysiskt samt psykiskt perspektiv är ett begrepp som kan betyda och 

definieras på olika sätt hos skilda individer (Langius-Eklöf & Sundberg, 2019). En definition 

av begreppet hälsa kan ur ett patogent perspektiv beskrivas som frånvaro av sjukdom. En 

annan definition av hälsa kan förklaras ur ett salutogent perspektiv, som innebär en helhetssyn 

på människan och förenklat betyder att den psykiska hälsan måste fungera för att den fysiska 

hälsan ska göra det och vice versa. God psykisk hälsa handlar om en människas psykiska 

välbefinnande och förmåga till att kunna uppleva glädje, tillfredställelse och lycka 

(Vårdgivarguiden, 2020). Utifrån ett stabilt psykiskt hälsotillstånd har människan bättre 

förutsättningar till att kunna möta och hantera motgångar och svårigheter i livet.  

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna (United Nations, 2015) antogs den 10 

december 1948, där det blanda annat fastslogs att hälsa är en mänsklig rättighet. Fysisk och 

psykisk ohälsa är motpolen till fysisk och psykisk hälsa (Langius-Eklöf & Sundberg, 2019). 

Ur ett patogent perspektiv innebär begreppet ohälsa att människan synbart är sjuk eller har en 

skada som begränsar hens vardag. Det är svårare att tala om ohälsa ur ett salutogent 

perspektiv då synsättet inte delar upp begreppen hälsa respektive ohälsa, utan kan se 

människans hälsoresurser trots viss ohälsa. Vid psykisk ohälsa påverkas människans psykiska 

funktionsförmåga negativt där känslor av nedstämdhet, oro och ångestsyndrom är vanligt 

förekommande (Vårdgivarguiden, 2020). Om känslorna och tankarna blir destruktiva eller 

långvarande behövs oftast stöd och hjälp från hälso- och sjukvården.  

 

Traditioner och tillgänglighet till hälso- och sjukvård 

Bevarandet av samiska traditioner så som seder, högtider, berättelser etc. är av stor betydelse 

inom den samiska gruppen (Sexton & Buljo Stabbursvik, 2010; Sørlie & Nergård, 2005). Det 

finns exempelvis en tradition att vid ohälsa ta hjälp av en så kallad noaidi (nordsamiska) som 

tillämpar alternativmedicin, även om den samiska befolkningen idag också brukar den 

västerländska medicinen. Noaidin betraktas som en medlare mellan det moderna samhället 

och de gamla traditionerna. 

Flera av de samer som bedriver renskötsel lever periodvis på platser långt ifrån storstäders 

mer lättillgängliga sjukvård (Sametinget, 2004). Tillgång till hälso- och sjukvård är oftast mer 

begränsad i glesbygden än vad den är i större städer (Rygh & Hjortdahl, 2007). Detta skapar 

ett ojämlikt samhälle där hälso- och sjukvården får svårigheter med att ge alla människor 

likvärdig vård. Fysik och psykisk ohälsa är mer utbrett i glesbygden och åldern bland 
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majoritetsbefolkningen är oftast hög vilket innebär att också kroniska sjukdomar och krämpor 

är mer vanligt förekommande och som många gånger behöver vård och en viss omvårdnad. 

Tillskillnad från storstäder är det mer vanligt på mindre orter att alla känner eller känner till 

varandra, något som kan vara problematiskt i mötet med hälso- och sjukvården (Hultstrand 

Ahlin, Carson & Goicolea, 2019). Begränsning i tillgång av vårdpersonal kan skapa 

svårigheter i att upprätthålla anonymitet i mötet med vården då läkaren kan vara patientens 

granne. Denna problematik är särskilt känslig när det kommer till psykiska besvär. Enligt 

International Council of Nurses (2014) etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan bland 

annat främja hälsa och förebygga sjukdomar, något som blir svårt att tillgodose om avståndet 

mellan vårdgivare och vårdtagare är för långt. Hos flera vårdgivare har dock många åtgärder 

verkställts för att göra vården mer tillgänglig för alla. Idag kan exempelvis vårdtagare prata 

med sin läkare via videosamtal, när fysiska möten inte är möjliga, vilket skapar en mer jämlik 

hälso- och sjukvård. 

 

Minoritetsstress 

Hos minoritetsgrupper kan en bidragande faktor till psykisk och fysisk ohälsa vara upplevd 

diskriminering samt minoritetsstress (Hansen & Sørlie, 2012; Morris, 2009; Synnes & 

Malterud, 2018; Yang & Chen, 2018). Minoritetsstress kan förklaras genom en ständig oro för 

att bli ifrågasatt eller utsatt som en följd av att tillhöra en minoritetsgrupp. Olika 

minoritetsgrupper beskriver ofta diskriminering som en traumatisk upplevelse och att 

minoritetstressen blir en konsekvens därav och i sin tur leder till psykosocial stress. 

Diskriminering på grund av etnicitet är fortfarande något som sker i samhället dagligen 

(Kumlin, 2014; Sametinget, 2020). Olika minoritetsgrupper upplever också inte sällan mötet 

med hälso- och sjukvården som negativt vilket kan förstås utifrån att minoritetsgrupper 

världen över under århundranden blivit diskriminerade av olika samhällsorgan. Sjukvården 

har blivit bättre på att hjälpa olika minoritetsgrupper men det finns fortfarande mycket kvar 

att göra. En förbättring skulle exempelvis kunna vara att Vårdguiden (https://www.1177.se/) 

fanns tillgänglig på de samiska språken, då det idag är så i ytterst begränsad omfattning. Det 

finns också uppenbart en kunskapslucka om att det existerar flera olika samiska språk som 

sinsemellan kräver egna översättningar. Att viktig information inte finns åtkomlig för alla kan 

upplevas som integritetskränkande och leda till ohälsosam stress. En av de vanligaste 

förklaringarna kring begreppet integritet är att det handlar om en människas personliga sfär, 

det som i vardagligt tal benämns privatliv (Sandman & Kjellström, 2018). När någon gör 

https://www.1177.se/Stockholm/
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intrång och därmed kränker den personliga sfären kan det skapa splittringar och distans 

mellan den sårade och den som sårar. 

Phillips, Carroll och Der (2015) beskriver att en bidragande orsak till ohälsa är långvarig 

stress. Psykiska besvär i form av ångest och depression kan alltså vara en konsekvens av att 

människor levt under yttre och inre stress under en längre period (Louie & Wheaton, 2019). 

Stress är en naturlig del av människors vardag och något som oftast går att hantera. Dock kan 

stressen leda till större besvär och problem om den antingen framkallas genom exempelvis 

oväntat trauma och/eller negativa livshändelser och utvecklats till kronisk stress. 

Minoritetstress kan betecknas som en form av kronisk stress och kan påverka människans 

autonoma förmåga. Den autonoma förmågan gör människan kompentent att fatta beslut i 

frågor och görande som rör hens liv (Sandman & Kjellström, 2018). Vid långvarig stress 

påverkas denna förmåga och människan blir mer eller mindre oförmögen att fatta egna beslut.  

Som tidigare nämnts så definierar alla människor sin hälsa individuellt. Att mäta hälsan 

genom exempelvis mätinstrumentet Self-rated health (SRH) kan vara ett sätt i att förstå hur 

välbefinnandet generellt sett ser ut hos minoritetsgrupper, menar Spein, Pedersen, Silviken, 

Melhus, Kvernmo och Bjerregaard (2013). Studien fokuserade på Grönlands 

urbefolkningsgrupp inuiter vilket i resultatet visade att de flesta värderade sin hälsa som dålig 

eller mindre bra. Majoriteten av deltagarna som uppskattade sin hälsa som dålig var kvinnor. 

 

Intersektionellt jämlikhetsperspektiv på hälsa och Agenda 2030 

Sjukvården ska, inom all omvårdnad, bemötande och behandling förhålla sig till ett rättvist 

och jämlikt förhållningssätt (Sandman & Kjellström, 2018). Det betyder att ingen ska 

diskrimineras eller nekas vård på grund av bland annat könstillhörighet, sexuell orientering, 

nationell identitet, trosuppfattning, funktionsvariation, ålder, bostadsort eller ekonomi. 

Begreppet intersektionalitet definieras som ett perspektiv som belyser hur maktordningar i 

samhället integrerar med och i förhållande till varandra 

(https://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet). Samspelet handlar om hur följderna av 

diskriminering påverkas från olika håll rörande etnicitet, kön, sexualitet samt klasstillhörighet. 

Varje människas olika identiteter måste betraktas som en helhet istället för att fokusera på att 

de enskilda delarna av identiteten som oberoende av varandra (Giritli Nygren & Olofsson, 

2014; Smolen, de Araújo, de Oliveira & de Araújo, 2018). Om fokus enbart koncentreras på 

en del i taget kan vårdpersonal missa viktiga komponenter som kan påverka och vara av stor 
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betydelse för omvårdnaden. Detta är framför allt viktigt när det kommer till människor inom 

olika minoritetsgrupper då många upplever sig leva med flera olika identiteter. 

Den 25 september 2015 antogs agenda 2030 av FN:s generalförsamling 

(https://www.se.undp.org/). Agendan utgör 17 globala mål med syftet att varje medlemsland 

år 2030 ska ha avskaffat extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt främja 

fred och rättvisa. Tre av målen i agenda 2030 och som har relevans för detta examensarbete är 

mål nummer tre, tio och sexton. Mål nummer tre handlar om att alla människor ska uppleva 

god hälsa och välbefinnande. God hälsa är en förutsättning för att människan ska känna 

förmåga att kunna använda sig av sina resurser och därmed bidra till samhället. Mål nummer 

tio belyser och fokuserar på att minska ojämlikheten i världen. Jämlikhet i och mellan länder 

är en premiss för att samhället ska fungera och vara hållbart. Ett jämlikt samhälle har som 

grundperspektiv att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Fredliga och 

inkluderande samhällen utgör mål nummer sexton som innebär att samhällsorganen måste 

agera ansvarsfullt, rättvist och inkluderande. Genom det har människor möjlighet att påverka 

beslut som tas i samhället, utan rädsla att bli utsatt för våld eller större konflikter. Enligt FN 

bör agenda 2030:s mål följas för att säkerställa en hållbar utveckling av samhället.   

   

Problemformulering 

Känslor av diskriminering, utanförskap och ensamhet är mer vanligt förkommande hos 

minoritetsgrupper, varav den samiska gruppen är en av dessa. Att upprätthålla en samisk 

identitet upplever många som en stor svårighet, då samhällsorgan samt människor utanför det 

samiska samhället många gånger har en missvisande och stereotyp bild av det samiska folket. 

Den okunskap som finns i samhället existerar också inom hälso- och sjukvården vilket hotar 

samers hälsa. Det är därför viktigt att sjukvården ökar sitt kunnande gällande vård av 

minoritetsgrupper, inte minst bland sjuksköterskor som har det främsta ansvaret för 

omvårdnaden av patienter. För att nå dit på bästa tänkbara sätt är det högst väsentligt att 

undersöka samers egna erfarenheter och upplevelser av vårdmötet, särskilt i samband med 

psykisk ohälsa eftersom god psykisk hälsa ökar en människas förutsättningarna till att kunna 

hantera livets upp- och nedgångar.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva psykisk ohälsa hos vuxna samer i Sverige och Norge. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt Lennart Nordenfelts teoretiska resonemang om hälsa, livskvalitet och 

värdighet som en del av den teoretiska utgångspunkten. De har även valt att tillämpa en 

humanistisk människosyn med ett holistiskt perspektiv, vilket kan beskrivas genom en tro och 

övertygelse om att alla människor har ett lika värde (Sandman & Kjellström, 2018). 

Människan är unik, intelligent och besitter resurser att kunna ta eget etiskt ansvar över sina 

handlingar.   

  

Nordenfelts teori om hälsa, livskvalitet och värdighet 

Nordenfelt (2008) menar att hälsa kan beskrivas som en triangelformad relation där varje del 

är beroende av varandra för att hälsa ska kunna uppnås, förutsatt att människan värderar varje 

del som hälsa. Den första delen handlar om subjektets eller individens förmåga, något som 

Nordenfelt även benämner som andra ordningens förmåga och handlar om människans 

förmåga att påverka och uträtta elementära handlingar. Utifrån individens förmåga kan hen 

sedan uppfylla de mål som hen själv anser har särskild betydelse. Sista delen i den 

triangelformade relationen utgör de faktorer som individen anser som självklara i sin tillvaro, 

exempelvis strävan efter jämlikhet eller att Sverige har fyra olika årstider. “A är fullkomligt 

frisk om och endast om A har en andra ordningens förmåga att förverkliga alla sina vitala mål 

under standardomständigheter” (Nordenfelt, 2008, s.36). Teorin bygger på att hälsa uppnås 

genom människans individuella styrkor och förmågor. Dock menar Nordenfelt att sjukvården 

ibland behöver hjälpa till då människan inte alltid har de redskap som behövs för att nå hälsa. 

Vidare menar Nordenfelt (2008) att det finns andra vårdmodeller utöver den traditionella 

medicinska sjukvården som skulle kunna vara jämbördig med den traditionella, exempelvis 

målvård och miljövård. Inom målvården fokuserar vården på de mål som människan själv 

utformat, så länge de går att tillgodose. Miljövården handlar istället om att vården 

koncentrerar sig på omvärlden eller den miljö som människan befinner sig i och som är 

betydelsefull för hens tillvaro. Emellertid finns dilemman med vårdmodellerna. Nordenfelt 

nämner som exempel en man som brutit benet och därmed förlorat förmågan att cykla. Om 

mannen vårdas enligt modellen målvård skulle detta innebära att vården fokuserade på att 

försöka eliminera hans intresse för cykling. Om det skulle lyckas så skulle mannen betraktas 

som frisk eftersom stabiliteten och harmonin återställts. 

På samma sätt som hälsa är ett komplext begrepp är även livskvalitet det (Nordenfelt, 

2004). Om ordet delas upp i två ord, liv och kvalitet är det sistnämnda ett värderande ord som 
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kan tillämpas via en positiv respektive negativ värderingsskala. Dock menar Nordenfelt att en 

värdering i människans kvalitet av livet är komplicerat då kvaliteten kan delas upp i flera 

olika viktiga delar, moralisk, estetisk, intellektuell osv. Trots det är det svårt att mäta och 

gradera människans lycka och tillfredställelse i de olika delarna då alla värdesätts individuellt. 

Enligt Nordenfelt är livskvalitet beroende av människans välbefinnande som i sin tur är 

bunden till en rad olika omständigheter, så som hälsotillstånd, yrkesliv, familjestatus, 

bostadsläge och yttre miljö för att nämna några. Trots hög levnadsstandard behöver inte 

människan uppleva lycka eller livskvalitet, menar Nordenfelt. 

Betydelsen av de vårdetiska begreppen människovärde och värdighet är omfattande och 

komplexa (Nordenfelt, 2010). Enligt Nordenfelt kan begreppet värdighet delas in i fyra 

komponenter; människovärde, värdighet som meritvärde, värdighet som moralisk ställning 

samt identitetsvärdighet. Alla människor har ett människovärde som vanligtvis är omfångsrikt 

eller definitivt. Det utmärkande för innebörden av människovärde är att en människa aldrig 

kan förlora eller få sitt värde reducerat. Dock kan människor ha olika nivåer gällande 

meritvärde beroende av social ställning i samhället. Exempelvis har hälso- och 

sjukvårdspersonal samt ministrar högt meritvärde då deras positioner är nödvändiga för att ett 

samhälle ska fungera. Emellertid kan dessa människors värdighet som moralisk ställning 

minska om omoraliska handlingar utförs, exempelvis vid diskriminering.  

Den sista, men förmodligen viktigaste komponenten av begreppet värdighet menar 

Nordenfelt (2010) är identitetsvärdighet, vilket handlar om den självrespekt människan har för 

sig själv. Den är således förenad med människans uppfattning om sin egen integritet, 

autonomi samt de erfarenheter och historia människan bär med sig. Om identiteten kränks i 

något avseende genom exempelvis orättvis behandling eller sjukdom/skada kan 

identitetsvärdigheten reduceras eller helt avta. Dock menar Nordenfelt att alla människor 

uppfattar kränkningar olika vilket innebär att det påverkar människor olika. En omoralisk 

handling kan uppfattas mer problematiskt för en människa än för en annan. 

Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (United Nations, 2015) har alla 

människor lika värde och ska därmed behandlas jämbördigt och respektfullt. Även Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2019:996) framhäver att “vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”. Begreppen 

människovärde och värdighet är högst aktuella då det kommer till minoritetsgrupper då dessa 

grupper är särskilt utsatta för förtryck och diskriminering. Därmed är det också nödvändigt, 

som en del av examensarbetets vårdetiska perspektiv att använda sig av begreppen. 
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Sammanfattningsvis tänker författarna att Nordensfelts teori speglar en humanistisk 

människosyn beträffande människors lika värde, något som är högst relevant i frågor som rör 

minoritetsgrupper. Författarna kommer i resultatdiskussionen att resonera, reflektera samt 

problematisera litteraturöversiktens resultat relaterat till vald teoretisk utgångspunkt. 

                                                                                    

Metod 

Detta examensarbete har designen av en litteraturöversikt. Friberg (2017) beskriver att en 

litteraturöversikt är en sammanfattning över vad som finns att hämta rent kunskapsmässigt 

och vetenskapligt runt ett specifikt ämne eller område. I likhet med Friberg menar även Rosén 

(2017) att en litteraturöversikt ger perspektiv över ett ämnes forskningsstatus. Genom 

översikten skapas även hjälpmedel och redskap för hälso- och sjukvården att arbeta 

kunskapsbaserat. Denna litteraturöversikt ger en sammanställning av både kvalitativa och 

kvantitativa studier som genomförts inom fokus för examensarbetets syfte. 

  

Datainsamling 

 Författarna har använt sig av databaserna PubMed och PsycINFO då de fann relevanta 

vetenskapliga studier för litteraturöversiktens syfte. Artiklar har även sökts i det vetenskapliga 

forskningsarkivet DiVA som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för bland annat 

forskningspublikationer. Att använda sig av flera olika databaser utökar ens möjligheter till att 

hitta vetenskapliga studier som publicerats inom det valda ämnet, framför allt vid smala 

ämnen som studerats i en mer begränsad omfattning (Friberg, 2017, Karlsson, 2017). 

Det som gäller för alla sökningar i dessa databaser är att studierna inte är äldre än 15 år, att 

ämnesorden användes utan någon fältsökning samt att de vetenskapliga tidskrifter studierna 

var publicerade i genomgått granskning enligt peer-reviewed (Bilaga 1). Peer-reviewed skapar 

en avgränsning till att enbart hitta artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 

2017). Dock menar Östlundh att alla artiklar i en vetenskaplig tidskrift inte behöver vara 

vetenskaplig. Därför måste varje artikel kvalitetsgranskas, något som författarna utfört genom 

Fribergs (2017) granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier.  

Via PubMed genomfördes sökningen i avancerat läge där författarna använde sökorden 

sami, sweden, mental health samt indigenous. Dessa sökord kombinerades med operatorn 

AND och OR. Sökning i DiVA genomfördes i avancerat läge för forskningspublikationer och 

sökorden som tillämpades var sami, sweden, identity och mental health. Denna sökning 

avgränsades med att endast visa artikel i tidskrift samt kombinerades med operatorn AND och 
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OR. Sökningen som genomfördes i avancerat läge via PsycINFO använde författarna 

sökorden “sami”, “indigenous” och “reindeer herding”. Sökorden kombinerades med 

operatorn AND och OR. Sökordet “reindeer herding” representerar en liten del av den 

samiska befolkningen, något som författarna varit medvetna om. Då flera av studierna 

använder sökordet valde författarna att inkludera det i examensarbetet. 

Operatorerna AND, OR och NOT kan kombineras med relevanta sökord för att begränsa 

och enklare hitta väsentliga artiklar (Östlundh, 2017). Författarna valde att använda dessa 

operatorer då det var lämpligt under sökprocessen. Sökmatrisen (Bilaga 1) ger en mer 

detaljerad genomgång över sökningarna.  

  

Urval 

Enligt Östlundh (2017) är en bra början inför ett urval av relevanta vetenskapliga studier att 

läsa titlarna på studierna först för att se om de har någon relevans för det valda syftet. 

Författarna bestämde sig för att läsa alla titlar med kritiska ögon samt genom ett så kallat 

helikopterperspektiv (Friberg, 2017). När författarna uppmärksammade intressanta titlar lästes 

studiernas abstrakt. Därefter uppmärksammades 29 studier som studerades grundligt och av 

dessa valdes 11 studier ut för analys. Utvalda studier presenteras i Bilaga 2. 

Författarna valde att använda både kvantitativa och kvalitativa studier. Sex studier i 

resultatet är kvantitativa, fyra studier i resultatet är kvalitativa och en studie är både 

kvantitativ och kvalitativ. 

 

Dataanalys 

Att analysera innehållet i vetenskapliga studier är nödvändigt för att kunna få överblick och 

sammanställa studiernas resultat (Friberg, 2017). Vid val av ett mer smalt ämne som studerats 

i begränsad utsträckning är det särskilt viktigt att inte enbart läsa studiens titel då detta kan ge 

en ofullständig beskrivning av studiens innehåll. Dataanalysen genomfördes med hjälp av 

Fribergs fyra analyssteg inför sammanställning av en litteraturöversikt.  

Första steget utfördes genom att författarna läste igenom studieurvalet ett flertal gånger för 

att få en ökad förståelse för syfte, metod och resultat. Detta gav författarna en större 

uppfattning över vad som fastställts i de valda studiernas resultat.  

Under steg två identifierades relevanta komponenter och skapades korta sammanfattningar 

utifrån studiernas syfte, metod och resultat som ansågs spegla det syfte som valts för 

examensarbetet. De korta sammanfattningarna utfördes samtidigt som resultatmatrisen 
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genomfördes (Bilaga 2) och gjorde det enklare för författarna att gemensamt gå igenom dem 

och se att de uppfattat artiklarna likvärdigt. 

Utifrån sammanfattningarna var det, under steg tre relativt enkelt att urskilja likheter och 

skillnader i studiernas resultat som var relevanta för examensarbetets syfte. Detta skedde 

genom att skriva ner relevanta ord för att sedan strukturera upp det som vara intressant för 

ämnet. Under det sista analyssteget, steg fyra organiserade författarna upp det innehåll som 

ansågs relevant för att kunna kategorisera och tematisera det. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden görs innan och under processen av ett vetenskapligt arbete 

(Kjellström, 2017). Författarna har endast använt vetenskapliga studierna som har framförts 

på ett etiskt sätt och där deltagarna har godkänt sitt deltagande i studien. Vid val av ämne och 

syfte vägdes etiska fördelar och hinder mot varandra vad gäller att skriva om en 

minoritetsgrupp som ingen av författarna tillhör. Att ha ett betraktarperspektiv kan dock vara 

till fördel då majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonalen inte tillhör den samiska 

befolkningen. Emellertid finns en komplexitet kring vem som äger rätten till att berätta en 

annans historia, vem som har tolkningsföreträde (Kwaymullina, 2016). Urfolksgrupper har 

ofta erfarenheter av just den typen av diskriminering och förtryck och därför är det viktigt att 

författarna är observanta på att inte kategorisera befolkningen i ett särskilt fack, utan istället 

försöka på ett respektfullt sätt hantera och tolka studiernas resultat. Författarna tog vid 

tillfällen hjälp av sakkunniga personer, en medlem i Sametinget och en leg. barn- och 

ungdomspsykoterapeut, när osäkerhet kring tolkning och formulering uppstod relaterat till 

experternas kunskapsområde. Dock är författarna medvetna och ödmjuka inför att 

missuppfattningar samt felformuleringar kan förekomma.  

De vetenskapliga studierna var skrivna på engelska vilket skapade en risk för feltolkning 

då författarnas modersmål är svenska. Författarna valde dock att under granskningsprocessen 

använda sig av sina egna kunskaper i engelska samt tillämpning av lexikon då kunskapen 

sviktat. De forskningsetiska för- och nackdelar som nämnts kommer att inkluderas och 

övervägas i hela uppsatsarbetet, såväl vid granskning av vetenskapliga studierna, övrig 

kunskapsinhämtning/litteratur samt under examenarbetets skrivprocess. 
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Resultat 

Denna litteraturöversikts syfte var att beskriva psykisk ohälsa hos vuxna samer. Efter att 

författarna bearbetat resultatet av elva studier som var adekvata för examensarbetets syfte, 

fann författarna tre huvudteman: identitet och livskvalitet, ångest och depression samt 

svårigheter i att söka vård. Resultatet ger en överblick över den komplexitet som den samiska 

identiteten kan innebära och hur den kan rymma ångestrelaterad problematik. Vidare ger 

resultatet perspektiv över orsaker till att samer ej söker vård inom den allmänna sjukvården.  

 

Identitet och Livskvalitet 

En identitetskris i kombination med försämrad livskvalitet bidrog inte sällan till olika typer av 

psykiska besvär hos vuxna samer (Stoor, Kaiser, Jacobsson, Salander Renberg & Silviken, 

2015). Att bibehålla en samisk identitet var något många vuxna samer upplevde som en 

utdragen kamp, då fördomar och missuppfattningar om och kring samer fanns i både den 

samiska gruppen och inom samhället i stort. Inom den samiska gruppen men även mellan 

olika samiska grupper och övriga samhället hade det, påvisade forskarna länge pågått 

motsättningar och olika konflikter. Exempelvis menade forskarna att motsättning kunde 

skapas mellan en samisk grupp och myndigheter/staten på grund av oenigheter i en viss 

sakfråga eller lagstiftning. Inom det samiska samhället kunde exempelvis konflikter uppstå till 

följd av att en persons identitet ifrågasattes på grund av att hen inte behärskade det samiska 

språket tillfullo.  

En betydande del av den samiska identiteten handlade om att bevara och vidmakthålla 

samiska traditioner (Kaiser, Ruong & Salander Renberg, 2013). Manliga renskötare beskrev i 

studien självklarheten i att ärva och föra renskötaryrket vidare. Renskötaryrket menade de var 

något som du föddes in i och ärvde, företrädesvis från far till son och som gav personen hög 

status i den samiska gruppen. Att leva som renskötare uppfattades mer som en livsstil än ett 

arbete och männen i studien menade att det länge existerat en form av machokultur bland 

renskötande män. En kultur där det förväntades av dig att inte visa känslor eftersom detta 

uppfattades som en svaghet. De manliga renskötarna beskrev också bristen på förståelse för 

deras sätt att leva från det omkringliggande samhället. Inte minst hade både media och den 

svenska staten en missvisande bild och förutfattade meningar om samer. Flera kvinnliga 

renskötande samer berättade om hur de som barn skämdes över sin samiska identitet och sitt 

samiska arv, vilket också präglar dem som vuxna (Kaiser, Näckter, Karlsson & Salander 
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Renberg, 2015). De skildrade även hur de ofta fått stå till svars för andra renskötande samers 

handlingar enbart för att de själva tillhört den samiska minoritetsgruppen. 

Daerga, Edin-Liljegren och Sjölander (2008) beskrev i sin studie att gruppen äldre samer 

ansåg sig ha bättre livskvalitet jämfört med de yngre vuxna samerna. Fler män än kvinnor 

upplevde mer fysiskt lidande, exempelvis muskulär smärta än psykiska besvär. 

En del av den samiska identiteten består av det samiska språket (Omma, Holmgren & 

Jacobsson, 2011). Många vuxna samer beskrev i studien att de inte kunde samiska men att de 

gärna velat lära sig det. Detta trots att de hört berättelser om hot och misshandel på grund av 

att de talat samiska. 

 

Ångest och Depression 

Kaiser, Sjölander, Edin Liljegren, Jacobsson och Salander Renberg (2012) belyste i sin studie 

att ångest och depression var mer utbrett hos vuxna samer i Sverige än hos jämnåriga i 

referensgrupper. De menade även att utbildning hade en påverkan på den psykiska hälsan hos 

vuxna samer, där en lägre utbildningsnivå ofta kunde ses som ett kriterium relaterat till 

ångestproblematik. Lägre utbildningsnivå relaterat till ångest fann man framför allt hos 

samiska män som för det mesta var de som känner krav att ta över och driva familjens 

renskötsel. Omma et al. (2011) påvisade att vuxna samer i Sverige inte upplevde sig tillfreds 

med livet. På frågan om de betraktade sig själva som lyckliga uppskattade enbart 36 procent 

av studiens 516 informanter sig som väldigt lyckliga. 55 procent såg sig själva som ganska 

lyckliga och sju procent kände låg lycka. De två resterande procenten kunde inte eller ville 

inte svara. Informanterna svarade även på frågor om de blivit orättvist behandlade av lärare på 

grund av sitt samiska ursprung där 17 procent svarade ja, 25 procent bekräftade att lärare talat 

illa om samer och 45 procent intygade att de blivit illa behandlade av andra. 37 procent av 

informanterna hade även fått avslag på sin ansökan om undervisning i det samiska språket. En 

informant berättade också om att nedvärderande och rasistiska slagord var en del av vardagen 

men att skolan inte gjorde någonting åt det. 

Att leva som renskötande same i Sverige upplevdes hos flera som betungande och bidrog 

många gånger till att utveckla olika psykiska besvär (Kaiser et al., 2015). Både konflikter 

inom den samiska befolkning och yttre negativa faktorer i form av exempelvis diskriminering 

och rasism påverkade den psykiska hälsan och kunde leda till depression, stressrelaterad 

problematik samt utmattningssymtom. Särskilt kvinnliga samer beskrev detta sammanhang. 

Även erfarenheter av släktingar som suiciderat kunde leda till psykisk ohälsa då suicidala 
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tankar därmed inte upplevdes som främmande eller långt borta. Statistiken kring suicidala 

planer och suicidförsök var högre bland renskötande samer i Sverige och hos de samer som 

upplevt sig diskriminerade på grund av etnicitet, jämfört med de samer som inte upplevt den 

utsattheten (Omma, Sandlund & Jacobsson, 2013). Bland studiens 516 informanter med 

samiskt ursprung hade större andel kvinnor än män suicidala tankar (män 2,3%, kvinnor 

4,1%) och även suicidala planer (män 0,5%, kvinnor 3,6%). Likaså var dödslängtan (män 

1,4%, kvinnor 4,1%) och minskad livslust (män 3,2%, kvinnor 5,4%) mer vanligt hos de 

samiska kvinnorna jämfört med de samiska männen. Emellertid upplevde kvinnorna att det 

var mer accepterat att prata om suicid än männen. Dock framgick det inte i studiens resultat 

om kvinnorna faktiskt pratade med varandra om ämnet. Även i Norge var statistiken högre 

hos kvinnliga samer med suicidala tankar och handlingar än hos manliga samer (Eckhoff, 

Sørvold & Kvernmo, 2019). Trots det var statistiken kring suicidförsöken nästan två och en 

halv gånger (2,48) högre för unga vuxna samiska män i jämförelse med referensgruppen. För 

de samiska kvinnorna var suicidförsöken 1,09 gånger vanligare än hos referensgruppen. 

Flera samer i Sverige upplevde även stressrelaterad problematik och en känsla av att inte 

hinna med det som borde göras (Omma, Jacobsson & Petersen, 2012). Negativa känslor, oro 

och huvudvärk var mer vanligt förekommande symtom hos samiska kvinnor än hos samiska 

män som upplevde sig som lugna och mer avslappnade.  

 

Svårigheter i att söka vård 

Att söka hjälp inom den svenska sjukvården och samtidigt identifiera sig som same var 

komplicerat då vården och vårdsystemet inte helt är anpassat för den samiska befolkningen 

(Stoor et al., 2015). Daerga, Sjölander, Jacobsson och Edin-Liljegren (2012) belyste i sin 

studie att tilliten för den svenska sjukvården var låg i både fokusgruppen och referensgruppen, 

men att de yngre i fokusgruppen utmärkte sig mest då tilliten för vården, oavsett kön definitivt 

var lägst där. Mehus, Andersdatter Bongo, Isaksen Engnes och Moffitt (2019) beskrev i sin 

norska studie att många samiska patienter upplevde svårigheter i mötet med vårdpersonal. 

Samer som pratade samiska berättade att, även om de kunde norska så var det ibland svårt att 

uttrycka sig på språket vilket kunde leda till oro och stressrelaterade besvär. De menade att 

det fanns stora brister hos vårdpersonalen i kunskapen och förståelsen för både den samiska 

kulturen och traditioner samt okunskap om det samiska språket. Informanterna upplevde att 

detta skapade känslor av isolering och påverkar dem negativt då dem kände sig 
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diskriminerade. Vården och tillgången till information blev i och med detta ojämlik och 

skapade en säkerhetsrisk för patienter med samiskt påbrå. 

Kvinnliga renskötare i Sverige beskrev i Kasier et al. (2015) studie negativa upplevelser i 

mötet med den svenska sjukvården. De menade att vårdpersonalen inte förstod eller hade 

kunskap om samisk kultur och samiska traditioner samt om hur det var att leva som samisk 

renskötare. Dessutom upplevde de stora svårigheter att tala om psykisk ohälsa då detta var 

något som traditionellt sätt inte gjordes inom den samiska kulturen. 

 

Diskussion 

Diskussionen har delats upp i två underrubriker, metoddiskussion samt resultatdiskussion. 

Under metoddiskussionen går författarna igenom styrkor och svagheter under 

examensarbetets process. Under resultatdiskussionen använder sig författarna av Nordenfelts 

teori om hälsa, livskvalitet och värdighet i diskussion samt egna reflektioner. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva psykisk ohälsa hos vuxna samer. Författarna 

ansåg att en litteraturöversikt var en lämplig metod att använda sig av då metoden ger en 

kortfattad beskrivning över syftets problematik (jfr. Friberg, 2017; Rosén, 2017). Vid val av 

artiklar använde sig författarna av både kvantitativa samt kvalitativa studier, vilket ger ett 

bredare perspektiv över hur samer upplever sitt psykiska mående. Författarna är medvetna om 

att examensarbetets ämnesval och syfte är smalt vilket också gjort urvalet av studier 

begränsat. Det var heller inte helt enkelt att bestämma relevanta sökord. Särskilt diskuterade 

författarna sökordet reindeer herding (renskötare) då en oro fanns att författarna skulle bidra 

till den kategorisering och diskriminering som det samiska folket så länge blivit utsatta för. 

Författarna valde dock att använda detta sökord men med en medvetenhet om att många andra 

yrken förutom renskötaryrket finns representerade hos den samiska befolkningen. 

Flera av artiklarna i examensarbetets resultat är skrivna av samma forskare. Författarna 

reflekterade mycket över för- och nackdelar med detta och kom fram till att ett problem med 

detta faktum är att det kan finns risk för ett ensidigt perspektiv. Emellertid kan en fördel vara 

att forskarna får bra kontakt och skapat trygghet med de samiska deltagarna, vilket i sin tur 

kan ha stor betydelse för samtalen och sanningshalten i svaren.  

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av kvantitativa studier i såväl 

forskning som i en litteraturöversikt (Friberg, 2017; Rosén, 2017). Ett vanligt 
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tillvägagångssätt vid studier av kvantitativt slag är att deltagarna får svara på ett 

frågeformulär. Frågorna i ett sådant formulär är många gånger styrande och kan tolkas 

individuellt vilket gör det svårt att helt och hållet göra en bedömning av svaren. Däremot kan 

frågorna även vara mer öppna vilket skapar större möjlighet för deltagarna att svara 

individuellt och unikt vilket kan påverka studiens resultat positivt. En annan stor fördel med 

kvantitativa studier är att det relativt enkelt går att skapa en sammanfattning kring en 

problematik och därmed får överblick kring ämnet generellt.  

Studier av kvalitativt slag används ofta intervjuer som forskningsmetod (Friberg, 2017; 

Rosén, 2017). Fördelen med intervjuer är att deltagarna har större möjlighet att styra svaren 

och resultat om frågorna som ställs inbjuder till det. Emellertid finns nackdelar med metoden 

då öppna frågor kan leda till svårigheter med att bekräfta studiens hypotes. Frågorna kan 

också vara av styrande art vilket istället kan leda till att deltagarnas svar inte blir individuella 

eller unika. 

Då författarna utgick ifrån Fribergs (2017) granskningsmall var det relativt enkelt att förstå 

vilka av de valda artiklarna som var vetenskapliga, därför valdes några bort eller byttes ut. 

Granskningsmallen hjälpte även författarna att strukturera upp innehållet i artiklarna som 

resulterade i att tre huvudteman kunde formas utan större svårigheter. 

Författarna har under arbetets gång diskuterades för- och nackdelar med ämnesval, som 

problematiserats ovan, samt val av teoretisk utgångspunkt. Att använda sig av Nordenfelts 

tankar upplevdes självklara då de väl stämde överens med författarnas egna tankegångar. Vid 

ett tidigt skede i arbetsprocessen strukturerade författarna gemensamt upp arbetets olika delar 

och teman vilket underlättade samarbetet. Författarna har hjälpt, stöttat och assisterat varandra 

med formulerandet av texten samt tillämpandet av korrekt språkbruk.  

 

Resultatdiskussion 

Författarna har valt att dela upp resultatdiskussionen i tre underrubriker vilka alla 

presenterades i examensarbetets resultatdel. De elva studiernas gemensamma slutsats av 

samernas situation och upplevelser var av mer negativt slag. Dock framhölls den positiva och 

viktiga betydelsen av att bibehålla och leva med en samisk identitet. 

 

Identitet och livskvalitet 

Litteraturöversiktens resultat tydliggör komplexiteten av att leva som same i dagens samhälle. 

Samernas svåra och komplicerade relation till den svenska staten har medfört en lång och 
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utdragen kamp för att identifiera och stärka gruppens ställning. Även medias många gånger 

missvisande bild av den samiska gruppen har varit central i denna kamp. Dessutom har det 

varit särskilt svårt att utveckla och bibehålla den samiska identiteten för de samer som levt 

utanför en samisk gemenskap. Lantto och Mörkenstam (2015) bekräftar det samiska folkets 

stora utsatthet och kamp. Inom staten och samhället i stort ansågs tidigare att den enda “äkta” 

samen vara den renskötande samen som klädde sig i traditionella kläder (gákti) och levde i 

kåta. Samerna bedömdes ha en särskild fysik som helt och hållet var anpassad till renskötseln 

och om samerna skulle lämna rennäringen för annat arbete ansågs de inte kunna överleva. I 

och med lagar som fastställde vem som var “äkta” same ansåg staten att de därmed “räddade” 

det samiska folket från omvärldens “hot”. Samtidigt som den svenska staten diskriminerat och 

förtryckt den samiska befolkningen har det också internt funnits stora svårigheter och 

motsättningar inom gruppen då det gällt att hitta en gemensam plattform i kampen för bättre 

levnadsvillkor.  

Många renskötande samer känner stolthet i att leva med en stark samisk identitet. Att föra 

familjearvet med renskötseln vidare är en stor och viktig del av identiteten och som också ger 

den samiska renskötaren hög status. Samtidigt kan det upplevas väldigt kravfyllt då det inom 

de samiska samhällen finns en stark förväntan att männen ska ta över renskötseln. Den 

machokultur som ofta lever starkt i gruppen skapar också i vid bemärkelseförväntningar om 

hur samiska män respektive samiska kvinnor ska leva sina liv (Mehus et al., 2018). För 

samiska kvinnor som deltar i familjens renskötsel är villkoren ofta otydliga och reglerade av 

männen vilket kan leda till olika former av identitetskriser och en känsla av sämre livskvalitet 

(Sjölander, Edin-Liljegren & Daerga, 2009). Om någon bryter mot den samiska normen, eller 

på grund av sjukdom eller skada inte kan delta i samiska aktiviteter kan hen hamna i ett 

utanförskap. Det finns således inom gruppen fortfarande en viss stereotyp bild av vem som 

betraktas som “äkta” same (Lantto & Mörkenstam, 2015).  

Att lämna den samiska gemenskapen och det samiska normsystemet för att ingå i ett annat 

kan skapa otrygghet och osäkerhet vad gäller den egna identiteten (Omma, 2013). Enligt 

Nordenfelt (2010) kan kränkningar eller plötsliga livshändelser påverka en människas 

identitetsvärdighet, alltså den värdighet människan och hens identitet tillskriver sig själv till 

det sämre.  

 Nordenfelt (2008) menar att när människan upplever välbefinnande upplever hen även 

livskvalitet. Dock är begreppet kvalitet värderande och mångtydigt vilket gör det svårt att 

avgöra hur och vem som uppfyller villkoren för livskvalitet. Litteraturöversiktens resultat 

påvisar emellertid att äldre samer upplever mer livsglädje och livskvalitet jämfört med den 
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yngre gruppen. Detta kan förklaras med att livserfarenhet ofta ger människan verktyg för att 

kunna möta och hantera svåra situationer. Livserfarenhet kan också svara på frågor om vem 

man är, vem man vill vara vilket i sin tur bidrar till upplevelsen av en trygg identitet. 

Nordenfelt anser vidare att hög levnadsstandard eller hög ställning i samhället inte är 

likvärdigt med uppnådd livskvalitet. Att de samiska renskötarna har stort anseende och hyser 

stor respekt inom den samiska gruppen är därför inte liktydigt med att de upplever 

livskvalitet.  

 Då livskvalitet värderas individuellt kan det finnas ett stort mörkertal gällande hur många 

som inte är tillfreds med sin livssituation. Vad som dock generellt är känt är att livskvaliteten 

påverkas negativt av upplevd diskriminering och förtryck (Morris, 2009).  

Det samiska språket utgör en stor del av den samiska identitet. Historiskt sätt har dock det 

samiska språket inte varit accepterat av det svenska samhället, exempelvis var det samiska 

språket förbjudet att tala i skolan fram till slutet av 1960-talet. Samtidigt har just denna 

diskriminering av språket gjort det desto viktigare att bevara (Giritli Nygren & Olofsson, 

2014; Omma, 2013). En reflektion utifrån att samerna är Sveriges urfolk är att något av de 

samiska språken skulle ha varit Sveriges officiella språk.  

 

Ångest och depression 

Låg utbildningsnivå har i litteraturöversiktens resultat beskrivits vara en av flera orsaker till 

att vuxna samer, framför allt manliga renskötare samer utvecklar ångest- och depressiva 

symtom. Hos samiska män är det många gånger redan förutbestämt att det är de som tar över 

arbetet som renskötare i familjen. Därmed finns inte utrymme för utbildning eller tankar om 

annat förvärvsarbete. Att inte ha tankar om att utbilda sig vidare kan säkert också för vissa ha 

påverkats av den diskriminering som präglat den tidigare skoltiden. Utmärkande för hela 

gruppen samiska män i Norge är en lägre utbildnings- och inkomstnivå jämfört med män 

bland övriga befolkningen (Hansen & Sørlie, 2012). 

 Nordenfelt (2008) menar att människan uppnår hälsa genom att förverkliga de mål och 

önskningar som hen har. Om en ung vuxen same har den så kallade andra ordningens 

förmåga att kunna lära sig renskötsel, och förverkligar målet att arbeta som renskötare trots 

omgivningens fördomar och diskriminering, innebär detta, enligt Nordenfelt att hen uppnått 

hälsa. Enligt teorin skulle därför många renskötare leva i ett tillstånd av hälsa, något som går 

emot det som påvisas i examensarbetets resultatdel.  

Författarna har reflekterat mycket kring att majoriteten av de som i studierna beskrivs 

upplever ångest- och depressiv problematik är samiska kvinnor. Inför examensarbetet fanns 
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en förutfattad mening om att huvudparten av de med psykiska besvär skulle vara samiska 

män. Att majoriteten visade sig vara samiska kvinnor tänker författarna kan ha sin grund i att 

den samiska kvinnan har många och ibland otydliga roller. Traditionellt finns rollen som 

hemmafru samt medarbete inom renskötseln, samtidigt som hon ska kunna bidra till familjens 

försörjning utanför det samiska samhället då rennäring ger familjen en begränsad inkomst. Att 

fler samiska kvinnor än män har haft eller har suicidala tankar kan även vara en följt av dessa 

svårförenliga rollförväntningar. Kvinnorna värderar inte sin livskvalitet så högt på skalan och 

uppnår mer sällan ett tillstånd av hälsa, utifrån Nordenfelts (2008) definition. De önskningar 

och mål som kvinnor har och som kan handla om mål utanför den samiska gruppens 

normsystem kan bli svåra att förverkliga eftersom trycket och förväntningarna gällande 

samiska traditioner är starka och inflytelserika.  

Många samer kan uppleva stor stress och påfrestningar utifrån de erfarenheter och 

förväntningar som finns internt inom den samiska gruppen. Upplevelser av förtryck som förs 

vidare i generationer och som förstärks genom egna upplevelser av diskriminering kan vara 

en stark orsak till stressrelaterad problematik. Om stressen fortgår under en längre tid leder 

det oftast till försämrad hälsa och livskvalitet. 

 

Svårigheter i att söka vård 

Litteraturöversiktens resultat påvisar att många samer upplever stora kunskapsbrister hos 

vårdpersonalen rörande den samiska kulturen. Trots att de flesta samer talar landets officiella 

språk skulle många önska att få tala samiska i mötet med vården. Detta förklaras med att 

samiskan för många är deras modersmål och det språk man uttrycker känslor och det mest 

intima på (Mehus et al., 2018). Att inte få tala samiska kan utgöra en säkerhetsrisk då 

sjukvården därmed kan missa betydande och avgörande faktorer för bedömning av patientens 

hälsa. Det finns således ett behov av kompetent tolkhjälp (Joo & Liu, 2019). Att använda 

tolktjänst skulle göra hälso- och sjukvården mer öppen och tillgänglig för alla, under 

förutsättning att den används rätt. Det är viktigt att tolken finns fysiskt närvarande och inte via 

telefon då tolken annars går miste om patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk, något som 

viktigt för att förstå vad patienten vill kommunicera, särskilt vid psykisk ohälsa.  

Att uppleva sig diskriminerad inom hälso- och sjukvården skapar självklart stor ångest och 

stress hos de personer som blivit och blir utsatta. Diskrimineringen skapar tillitsproblematik 

och leder många gånger till att människor inte uppsöker sjukvård trots att de behöver. En 

vidare tanke kring att få samer vänder sig till vården är att man av tradition inte gärna 

uttrycker missnöje eller talar om ohälsa (Mehus et al., 2018). 
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Enligt Nordenfelt (2010) har människors yrkesställningar olika grader av meritvärde 

utifrån hur nödvändiga de är för att samhällets fungerande. Hälso- och sjukvårdspersonal har, 

enligt Nordenfelts teori högt meritvärde men om de exempelvis kränker en patient på grund 

av hens samiska påbrå sjunker deras moraliska värde. Att inom sjukvården öka kunskapen 

kring bemötandet av den samiska gruppen och därmed, förhoppningsvis minska kränkningar 

och diskriminering leder till att sjukvårdspersonalen ökar sitt moraliska värde. 

Litteraturöversiktens resultat visar att majoriteten av de som har minst tillit till den svenska 

sjukvården är unga vuxna samer. Orsakerna till detta är många varav en kan handla om att 

sjukvården inte har ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att sjukvården inte ser hela 

människan och hens olika identiteter utan enbart fokuserar på en del/en identitet. Minskad 

tillit kan också förklaras utifrån Nordenfelts (2008) teori om målvård. Om exempelvis en 

renskötande same uppsöker sjukvård på grund av muskelvärk orsakat av skoterkörning skulle 

sjukvården för att främja patientens hälsa, utifrån målvårdsteorin försöka få patienten att sluta 

köra skoter. Vårdteorin håller dock inte eftersom skoterkörning för dagens renskötande samer 

är en förutsättning för att kunna handha rennäring. Det uppstår alltså en konflikt mellan hälsa 

som mål och att kunna försörja sig, en konflikt som vården måste kunna möta. En annan av 

Nordenfelts vårdmodeller, miljövård är kanske mer tillämpningsbar, då ett starkt fokus i den 

modellen ligger på patientens omgivande förhållanden.   

För att hälso- och sjukvården i Sverige rättvist och jämlikt ska kunna möta samer med 

psykisk ohälsa, måste kunskapen ökas om samernas historia och nuvarande situation. 

Författarna tänker också att det, på grund av traditionen av att inte tala om krämpor och 

sjukdom inom de samiska grupperna förmodligen finns ett stort mörkertal då det gäller 

personer som lever med psykisk ohälsa.  

 

Kliniska implikationer  

 I litteraturöversiktens resultat framkommer att en stor grupp samer upplever en okunskap hos 

sjukvårdspersonalen gällande samisk kultur och traditioner, vilket bidrar till en tveksamhet till 

att söka vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården ge rättvis och jämlik vård till 

alla vilket innebär att såväl vårdmötet, omvårdnaden samt eventuell behandling ska ges på 

lika villkor till alla människor oavsett kön, ålder, funktionsvariation, utbildning, etnisk eller 

religiös tillhörighet samt sexuell orientering Att, inom sjukvården använda sig av ett 

intersektionellt perspektiv på jämlik grund är nödvändigt för att främja hälsa för alla. Viktigt 

är också att sjukvårdspersonal då de känner sig osäkra gällande “kulturkompetens” vågar ha 
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en öppen attityd och fråga patienter om det är något särskilt som är viktigt att beakta för att 

patienten ska känna sig rättvist bemött. Sammanfattningsvis kan det inte nog understrykas att 

förutsättningen för en rättvis och rättssäker bedömning av en patient är att sjukvårdspersonal 

är engagerade i samtalet och möter patienten med respekt. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversiktens resultat visar att många samer upplever stora brister i kunskapen om 

samisk kultur och traditioner från olika samhällsorgan, inte minst från hälso- och sjukvården. 

En slutsats är att genom forskning om samernas utsatta situation samt psykiska ohälsa 

synliggörs en problematik som påverkar samhället i stort. Litteraturöversiktens resultat visar 

att mer forskning finns kring de samiska kvinnornas situation än männens situation och ger 

också mer förklaringar och eventuella orsaker till varför de uppvisar olika psykiska symtom. 

Vi tycker särskilt att stressen och svårigheterna med att försöka förena en traditionell roll 

inom en renskötarfamilj med en modern yrkesroll är väl beskrivet men att någon jämbördig 

sådan beskrivning inte finns då det gäller den samiska mannen. Ett ämne som därför bör 

forskas mer på. Viktigt att framhålla vad gäller all vidare forskning kring samernas historia 

och nuvarande situation i dagens samhälle är att den samiska befolkning inkluderas i 

forskningen och inte beskrivs med ett utifrånperspektiv. Vi rekommenderar både kvalitativ 

och kvantitativ forskning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv eftersom metoderna 

tillsammans skapar en bättre och bredare bild av den samiska befolkningens 

levnadsbetingelser och hälsa. Ovannämnda slutsatser och reflektioner vill vi författare 

självklart ska gälla vidare forskning som syftar till en bättre inkludering av samer inom den 

allmänna hälso- och sjukvården. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturöversikt på nödvändigheten av att hälso- och 

sjukvården samt samhället i stort måste öka sina kunskaper om samernas historia och 

nuvarande situation. Denna kunskap ses som en förutsättning för att, jämfört med andra 

svenskar kunna möta samer på ett jämlikt sätt. Likaså lyfts vikten av att våga ifrågasätta och 

diskutera de traditioner som den samiska kulturen vilar på. En ömsesidig dialog mellan krafter 

både inom och utanför den samiska gruppen ses som en förutsättning för ökad integrering och 

respektfulla möten. Precis som då det handlar om svenska och norska vuxna generellt så är 

också vuxna samiska kvinnor överrepresenterade då det gäller registrerad psykisk ohälsa. 
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Likaså så är de vuxna samiska männen överrepresenterade när det gäller suicid vilket också 

stämmer med samhället i stort. Oroväckande observationer som hälso- och sjukvården samt 

samhället i stort aktivt måste arbeta förebyggande med för att minska.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PubMed  Sami and Sweden 

and Mental health 

 

OR 

 

Sami and 

Indigenous 

 

 

148 2005–2020 30 15 • Daerga et al. 

(2008). 

• Kaiser et al. 

(2010). 

• Kasier et al. 

(2013). 

• Mehus et al. 

(2019). 

• Omma et al. 

(2012). 

• Omma et al. 

(2013). 

• Stoor, et al. 

(2015). 
 

DiVA  Sami and Sweden 

and Identity 

Or 

Sami and Mental 

health 

49 2005–2020, Artikel i 

tidskrift 

20 8 • Kaiser et al. 

(2015). 

• Omma et al. 

(2011). 

 

PsycInfo  “sami” and  

“indigenous”  

Or 

“sami” and 

“reindeer herding” 

40 2005-2020 12 6 • Daerga et al. 

(2012). 

• Eckhoff et al. 

(2019). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Daerga, L., Edin-

Liljegren, A., & 

Sjölander, P.  

 

Quality of life in 

relation to 

physical, 

psychosocial 

and 

socioeconomic 

conditions 

among reindeer-

herding Sami 

År: 2008 

 

Land: Sverige 
 
Tidskrift: International 

Journal of Circumpolar 

Health 

 

Syftet var att analysera olika 

aspekter av hälsorelaterade 

livskvalitetsfaktorer bland 

medlemmar i 

renskötselfamiljer. 

 

Metod: Tvärsnittsstudie. 
 
Urval: 99 vuxna personer (56 

män, 46 kvinnor) som tillhörde 

en samisk renskötarfamilj. 

Minst 18 år. Jämfördes med 

referenspopulation. 
 
Datainsamling: Via 

frågeformulär. 
 
Analys: Multivariat statistik 

Sammanfattningsvis visade studiens 

resultat att psykisk ohälsan var mer vanligt 

bland kvinnorna än männen i 

renskötarfamiljer. Männen hade i stället 

mer besvär med sin fysiska hälsa. 

Daerga, L., 

Sjölander, P., 

Jacbsson, L., & 

Edin-Liljegren, A. 

 

The confidence 

in health care 

and social 

services in 

northern 

Sweden – a 

comparison 
between 

reindeer-herding 

Sami and the 

non-Sami 

majority 

population. 

 

År: 2012  

 

Land: Sverige 

 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Public Health. 

Att undersöka tilliten i 

primärvården, psykiatrin och 

social tjänsten hos samiska 

renskötare samt den icke 

samiska populationen i norra 

Sverige.   

Metod: Semi-randomiserad, 

tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 325 samiska renskötare 

(171 män, 154 kvinnor) över 16 

år. 1,437 icke samer (684 män, 

753 kvinnor) över 18 år. 
 

Datainsamling: Enkät utskickad 

via posten. 

 

Analys: SPSS – Programvara 

för statistisk dataanalys 

Tilliten till primärvården och psykiatrin var 

signifikant lägre hos renskötande samer 

jämfört med referensgruppen. Både bland 

samiska renskötare och kontrollgruppen 

hittades det att de yngre hade mindre tillit 

till primärvården i jämförelse med de äldre.  

Eckhoff, C., 

Sørvold, M. T., & 

Kvernmo, S. 

Adolescent self-

harm and 

suicidal 

behavior and 

young adult 

outcomes in 

indigenous and 

År: 2019 
 
Land: Norge 
 
Tidskrift: European 

Syftet med studien är att 

undersöka association mellan 

självskada och suicidala 

beteende hos samiska samt 

icke samiska ungdomar och 

hur detta påvisar sig i den 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Urval: 15–16 åringar i årskurs 

9 (292 av 293 skolor), 2003–

2005. 18-20 och 23-25 åringar, 

2008-2012. 

 

Studiens resultat visade att det förelåg en 

ökad risk av att utveckla psykisk ohälsa, 

självskadebeteende och suicidala tankar hos 

samiska och icke samiska ungdomar vid 

långsiktig användning av sociala bidrag och 

långsiktig arbetslöshet. Ingen större 
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non-indigenous 

people. 

 

Child & Adolescent 

Psychiatry 

mentala hälsan samt sociala 

hos unga vuxna. 

Datainsamling: Enkät som 

delades ut på skolor, 2003–

2005 samt datainsamling via 

norska patientregistret (NPR), 

2008–2012. 

 

Analys: Multivariantanalys 

skillnad hittades mellan samiska och icke 

samiska deltagare.  

Kaiser, N., 

Sjölander, P., Edin 

Liljegren, A., 

Jacobsson, L., & 

Salander Renberg, 

E. 

 

 

 

 

 

Depression and 

anxiety in the 

reindeer-herding 

Sami population 

of Sweden. 

 

År: 2012 

 

Land: Sverige 
 
Tidskrift: International 

Journal of Circumpolar 

Health 

Syftet var att undersöka 

symtom och förutspå 

riskfaktorer för depression 

och ångest hos renskötande 

samer. 

Metod: Tvärsnittsstudie 
 
Urval: 319 renskötande samer 

(168 män, 151 kvinnor), minst 

18 år som tillhörde någon av 

Sveriges 42 samebyar 

jämfördes med 1 393 icke 

samer (662 män, 731 kvinnor), 

18-74 år men som levde i 

samma geografiska område 

som de renskötande samerna. 

Både landsbygds- och stadsbor. 
 
Datainsamling: Via 

frågeformulär som skickades 

via post som inkluderade 

HADS, Hospital Anxiety and 

Depression Scale. 

 
Analys: Data analyserades med 

avseende på befolkning, kön, 

åldersgrupp, utbildning och 

arbetsrelaterad stress. 

Den samiska befolkningen levde i större 

utsträckning med både depression och 

ångest än referensgrupperna, där samiska 

män var mest utmärkande. Arbetsrelaterad 

stress förknippades med ångest och 

depression i den samiska gruppen. 
 

 

 

Kasier, N., Roung, 

T., & Salander 

Renberg, E. 

 

Experiences of 

being a young 

male Sami 

reindeer herder: 

a qualitative 

study 

inperspective of 

mental health. 

År: 2013 
 
Land: Sverige 
 
Tidskrift: International 

Journal of Circumpolar 

Health 

 

Syftet var att undersöka 

erfarenheterna av att vara ung 

manlig renskötare i Sverige. 

 

Metod: Kvalitativ metod. 
 
Urval: Geografiskt utifrån de 

samisk språket, Sydsamiska, 

Lulesamiska och Nordsamiska. 

Typ av sameby, skogsby eller 

Bergsby. 15 samiska renskötare 

i åldern 18–35 år. 

Studiens resultat visade att informanterna 

upplevde det som ett privilegium att kunna 

identifiera sig renskötare, trots stora och 

orättvisa motgångar, relaterad till 

identiteten, som de själva inte kunde 

kontrollera eller göra någonting åt. 

Deltagarna upplevde att de hade två 

alternativen vilket var att antingen bita ihop 
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Datainsamling: Djupintervjuer. 
 
Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

och leva med sin identitet eller lämna 

identiteten som renskötare och därmed 

uppfattas som ett misslyckande av andra. 

En identitetskris som allt för ofta ledde till 

försämrad psykisk hälsa. 

Kaiser, N., 

Näckter, S., 

Karlsson, M., & 

Salander Renberg, 

E. 

 

Experiences of 

Being a Young 

Female Sami 

Reindeer 

Herder: A 

Qualitative 

Study from the 

Perspective of 

Mental Health 

and 

Intersectionality. 

 

År: 2015 
 
Land: Sverige 
 
Tidskrift: Journal of 

Northern Studies 

 

Att undersöka upplevelsen av 

vad det betyder att vara en 

ung kvinnlig samisk 

renskötare i Sverige, kvinnor 

som har en unik position i den 

samiska gruppen med 

speciellt fokus på 

intersektionalitet samt se 

riskfaktorer angående psykisk 

ohälsa. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Urval: Deltagarna identifierade 

sig själva som renskötare. 

Deltagarna var mellan 18–36 

år.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervjuer. 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Informanterna beskrev en renskötares 

livsstil som meningsfull och energirik men 

som också innebar ett hårt klimat där det 

förelåg stor risk för konflikter. Frågor kring 

könsroller ställdes där många berättade om 

de traditionella strukturer och normer som 

existerar bland samiska renskötare. Något 

som många gånger ledde till en försämrad 

psykisk hälsa hos de kvinnliga renskötarna. 

Mehus, G., 

Andersdatter 

Bongo, B., Isaksen 

Engnes, J., & 

Moffitt, P. M. 

Exploring why 

and how 

encounters with 

the Norwegian 

health-care 

system can be 

considered 

culturally unsafe 

by North Sami-

speaking 

patients and 

relatives. 

År: 2019 
 
Land: Norge 
 
Tidskrift: International 

Journal of Circumpolar 

Health 

Syftet med studien är att 

identifiera om patienter med 

samiskt påbrå och närstående 

känner en trygghet vid mötet 

med vården och om inte, vad 

är det huvudsakliga oron. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Urval: Deltagaren identifierar 

sig som same, talandes samiska 

samt tidigare mött vården 

antingen som patient och/eller 

närstående.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervjuer. 

 

Analys: Innehållsanalys. 

Flera av de samer som hade samiska som 

modersmål beskrev svårigheter med att 

kunna uttrycka sig i mötet med vården. 

Flera valde en familjemedlem tolka åt de 

vilket skapade ett obekvämt och otryggt 

vårdmöte. En negativ upplevelse av vården 

påverkade deltagarnas livskvalitet till det 

sämre. 

 

Omma, L. M., 

Holmgren, L. E., & 

Jacobsson, L. H. 

Being a young 

Sami in 

Sweden: Living 

condition, 

identity and life 

satisfaction. 

 

År: 2011 
 
Land: Sverige 
 
Tidskrift: Journal of 

Northern Studies 

Syftet var att belysa 

upplevelsen av att vara ung 

same i dagens Sverige, med 

särskild fokus på frågor som 

identitet/självuppfattning, 

autonomi och upplevelser av 

diskriminering och illa 

behandling. 

Metod: Både kvalitativ och 

kvantitativ undersökning. 
 
Urval: Via adressregister hos 

samiska organisationer och 

institutioner skickades ett 

frågeformulär ut till 876 

personer i åldern 18–28 år. 516 

Majoriteten av informanterna kände stolthet 

över att identifiera sig som same och ville 

bevara sin kultur. De flesta av deltagarna 

hade upplevt sig tvungna till att förklara 

och försvara sin identitet, kultur och livsstil, 

något som påverkade deras psykiska 

mående. Nästan hälften hade upplevt 

diskriminering på grund av deras etnicitet 
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personer svarade. 60 unga 

samer från Sáminuorra 

(Samiskt ungdomsförund) 

deltog i dialog och diskussion 

med författarna. 

 
Datainsamling: Dialogerna och 

diskussionerna skapade 

grunden till ett frågeformulär 

som skickades per post. 
 
Analys: Frekvenstabeller och 

korstabeller genom Pearson 

chi-square test och/eller Fishers 

exakta test. 

och identitet, där renskötande samer i större 

utsträckning blivit utsatt för den typen av 

diskriminering. Renskötande samer lever 

även i en slitsam och svår miljö med ett 

osäkert arv.  

 

Omma, L., 

Jacobsson, L. H., 

& Petersen, S. 

The health of 

young Swedish 

Sami with 

special reference 

to mental health. 

År: 2012 

 
Land: Sverige 
 
Tidskrift: International 

Journal of Circumpolar 

Health 

 

Att undersöka hälsan av unga 

samer i Sverige och relationen 

mellan hälsa och upplevd 

negativ social behandling på 

grund av etnicitet samt 

förståelse för 

sociodemografiska faktorer. 

Metod: Tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 516 deltagare. 18–28 

åringar registrerade i samiska 

utbildningscentrum under 

2006–2008. 18–28 åringar 

registrerade för att rösta i 

samiska parlamentet (2008). 

18–28 åringar registrerade som 

ren ägare samt samiska 

ungdomsförbundet och 24 

andra samiska organisationer. 

 

Datainsamling: Genom en 

enkät skickad genom posten. 

 

Analys: Predicative Analytics 

Software (PASW). 

En majoritet av de unga vuxna samerna 

rapporterade att de upplevde psykisk hälsa 

men nästan hälften av gruppen rapporterade 

att de ofta upplevde oro, glömde saker samt 

upplevde brist på tid för att göra saker som 

behövdes. Kvinnor och de som bodde 

själva rapporterade en mer negativ psykisk 

hälsa. Halva gruppen hade upplevt dålig 

behandling på grund av deras samiska 

etnicitet, något som påverkade den mentala 

hälsan negativt. 

Omma, L., 

Sandlund, M., & 

Jacobsson, L. 

Suicidal 

expressions in 

young Swedish 

Sami, a cross-

sectional study. 

År: 2013 
 
Land: Sverige 
 
Tidskrift: International 

Att undersöka upplevelsen av 

suiciduttryck (dödsönskan, 

minskad livslust, suicidala 

tankar, planeringar och 

försök) hos unga samer. Deras 

Metod: Tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 516 deltagre. 18–28 

åringar registrerade i samiska 

utbildningscentrum under 

Både fokusgruppen och referensgruppen 

rapporterade suicidala tankar, minskad 

livslust och dödsönskan i hög grad (30–50 

%). Dock med en högre statistik bland 

fokusgruppen. Suicidala planer visade 
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inställning gentemot suicid 

samt deras upplevelser av 

suiciduttryck och fullbordat 

suicid hos närstående samt att 

jämföra med Sverige i 

allmänhet. 

2006–2008. 18–28 åringar 

registrerade för att rösta i 

samiska parlamentet (2008). 

18–28 åringar registrerade som 

ren ägare samt samiska 

ungdomsförbundet och 24 

andra samiska organisationer. 

 

Datainsamling: Genom en 

enkät skickad genom posten. 

 

Analys: Predicative Analytics 

Software (PASW). 

signifikant större skillnader mellan könen i 

fokusgruppen där kvinnorna hade högst 

värden.   

Stoor, J.P.A., 

Kaiser, N., 

Jacobsson, L., 

Salander-Renberg, 

E., & Silviken, A. 

“We are like 

lemmings”: 

making sense of 

the cultural 

meaning(s) of 

suicide among 

the indigenous 

Sami in Sweden. 

År: 2015  
 
Land: Sverige 
 
Tidskrift: International 

Journal of Circumpolar 

Health 

Att utforska och förstå den 

kulturella betydelsen av suicid 

bland samer i Sverige. 
 

 

Metod: Kvalitativstudie 
 
Urval: Genom snöbollsurval 

hamnade deltagandet på 22 

personer (6 män och 16 

kvinnor) från 5 olika samebyar 

i åldern 18–63 år. 
 
Datainsamling: Via öppna 

fokusgruppssamtal utan 

intervjufrågor 
 
Analys: Samtalen spelades in, 

transkriberades ordagrant och 

analyseras genom att använda 

innehållsanalys. 

Informanterna beskrev att de måste kämpa 

för sin kultur och de som är i mitten av 

denna kamp är renskötarna. Den psykiska 

hälsan blir påverkad av denna ständiga 

kamp och där suicid kan bli en följd av 

detta. Som same är det svårt att få hjälp i 

det svenska vårdsystemet. 
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