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Förord 
Jag vill sända ett stort Tack till de informanter som deltagit i den här undersökningen, utan Er 

hade den inte kunnat genomföras. Tack vare ert förtroende har jag fått möjlighet att söka en 

samisk förståelse av självmord, kunskap som jag hoppas ska kunna utgöra ett bidrag till 

vidare forskning om hur psykisk ohälsa och suicid bland samer kan förebyggas. Jag hoppas att 

ni känner att ert val att bidra i undersökningen hedrar minnet av den ni förlorat.  

Tack till min handledare Camilla Asplund Ingemark för hennes uppmuntran och stöd under 

arbetsprocessen. Tack också till vännerna Moa Dahlberg och Josephine Speziali för att ni så 

generöst delat med er av er tid, kunskap och för konstruktiv kritik.  

Till minne av Fredrik Johansson 1971 – 1999.  
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Abstract 
This ethnological bachelor level essay investigates how suicide is looked upon amongst the 

Sami people (in Sweden) from cultural perspectives. The subject is studied by interviewing 

ten respondents who have experienced suicide in their closeness, mainly within their family at 

some point between 1980- 2020. Most respondents and all their deceased relatives are of Sami 

origin.  

The study found that suicide has occurred amongst people with vastly different living 

conditions, all over the Swedish parts of Sápmi. The deceased consists of 7 men and 3 

women, ages 20 – 60. The study analysis focuses upon how the respondents explain their 

relative’s mental ill-health and suicide, because from an ethnologic perspective a lot of 

knowledge about the cultural understanding of suicide can be found within their model of 

explanation.  

The results of the study show that the respondents first explanation on the direct question vary 

widely, it can be mental illness, alcoholism as well as a fragile persona. But by analysing the 

explanation in it´s cultural context a more complex picture evolves, where their shared 

experiences as Sami occur. The study found potential reasons for mental ill-health amongst 

the Sami such as different postcolonial scars that still today occur in many contexts, ethnic 

discrimination as well as other difficulties as a minority population. The main issue why Sami 

who experience mental ill-health do not seek professional help nor help from within their own 

group is explained by a tradition of silence within the Sami culture.  
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Kulturella perspektiv på självmord bland samer 
En etnologisk studie av de efterlevandes berättelser 

Inledning 
 

Ett självmord är alltid en tragedi, i synnerhet för den närmaste familjen och eventuell 

livspartner, men också för släkt, vänner och studie eller arbetskamrater. Särskilt när det 

handlar om en ung människa eller en förälder som väljer att avsluta sitt liv så krockar det med 

kulturella sanningar om normativa livslopp (Ambjörnsson & Jönsson 2010:11). Ett självmord 

lämnar efter sig ett tungt bagage som de efterlevande måste bearbeta, det handlar förstås om 

stor sorg, men också känslor som skuld och skam (jfr Stoor 2012:5). Eftersom självmord är ett 

sådant normbrott, då det ifrågasätter en grundläggande sanning - att livet är värdefullt - blir 

det svårt att förstå det som hänt för det omgivande samhället. Eftersom samhället inte kan 

acceptera självmord blir det nästan omöjligt att förstå det. Samtidigt är det nödvändigt att hitta 

en förklaring som är kulturellt godtagbar för att återställa balansen. För att man ska kunna 

greppa det som hänt måste det förklaras, men hur ska man kunna förklara det man inte kan 

förstå? 

Min utgångspunkt är att självmord som handling eller fenomen bör förstås utifrån det 

sammanhang det sker i, att kulturella normer, värderingar och praktiker har betydelse för hur 

samhället tänker kring och hanterar självmord. Intresseområdet för den här studien är 

självmord bland samer och hur minnet av dem ser ut. Via de efterlevandes berättelser om 

varför de mådde dåligt och valde att avsluta sina liv, ämnar jag undersöka hur de efterlevande 

förstår psykisk ohälsa och suicid bland samer. Jag kommer också att undersöka hur de 

efterlevande på olika vis bidrar till att forma en kollektiv syn på psykisk ohälsa och 

självmord. Denna kunskap hoppas jag komma åt genom kvalitativ undersökningsmetod; 

intervjuer med de efterlevande (Kaijser & Öhlander 2011).  

Inom det samiska samhället finns en uttalad och utbredd upplevelse av att självmord är och 

länge har varit ett stort samhällsproblem, något som också speglats i media och synts i 

attityderna hos informanter i tidigare forskning. Man upplever att det är vanligt förkommande, 

letar efter bakomliggande orsaker och olika projekt försöker arbeta med att förebygga psykisk 

ohälsa bland samer.  

Majoriteten av den tidigare forskning som gjorts på ämnet självmord bland samer hör hemma 

inom psykologin, forskningen har visat att siffrorna över hur många självmord som begås per 
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år bland den samiska befolkningen inom Sveriges gränser legat på ungefär samma nivå som i 

Sverige som helhet, även om man sett en något förhöjd risk för självmord bland renskötande 

män (Omma 2013:14, Stoor 2012:4, Jacobsson, Stoor & Eriksson 2020:1). Bland annat har 

samisk representation i svensk självmordsstatistik mellan åren 1960 – 2000 undersökts 

(Hassler S, Johansson R, Sjölander P, Grönberg H, Damber L. 2005 enligt Omma 2013:14). 

Psykologen Lotta Omma (2013) har i sin avhandling Ung same i Sverige undersökt den 

upplevda psykiska hälsan/ohälsan samt synen på självmord bland samiska ungdomar i 

Sverige. Psykologen Petter Stoor (2012) undersöker i sin C-uppsats Talande självmord: 

Samers prat om samers självmord hur samer samtalar om ämnet under fokussamtal i grupp. 

Den undersökningen var en del av ett större forskningsprojekt som undersökte psykisk ohälsa 

bland renskötande samer i Sverige (2012:2). Inom etnologin har det gjorts många studier om 

det samiska samhället, men färre om just psykisk ohälsa och självmordsproblematik. 

Kunskapsluckorna om psykisk ohälsa och synen på självmord bland samer i Sverige är stora, 

både vad gäller aktualitet och bredd vad gäller såväl ålder som livsvillkor hos den undersökta 

befolkningsgruppen. Jag menar att det finns ett forskningsbehov av att förutsättningslöst 

undersöka erfarenheterna hos samer som personligen berörts av en nära anhörigs självmord. 

Enligt etnologisk tradition vill jag också betona behovet av att forska med hjälp av kvalitativ 

undersökningsmetod, snarare än med kvantitativ. Intervjun ger möjligheten att låta den 

personliga erfarenheten komma fram på ett helt annat sätt än vid såväl gruppsamtal som 

enkätundersökningar, och låter också forskaren ställa relevanta följdfrågor som kan bidra till 

att kontextualisera det som sägs.  

Syfte 
 

Fokusområdet är att undersöka hur samer med erfarenhet av suicid själva förstår psykisk 

ohälsa och självmord. Genom att undersöka de efterlevandes berättelser om sina idag avlidna 

anhörigas livssituation, mående och tankar om varför de valde att ta sina liv – alltså de 

efterlevandes förklaringsmodeller - försöker jag ta reda på om det finns en samisk förståelse 

av psykisk ohälsa och suicid och hur den i så fall ser ut? Följande frågor står i fokus: 

• Hur ser förklaringsmodellerna ut och av vilka beståndsdelar byggs de upp? 

• Vilka syften och funktioner fyller förklaringsmodellerna? 
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• Hur korrelerar de individuella förklaringsmodellerna med det samiska samhällets 

kollektiva förståelse av psykisk ohälsa och självmord? 

Tidigare forskning  

Samisk etnicitet 

Enligt Oscar Pripp och Tobias Hübinette (Gunnarsson Payne & Öhlander [red] 2017) handlar 

etnologens intresse för etnicitet om ifall, när och i så fall hur etnisk tillhörighet blir socialt 

relevant för människan (Hübinette & Pripp 2017:293). De förklarar etnicitet med hjälp av 

Fredrik Barths konstruktivistiska synsätt, i första hand är en etnisk grupp en socialt 

organiserad enhet och etnicitet en ideologi om kulturell särskillnad mellan folkslag (Barth 

1969 enligt 2017:294). Där medlemmarna delar föreställningar om ett gemensamt ursprung 

och historia, ofta kopplad till en plats. Det är också vanligt att medlemmarna delar språk och 

religion, men inget krav. Etnicitet ärvs av föräldrarna, vilket betyder att gruppens etnicitet 

fortlever genom intern reproduktion. På så vis består gruppen medan innehållet i form av 

kulturmönster kan förändras, gruppens innehållsliga fokus relaterar till omgivande 

omständigheter (Barth 1969 enligt Hübinette & Pripp 2017:295).  

Vem är då same? Samerna är ett urfolk i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 2017 fanns 

8766 personer i Sametingets röstlängd, medan Sametinget på sin webbplats uppger att det 

finns mellan 20 000 - 40 000 samer i Sverige (Sametinget.se). För att tas upp i röstlängden 

krävs att man aktivt ansöker om att upptas, är över 18 år, identifierar sig som same och kan 

redovisa för att man själv - alternativt någon av ens föräldrar eller mor/farföräldrar talat 

samiska i hemmet. Om man redan har en förälder som är upptagen i röstlängden kan man 

bortse från språkkravet (Sametinget.se). Det samiska språket har länge fört en tynande tillvaro 

på grund av statens assimileringspolitik, vilket öppnar för att det skulle kunna finnas ännu fler 

samer enligt Barths vidare definition.  

Att det inte är helt enkelt att säga vem som är same påverkar tillförlitligheten i statistiken över 

hur vanligt det är med självmord bland samer, det blir även en utmaning för mig som etnolog 

när jag ska tala om vad samisk kultur och identitet innebär. Den samiska befolkningen lever 

under skilda betingelser också inom Sveriges gränser och vilket kulturellt innehåll som 

betonas varierar. Etnologi dr Christina Åhrén (2008) undersöker i sin avhandling Är jag en 

riktig same? samiskt identitetsskapande i olika kontexter, bland renskötande samer, icke-

renskötande samer och bland personer med samiskt ursprung som vuxit upp i en icke-samisk 

kontext. Hon fann bland dessa kategorier skilda livsformer (Højrup1989 enligt Åhrén 
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2008:22) som i sin tur resulterade i väsensskilda värderingar och normer (2008:176). Med 

andra ord är den interna förståelsen av samisk kultur och de utmaningar individen ställs inför 

inom den samiska såväl som den svenska kontexten väldigt olika och den samiska 

befolkningen har också om vi håller oss inom Sveriges gränser en heterogen sammansättning 

(2008:164). Detta gör det svårt för forskaren att innefatta alla olika kategorier av samer i sin 

undersökning, också inom ovan nämnda kategorier finns en diversitet.  

Som ett exempel kan vi titta närmre på etnologi dr Åsa Nordin Jonssons (2007) begrepp 

renskötsel som livsform som förklarar hur normer och värderingar i traditionell (renskötande) 

samisk kultur formas genom en livsform som kretsar runt renen, en livsform som 

reproduceras över generationer genom fostran (Nordin Jonsson 2007 enligt Åhrén 2008:25ff). 

I korthet kan det fungera så att en familjemedlem är aktiv renskötare, de övriga är ofta också 

renägare men har annan huvudsaklig inkomstkälla. Renskötaren är oftast såväl praktiskt, 

ekonomiskt, som administrativt beroende av de övriga familjemedlemmarna för att kunna 

bedriva renskötsel (jfr 2008:74ff, 109). Nordins begrepp inkluderar hela familjen, inte bara 

den aktiva renskötaren. Jag menar att begreppet är adekvat för att beskriva den livsform det 

utvecklats för, men vill hävda att inte ens denna grupps identitet är statisk över tid. 

Renskötseln regleras idag som en enskild firma och får ett vinstkrav på sig, det kollektiva 

arbetet som tidigare ledde till en kollektiv vinst, tillfaller i modern tid företagaren. Övriga 

familjemedlemmar lever oftast sitt yrkesliv i en modern västerländsk kontext och över tid kan 

det uppstå en intressekonflikt där de upplever att de inte har så mycket att vinna på att låta sitt 

liv kretsa runt renen. Lojalitetsalliansen försvagas och väljer de att inte fostra sina barn efter 

modellen, så leder det till att en stor del av gruppen på relativt kort tid förändrat livsform. 

Exemplet visar att individens värderingar och identitet inte är statiska, utan föränderliga och i 

ständig process, varför det på ett sätt blir meningslöst att försöka kategorisera. Jag har 

förhållit mig till problemet genom att låta informanterna kategorisera sig själva, som de funnit 

relevant och sökt finna en bredd bland dessa. För att mitt material ska vara möjligt att relatera 

till tidigare forskning har jag noterat om den avlidne vuxit upp inom renskötseln och själv 

bedrivit renskötsel. Antingen som aktiv renskötare eller som renägare med annan huvudsaklig 

sysselsättning, för att minska risken för otydlighet vad gäller vilken livsform de ska förstås 

utifrån.  

Självmord bland samer 

Som nämnts i inledningen visar självmordsstatistiken att samer generellt inte begår fler 

självmord än andra svenskar, undantaget renskötande män. Trots de moderata siffrorna har 
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självmord bland samer framställts som ett stort problem i media och samhället, såväl numerärt 

som kulturellt (Boström & Heikki 2019). En förklaring till det kan vara att det samiska 

samhället är så pass litet och tätt sammanbundet genom släktskap och till exempel 

arbetsgemenskapen inom samebyarna, varför ett självmord får stor betydelse och spridning i 

samhället (Omma 2013:40). Bland urfolk som samer har forskning också visat att det är det 

vanligare med självmordskluster än i exempelvis det svenska samhället och i en by med bara 

ett tiotal ungdomar får två självmord en enorm påverkan (Stoor 2012:12 - 15). I de 

undersökningar som gjorts om suicid och suicidala tankar har man funnit att många samer 

upplever stark press och oroskänslor i sin tillvaro, som de kopplar till sin etnicitet. Det handlar 

både om en problematisk intern dynamik och om de utmaningar man som minoritet i kontakt 

med majoritetssamhället (Omma 2013:28, Stoor 2012:22).  

Orsaker till psykisk ohälsa 

Psykologen Lotta Omma (2013) har i sin undersökning Ung same i Sverige kombinerat 

kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder som enkäter och fokusgruppsamtal och 

kommit fram till liknande slutsatser som Åhrén (2008:186), det vill säga att en press och ett 

ifrågasättande av den egna identiteten finns både inom och utanför gruppen (Omma 2013:28, 

Stoor 2012:22). Inom den samiska gruppen har tidigare forskning visat att det bland 

renskötande samer finns en stark press på att fortsätta med renskötseln, vilket blir 

problematiskt om man skulle vilja bo och/eller arbeta utanför samiskt kärnområde, eftersom 

renskötseln är platsbunden. Man kan också uppleva krav på lojalitet från släkten, sitan1 och 

samebyn om man inte vill leva enligt en renskötande livsforms normer, antingen för egen del 

eller om den man lever med inte ställer upp på att sätta renen främst (jfr Åhrén 2008:109).  

Bland icke renskötande samer syns andra faktorer bidra till psykisk ohälsa, exempelvis en 

upplevelse av att vara underordnad de renskötande, eftersom man står utanför samebyarna 

omfattas man inte av rennäringslagen och saknar därmed rättigheter till land, jakt och fiske 

(2008:90). På grund av att tidigare generationer påverkats av statens hårda 

assimileringspolitik har många förlorat det samiska språket och vissa har också bytt namn för 

att slippa negativa konsekvenser av att sammankopplas med det samiska. Många upplever 

alltså en förlorad samisk kompetens, som man gärna vill återta men upplever då svårigheter 

med att bli accepterade av andra samer (2008:133). Om man har tillgång till kulturell 

kompetens och är känd inom den samiska gemenskapen finns det utrymme för att 

 
1 Med sita menas i detta fall ett arbetslag av renskötare som samarbetar och delar betesområden. 
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experimentera och uttrycka individualitet, men när kompetensen saknas och man är okänd för 

den etniska gruppen måste man hålla sig inom ramarna och visa att man tillskansar sig 

kulturella koder för att godkännas. Ett godkännande kan förstås som respekt, att få höra till 

och ha en röst. (jfr DeLamater & Myers, 2007 enligt Stoor 2012:3).  

Idag lever de flesta samer i Sverige sina liv mitt ibland den svenska befolkningen, som 

medmänniskor i grannskapet, på arbetsplats, träningar och liknande, i mötet med institutioner 

som skolan, vården, kyrkan och myndigheter och naturligtvis i media. I dessa miljöer gäller 

inte samiska utan svenska normer (jfr Åhrén 2008:147).  Att majoritetssamhällets måttstock 

och regelverk är det enda gångbara är en problematik man delar med andra minoriteter av 

etniskt eller annat slag (jfr Hübinette & Pripp 2017:297). Dessutom slåss man mot stereotypa 

bilder av samer från kolonial diskurs, som dikterar verklighetens villkor både för och om 

samer (jfr Berg 2017:276ff). Att göra sin röst hörd kan vara nästintill omöjligt för en 

minoritet, eftersom demokratins villkor är att majoritetens röst styr.  

Media har tenderat att fokusera på suicid snarare än psykisk ohälsa och lyft den ökade 

benägenhet för suicid som man funnit hos renskötande män (Boström & Heikki 2019). Och 

eftersom det de facto har förkommit självmordskluster bland renskötande män, så har också 

forskarna undersökt vad det kan bero på, utmaningar som har koppling till renen (ref Stoor 

2012:5, Åhrén 2008). När denna information skildras i media, kan det tyckas som om 

renskötarnas problematik är bakomliggande orsak till alla samers psykiska ohälsa, något som 

skevar emot att det enligt Sametingets hemsida finns ungefär 4600 renägande samer i Sverige 

(Sametinget.se). 

Teoretiska perspektiv och analysmetoder 

En etnologisk utgångspunkt är att vår gemensamt uppfattade verklighet bör förstås som ett 

resultat av historia, sammanhang, meningsskapande och makt, som skapas av aktiva 

mänskliga aktörer och historiska eller strukturella processer (Gunnarsson Payne & Öhlander 

2017:17, Svensson 2017:320). Inom poststrukturalistisk teori ses dessa strukturer inte som 

naturgivna, utan man tänker sig att de konstrueras genom diskurs och performans i relation till 

kontext (Svensson 2017:321). Alltså vad som är möjligt att tänka och tala om, samt 

handlingsmöjligheterna i ett sammanhang är inte kontingent, utan beroende av exempelvis 

inneboende maktrelationer. Det här tolkar jag som att subjektet är fri att forma sitt liv, men 

inom ramar, som hon inte har makt att påverka. För att förändra verklighetens förutsättningar 

måste människan arbeta kollektivt för att förändra diskursen eller på en strukturell nivå 
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samhället.  Utifrån detta perspektiv intresserar jag mig för hur kulturen blir till på såväl 

individuell som strukturell nivå.   

Interaktionism 
För forskaren som strävar efter att analysera verkligheten såsom den uppfattas av den individ 

eller grupp hen studerar, erbjuder interaktionismens teorier en möjlighet att studera och 

beskriva hur kultur produceras och reproduceras i mänskligt umgänge (Öhlander 2017:75, 

82). En grundtes är att kultur och samhälle skapas och upprätthålls i människors sociala 

interaktion, det vill säga kommunikation (2017:81, 83). Individen samspelar med övriga 

aktörer i sin omgivning, inom de kulturella ramar som utgör riktlinjer för ett normativt 

beteende. Också skapandet av den egna identiteten och uppfattningen om jagets plats i 

omgivningen sker i samspel med andra aktörer (2017:83). Tankar som jag använder mig av 

bland annat i min analys av förklaringsmodellens betydelse och samebyn som nätverk.  

 

Postkolonialt perspektiv  

Det postkoloniala perspektivet sätter däremot fokus på en strukturell nivå, och erbjuder 

möjligheter att beskriva hur den postkoloniala historien format samtiden informanterna lever 

i. Kolonialismen som idé bygger på en tanke om den egna europeiska suveräniteten (Berg 

2017:280). En kolonial diskurs rättfärdigade koloniseringen som ett steg i att civilisera 

världen utanför Europa, (jfr 2017:277) hit hör också Sápmi. Historiskt har samer som 

minoritet i Sverige stått maktlösa inför den svenska statens intrång och beslutsprocesser, 

exempelvis har man har inte haft makt att kunna påverka eller hindra koloniseringen av 

Norrland, kristnandet av samerna, utbyggnaden av vattenkraften och gruvdriften, förändringar 

inom skolsystemet eller rennäringslagen. Den koloniala diskursen underordnar människor 

med utomeuropeiskt ursprung, genom rasifiering (2017:280). Underordnandet får stora 

konsekvenser för de koloniserade, utöver det uppenbara att deras land erövrats, då den 

koloniala diskursen också internaliseras i de koloniserades bild av världen och deras självbild, 

något som finns kvar även efter att koloniseringen upphör (2017:277). Med andra ord blir det 

omöjligt att återvända till ett före, efter koloniseringen, vilket begreppet postkolonialism 

belyser. Tills synes samisk problematik som konflikter mellan renskötande och icke-

renskötande samer eller kampen för språkets fortlevnad kan med hjälp av postkoloniala 

perspektiv förstås som konsekvenser av historisk statlig intervention. För att kunna lösa 

dagens problem, måste vi förstå dess historiska upprinnelse (jfr 2017:273), vilket jag tar 

hänsyn till i min analys.  
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Etnicitet, ras och vithet 

Etnicitet är relevant eftersom min undersökning handlar om hur samer förstår självmord. 

Etnicitetsperspektivet är användbart för att analysera om, när och hur etnicitet blir socialt 

relevant för människor (Hübinette & Pripp 2017: 293ff). Mina informanter identifierar sig 

som samer och deltar i undersökningen med avsikten att tala om erfarenheter av självmord i 

en samisk kontext, det kan handla om att deras informanternas förståelseram är etniskt 

präglad och/eller att anledningen att deras anhöriga mått dåligt haft kopplingar till deras 

etnicitet.  

Från ett svenskt perspektiv kan samisk etnicitet vara svår att uppfatta, samer är också till 

hudfärgen tämligen vita, talar oklanderlig svenska och härstammar från svenskt territorium, 

medan det från samiskt håll finns en stark känsla för att den egna etniciteten och kulturen är 

annorlunda. Exempelvis talar man ofta i samiska kretsar om majoritetssamhället, där makten 

finns, där andra normer och värderingar gäller och vars spelregler man måste följa när man 

lämnar den samiska sfären. Vithetsteori erbjuder möjligheter att belysa hur vithetsnormen 

genomsyrar också det svenska samhället, och det blir möjligt att tala om strukturell 

vardagsrasism som även drabbar samer (2017:308).  

Minne 

Undersökningen handlar på många vis om minne, hur och vad vi minns och berättar vidare.  

Här blir det intressant med minnesforskning, för att förstå hur den individuella upplevelsen 

formuleras i minnet som en erfarenhet. Hur vad som går att kommunicera vidare är beroende 

av kulturell kontext, hur de individuella och kollektiva minnena kan skilja sig åt och hur 

motminnen uppstår i kontrast till de institutionaliserade. Florence Fröhlig (2017) skriver om 

hur traumatiska upplevelser genererar att en mängd försvarsmekanismer sätts igång hos 

människan. Exempelvis kan man genom tystnad undvika att beröra ämnen som ligger nära 

traumat, sådana här murar formar och begränsar umgänget för och runt den person som 

upplevt traumat (Fröhlig 2017:42ff). Murarna formar diskursen och därmed verkligheten, 

eftersom diskursen inte bara avgör vad som är möjligt eller omöjligt att tala om, utan också 

vad som är möjligt att tänka sig. Nästa generation växer upp omgiven av dessa murar, trots att 

de personligen inte upplevt traumat, deras liv påverkas alltså av ärvda minnen post memories 

(Hirsch 1999 enligt 2017:43). Jag tror att det här kan vara ett sätt att närma sig hur historiska 

trauman från koloniseringen av Sápmi präglat kulturen, med vad samer själva med ett emiskt 

begrepp kallar för samisk tystnadskultur.   
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Metod och Material 

Empirin består av intervjuer, på temat samer och självmord. Tio informanter med erfarenhet 

av en nära anhörigs självmord, som antingen identifierar sig själva eller sin avlidne anhörig 

som same berättar om sina erfarenheter. För att få kontakt med lämpliga informanter 

publicerade jag en annons på sociala medier, där jag presenterade mig själv och 

undersökningen. Jag uppmanade mina kontakter att dela inlägget och fick inom en vecka 

kontakt med femton kandidater, bland vilka jag fann tio lämpliga informanter. Vid urvalet 

prioriterades undersökningsområdet på svensk sida av Sápmi, samisk etnicitet samt att 

informanterna var myndiga. En spridning i fråga om ålder, kön, bosättningsort från norr till 

söder, stad och landsbygd och hur lång tid som gått sedan självmordstillfället har också 

eftersträvats.  

Informanterna fick ett brev om vilka teman som skulle diskuteras inför intervjun. Intervjuerna 

genomfördes i videosamtal över nätet, ljudet spelades in. Alla har informerats om att intervjun 

skulle komma att spelas in, för att därefter anonymiseras och transkriberas. Inledningsvis bad 

jag informanten att berätta om den person hen förlorat. Samtliga intervjuer belyser alla teman 

i den mån informanterna fann temat relevant utifrån sina erfarenheter. Med den 

semistrukturerade intervjumetod där informanten själv till stor del kunnat styra berättelsen så 

blir intervjuerna väldigt olika, jämfört med om man ställer samma frågor till alla. Positivt med 

detta är att det öppnar för en större variation av ämnen, ordval med mera, negativt är att det 

blir svårare att göra jämförelser mellan intervjuerna. Det är alltså möjligt att fler hade berättat 

om exempelvis sömnproblem eller kreativitet om jag frågat specifikt om det. Varje 

intervjutillfälle tog drygt en timme, i transkriberad form 12 – 17 sidor vardera. Totalt uppgår 

empirin till 140 sidor. Materialet har anonymiserats genom att namnge informanterna A - J, 

fingera alla namn i berättelsen och generalisera bostadsort till landsbygd, centralort eller stad, 

i norra eller södra Sápmi. Endast de delar av intervjun som bedömdes som intressanta för 

undersökningen utifrån intervjufrågorna transkriberades, det som uteslutits har markerats […]. 

Läsbarhet har prioriterats framför exakt dialektal återgivning. I dialogen inleds varje replik 

Jag respektive Informant X. Där informanten uteslutit ord, som är underförstådda i sin kontext 

har jag valt att lägga in dem inom (parentes) för att öka möjligheten att lyfta enskilda 

meningar ur sin kontext. Sinnesrörelse som har betydelse för hur texten bör tolkas, har skrivits 

ut.  

Under det analytiska arbetet har materialet strukturerats med hjälp av rubriker utifrån 

intervjufrågorna, under vilka jag klistrade in inlägg från respektive informant, med löpande 
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referenser i slutet av meningen (X:X). Därefter tematiserade jag materialet för att kunna 

skönja tendenser i det. Materialet har vidare analyserats genom att synliggöra bland annat 

likheter och skillnader, därefter har jag relaterat materialet emot tidigare forskning och tolkat 

det med hjälp av lämpliga teoretiska perspektiv.  

 

Självreflektion 
 

Jag har personlig erfarenhet av fenomenet som undersöks, jag är själv same och har förlorat 

min äldre bror i suicid 1999, bara någon vecka efter att vår kusin gjort detsamma. Under den 

långa period som passerat sedan min egen bror dog, har jag hunnit fundera mycket över vad vi 

gör av denna erfarenhet, som individer och som samhälle.  

Med tanke på att samiska liv kan se väldigt olika ut, vore det inte orimligt att tänka sig att min 

egen bakgrund kan ha påverkat huruvida potentiella informanter valt att delta eller avstått från 

att delta i undersökningen. För att läsaren själv ska kunna avgöra det, väljer jag presentera 

mig här. Jag är uppvuxen i en renägande familj inom samiskt kärnområde, med en nordsamisk 

mamma och en svensk pappa. Under mitt vuxna liv har jag studerat och sedan arbetat med 

samisk slöjd duodji.  

Själv tror jag att min kulturella kompetens och erfarenhet av närståendes suicid troligen har 

underlättat för mig att skapa förtroende bland potentiella informanter, eftersom jag varit 

öppen med dessa redan när jag annonserade efter informanter. När forskarens egna 

erfarenheter ligger väldigt nära det som undersöks är det extra viktigt att ha en medveten 

distansering mellan de personliga erfarenheterna och det som undersöks. Att inte exemplifiera 

utifrån sina egna erfarenheter eller bekräfta sådant man känner igen. När det funnits en 

nyfikenhet på mina erfarenheter bland informanterna har jag velat återgälda deras förtroende 

och berättat om dem efter intervjun. Att min bakgrund och identitet har betydelse för hur jag 

skapat och tolkat det undersökta materialet är ofrånkomligt, i alltifrån ämnesval till 

möjligheten att göra en kompetent analys. Eftersom jag som etnolog intresserar mig för hur 

människan som en kulturell varelse kommunicerar sina personliga tankar och upplevelser och 

hur hon i dessa relaterar till sin omgivning, har jag - med den största respekt för det förtroende 

informanterna givit mig - tagit mig an deras berättelser med ett vetenskapligt förhållningssätt.  
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Analys och diskussion  
Disposition 

Jag har valt att dela upp analys och diskussionsavsnittet i två kapitel eftersom empirin 

analyseras på skilda vis. I kapitel 1 presenterar informanterna de avlidna med sina egna ord, 

medan jag belyser likheter och skillnader i det undersökta materialet. Därefter tittar jag 

närmre på de efterlevandes förklaringsmodeller och undersöker dess beståndsdelar. Genom att 

tolka förklaringen med hjälp av det som sägs under intervjun som helhet, försöker jag placera 

förklaringsmodellen i en kulturell kontext. Utifrån det blir det möjligt att undersöka 

förklaringsmodellens funktioner för de efterlevande, vilket jag gör med hjälp av en 

poststrukturalistisk utgångspunkt, samt minnesforskning och interaktionistiska teorier. I 

kapitel 2 sätts de enskilda berättelserna in i ett större sammanhang och undersöks som 

erfarenheter ur det samiska samhället, under de olika teman som framträtt vid analysen av 

materialet, bland annat samisk historia, etnisk diskriminering och samebyns organisation. Till 

stöd för min analys i kapitel 2 tar jag postkolonialism och minnesforskning. I en efterföljande 

avslutande diskussion sammanfattas och diskuteras resultaten från dessa kapitel.  

 

Kapitel 1 De efterlevandes berättelser 
 

Här vill jag särskilt påminna läsaren om att det är de efterlevande informanternas berättelse 

som analyseras, inte den avlidne personen. Det innebär att det resultat som analysen ger i 

bästa fall besvarar vilka tendenser de efterlevande ser som betydelsefulla i sammanhanget, 

denna undersökning kan aldrig besvara varför deras anhöriga mådde dåligt och tog sitt liv.  

Av de avlidna var/hade: 

• 7 män och 3 kvinnor.  

• 4 personer 20 - 30 år, 3 personer 40 – 50 år, 3 personer 50 – 60 år.  

• 2 personer bosatta i en stad. 4 personer bosatta i en centralort. 4 personer bosatta på 

landsbygden.  

• 9 personer var bosatta inom samiskt kärnområde.   

• 5 personer hade sina rötter i norra Sápmi. 5 personer hade sina rötter i södra Sápmi.  
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• 6 personer uppväxta inom renskötseln. Av dessa var 2 själva yrkesverksamma/aktiva 

renskötare. 

• 2 personer uppväxta i renägande familjer, där ingen var yrkesverksam/aktiv 

renskötare.  

• 2 personer uppväxta utanför renskötseln.  

• avled 2 för mindre än 5 år sedan.  

• avled 2 för ungefär 10 år sedan.  

• avled 2 för ungefär 20 år sedan. 

• avled 3 för ungefär 30 år sedan. 

• avled 1 för ungefär 40 år sedan.  

Det kan vara värt att ha i bakhuvudet att de allra flesta tendenser i materialet inte delas av fler 

än fem personer, det vill säga hälften. I det här avsnittet beskriver de efterlevande sina avlidna 

anhöriga som personer och berättar om sina tankar om varför de mådde dåligt och valde att 

avsluta sina liv.  

Hälften av de efterlevande beskriver sina anhöriga som aktiva, sociala, omtyckta och 

kompetenta människor, ofta med någon särskilt framträdande positiv egenskap, som 

intelligens, kreativitet eller som talangfull. De allra flesta sågs som värdefulla och 

betydelsefulla personer av sin omgivning, fyra av de avlidna var föräldrar.  

Informant A berättar om sin syster Helena: 

Hon var otroligt duktig på att skriva, på att måla, hon var duktig på att sjunga. Hon var liksom en 

väldigt kreativ person. (A:3)  

Informant F berättar om sin far Gustav:  

Han var entreprenör, och en mycket social och utåtriktad person. Energisk. Och otroligt, otroligt 

kär i sina hemtrakter. Väldigt stolt över det han pratade om som sin bakgrund, man kan säga att 

familjen skulle…det var liksom ur egna händer, det som fanns och det som vi hade var nånting 

som var skapat. (F:3)  

Informant H berättar om sin bror Andreas: 

Andreas var en väldigt intelligent människa, han var väldigt smart. […] Han jobbade på många 

olika ställen som ” [yrke som utelämnats av sekretesskäl]” och fick väldigt goda vitsord. Han var 

väldigt trevlig, social när han var som vanligt (H:1). Andreas läste ju mycket […]. Och han 

lyssnade på musik, han visste ju allt om alla musikgrupper och han hade ju också 
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slalomskidor… Och han var ute och reste med sina kompisar. Alltså väldigt utåtriktad, väldigt 

social utåt sett. (H:12) 

Informanterna berättar också om på vilket vis deras anhöriga verkade må dåligt, sex av dem 

berättar att de själva eller andra i omgivningen känt till att den anhörige lidit av psykisk 

ohälsa innan de begick självmord.  

Informant F om sin far Gustav: 

Ja alltså att han grunnade på nånting med jobbet, det visste ju mamma, dom var ju företagare 

tillsammans. Så det var ju ingen hemlighet. Och att han hade svårt att sova, att han, att han sov 

dåligt. Så mamma hade sagt att han - Du kanske skulle gå och få nånting att sova på? Det var väl 

ungefär det, det var på den nivån. Sen kan man ju aldrig drömma om vad en annan människa kan 

ta sig för i det sammanhanget. (F:5)   

Informant G om sin partner Johannes: 

Han kanske hade - det är också så…vad är depression? Hur mycket deprimerad behöver man 

vara? Men jag tänker att det var ju inte så att han låg i sängen hela dagarna, det var inte på det 

sättet. Men han var ju absolut nedstämd och ångest tror jag också att han hade liksom, från och 

till. (G:10)  

Av dessa sex personer hade fyra varit i kontakt med sjukvården tidigare och fått någon form 

av vård, diagnos eller medicinering.  

Informant A om sin syster Helena: 

Hon var inte som alla andra (A:1) Fast hon hade det lite svårt med det sociala, sociala kontakter 

eller sociala spelregler och så där.  […] hon var väldigt introvert (A:2). Och sen så dog ju vår 

pappa […], två år innan hon tog livet av sig. Och jag upplevde att det var nånting som att hon 

inte riktigt klarade upp det, hon kunde inte sörja honom som vi andra gjorde. Så blev det bara 

värre och värre med hennes psykiska sjukdom. På slutet drog hon sig mycket undan och blev 

väldigt introvert och lite åt det apatiska hållet. Hon gick ofta ut i skogen och lade sig bara ner på 

marken där hon kunde ligga länge. Då tyckte vår mamma att hon skulle skrivas in på en 

psykiatrisk klinik. (A:2) 

Informant E om sin syster Johanna:  

Men hon var ju också, hon led ju redan från tonåren av bipolaritet har vi förstått sen. […] Men i 

och med att Johanna var så tjurig på nåt vis, så även fast hon mådde dåligt så gick hon ju bara 

på. Den där tjurskalligheten och att inte, inte alltså det här att inte vilja vara annorlunda. (E:10)  

I två fall var det känt för de anhöriga att alkohol var en faktor som gjorde att tillvaron inte 

längre fungerade. Fyra av informanterna uppgav en större än genomsnittlig 

alkoholkonsumtion hos den anhörige.  
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Informant D om sin pappa Erik: 

Men sen hade han ju, han hade sina perioder när han drack väldigt mycket. Då var han ju inte 

hemma så mycket i och för sig. Men då var det ju lite stökigt hemma (D:3).  

Informant H om sin bror Andreas: 

Men…ja det gick utför helt enkelt, dom här sista åren så drack han. Han låg hemma i sängen, 

han bodde ju hos mina föräldrar, eller våra föräldrar, i pojkrummet (H:2). 

Tre personer hade sagt rakt ut att de funderade på att avsluta sitt liv, fler hade talat om att man 

inte orkar med längre.  

Informant G om sin partner Johannes: 

Jag vet att han, jo men när du frågade om han var suicidal så är jag inte säker, jag vet inte vad 

man sätter i det. Men jag vet ju att han många gånger kunde säga Jag orkar inte, jag orkar inte 

mer (G:3).  

Informant H om sin bror Andreas: 

Och givetvis så led han av depression och […] det här att han tog livet av sig till slut det har vi 

varit rädda för länge. […] Det har han sagt åt mig också, han har faktiskt sagt det med sina egna 

ord att han vill inte leva, men han vill…mamma och pappa ska inte behöva begrava ett barn. 

(H:2) 

Informant J om sin mamma Margareta: 

Och hela mitt liv, så länge jag kan minnas så har min mamma hotat att ta sitt liv. I ett annat brev 

från mormor till min pappa så skriver mormor Åh jag drömde att hon hade tagit sitt liv och så 

vaknade jag och insåg att det inte var sant och kände en sån lättnad. Så mormor bar på det här 

och jag bar på det här, vi bar allihop på det här. Att hon ville ta sitt liv. (J:2) 

Men alla anade inte att något inte stod rätt till, informant C såg inga indikationer på att hennes 

son mådde dåligt. 

Informant C om sin son Olle: 

Vet du, det märkte man ju aldrig. Aldrig, man kunde inte se det, man kunde inte ens föreställa 

sig att det här kunde liksom ske. Nu sen efteråt har man ju funderat varför man inte kunde se 

någonting, varför märkte man ingenting? Vi gjorde ju inte det, han var som vanligt. Det fanns 

ingenting att… […] Det har man ju gått igenom, om och om och om igen. Man hittar ingenting, 

intet nåt. Man pratade ju med Anders (hans bror) men han visste ju inte heller, han hade inte en 

aning, det fanns ju ingen som…nej. (C:3) 

Fyra av de som tog sitt liv hade gått igenom något traumatiskt tidigare, som omskakande 

upplevelser i barndomen, eller en nära anhörigs död i ett skede när man själv är mycket skör.  

Informant G berättar om sin partner Johannes: 

Han hade nog varit med om en hel del, när han gick i skolan – med mobbing och så där […]. Jag 
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tror att det påverkade honom jättemycket, han beskrev att han hade upplevt ganska mycket och 

ganska grov mobbing, när han gick i skolan. Han var lite utanför, han kunde beskriva berättelser 

liksom från när han gick på högstadiet och hur dom liksom hade, jag tror att han hade blivit 

inkastad mot […] väggar och betongtrapporna. (G:2) 

Informant J berättar om sin mor Margareta: 

Ja alltså, mammas föräldrar, min mormor och morfar, dom skildes när mamma var barn och hon 

och hennes två bröder hamnade på barnhem och ibland i fosterhem, därför att morfar lämnade 

familjen helt enkelt. Och mormor kunde inte försörja dem, och hon hade en enorm bitterhet för 

det här. Hon kunde prata hur länge och hur mycket som helst om det. […] Jag tror mest att det 

var att hon blev övergiven av sin pappa. (J:4) 

Hälften av personerna i undersökningen tog sitt liv med skjutvapen, de övriga fem på tre 

andra sätt. Sex framstår som mer planerade, man har förberett sig på olika vis och /eller valt 

ett tillfälle när man vet att man kommer vara ensam och i vissa fall i någon mån tagit avsked 

av sina närmaste.  

Informant B om sin vän Niklas: 

Jo han hade ju suttit hemma, och han var ju onykter, han var berusad. Så hade han […] skrivit ett 

avskedsbrev till [namn som uteslutits av sekretesskäl] hur han skulle sköta om renarna, hur han 

skulle slakta, massa sånt där praktiskt. Han ville väl göra som ett praktiskt avslut, ge råd och så 

[…]. Sen hade han farit upp till [plats som uteslutits av sekretesskäl] och gjort upp en eld […] 

och då hade han skrivit nånting på Facebook […]. Det var flera som misstänkte att det stod inte 

rätt till, så att en han for direkt upp dit för att, för att ja se hur det är så att säga. Men han hann 

inte fram, han hade skjutit sig vid elden bland renarna (B:3). 

Informant E om sin syster Johanna:  

Det fanns inga spår av alkohol eller…och det är något som är en tröst kan jag känna. Att hon var 

fullt medveten om vad hon gjorde. Och hon gjorde det så ordentligt så att det fanns liksom 

ingen, vi hade inte haft en chans (E:5). Det vi vet är att hon hade samlat på sig alla sina lugnande 

och sömntabletter - hon fick ju bara utskrivet en viss mängd - det var ju därför hon lyckades ta 

livet av sig (E:5). 

Fyra framstår som mer spontana och kan tolkas som ett slags respons på något som nyligt 

inträffat eller som att man gripits av en plötslig ingivelse.  

Informant C berättar om sin son Olle: 

Han var hos en kompis, ungefär en kilometer härifrån och den pappan jobbade borta så pojken 

bodde ju där. Och dom hade haft som lite party dom här pojkarna […] Dom hade suttit där vid 

köksbordet, sen hade dom inte märkt när Olle hade tagit bössan som hängde i en trapp, i en 

källartrappa hängde den på en krok. Han hade tagit den och gått ut med denna, bakom huset 

(C:3). 
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Som vi sett i detta avsnitt finns det inget dominerande narrativ bland berättelserna, man 

kommer från vitt skilda omständigheter och olikheterna är större än likheterna. Psykisk ohälsa 

och självmord förekommer bland unga och gamla, män och kvinnor, i norr och söder, i stad 

och på landsbygd och det är inget som är unikt för vår tid. Också bakomliggande anledning 

och tillvägagångssätt skiljer sig åt. De gemensamma drag som finns i alla berättelser är den 

samiska etniciteten, att man mått dåligt och till sist begått självmord.  

Förklaringsmodeller folklig och vetenskaplig. 

 

En interaktionistisk utgångpunkt är att människan förstår sig själv som en del i sin omvärld, 

subjektets självbild formas delvis av hennes bild av sig själv som objekt i ett sammanhang. I 

det sammanhang som utgör hennes verklighet har alla aktörer olika roller och inbördes 

relationer och agerar enligt gemensamma grundläggande kulturella värderingar (Öhlander 

2017:83). Utifrån detta menar jag att om en aktör bryter mönstret genom att begå självmord så 

nödgas individen omförhandla sin förståelse av det aktuella sammanhanget. Eftersom suicid 

bryter mot grundantagandet att livet är värdefullt är det en kulturellt oacceptabel handling, 

vilket försvårar processen med att återskapa balansen. Beroende på vilken relation man hade 

med den som tog sitt liv, kan den egna självbilden också behöva ifrågasättas. För den som 

mister sin förälder kan frågor kring det egna värdet väckas. Den som mister sitt barn kan 

istället känna en stor skuld, vilket ansvar har vi som föräldrar för att våra barn ska vara 

lyckliga? Partners, syskon och vänner har alla sina roller, i det nätverk av aktörer som utgör 

våra livsvärldar. Att skapa en förklaringsmodell som gör omvärlden begriplig igen blir ett 

centralt projekt för de efterlevande i syfte att återskapa balansen mellan jaget och 

omgivningen. Min tes är att förklaringsmodellen skapas för att de efterlevande har behov av 

den, och att det är deras behov den ska fylla. Detta kallar jag den folkliga 

förklaringsmodellen.  

När jag analyserar informanternas förklaringsmodeller så kopplar jag deras förklaringsmodell 

till den kunskap om omgivande situation som går att finna i det empiriska materialet. Den 

tolkning jag gör har jag valt att kalla för forskarens förklaringsmodell.  

Informant As syster Helena hade en psykisk sjukdomsdiagnos, men i As förklaringsmodell 

besvarar inte den varför Helena mådde dåligt och tog sitt liv. A konstaterar att hon mådde 

psykiskt dåligt på flera sätt, som att hon hade svårt att sätta ord på sina känslor och hantera 

sorg, fungera socialt, vilket bland annat ledde till ångest och tvångstankar. I hennes 
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förklaringsmodell framstår Helena som en skör person som fick svårt att hantera för mycket 

omvälvande upplevelser, som faderns och bästa vännens död och en tuff uppväxtmiljö (jfr 

A:4).  

Informant A har vid ett tillfälle sökt vård för sitt eget mående och berättar hon upplevde att 

vården orättvist tillskrev henne vissa egenskaper och ersatte hennes personliga erfarenheter 

med en diagnos. Denna upplevelse bidrar möjligen till att hon förklarar sin systers mående 

som en följd av de svåra livserfarenheter Helena gjorde, snarare än som en följd av hennes 

sjukdomstillstånd. En känsla av delade erfarenheter och identifikation syns alltså 

betydelsefulla i utformningen av hennes förklaringsmodell, utöver den bakgrundskunskap hon 

besitter. 

Informant B hade begränsad insyn i vännen Niklas mående, även om han kunde se att han var 

utsatt. I Bs förklaringsmodell blir Niklas utmaningar som renskötare betydelsefulla. Det 

handlar bland annat om att yttre påfrestningar som markexploateringar lett till en hårdare 

konkurrens inom samebyn. Som renskötare var han också tvungen att medla med missnöjda 

markägare när renarna betade på deras marker. Niklas kämpande också med att klara 

ekonomin som renskötare. Att han tog sitt liv bland renarna och i sitt avskedsbrev lämnade 

instruktioner om hur de efterlevande skulle sköta renarna, stödjer Bs tes om att de utmaningar 

Niklas stod inför som renskötare var betydelsefulla (jfr B:3, 4). 

Här utgår informant B från de kända omständigheterna och den delade erfarenheten av 

renskötselns svårigheter och utmaningar. Eftersom de kända omständigheterna bekräftar Bs 

förklaringsmodell blir den trovärdig och meningsfull.  

Informant C hade få ledtrådar till varför sonen Olle tog sitt liv. Han hade aldrig visat att han 

inte mådde bra, inte för dem eller någon annan och han lämnade heller inte efter sig något 

avskedsbrev. Med goda relationer till familj och vänner är det svårt att förstå hur Olle tänkte. 

Informant C menar dock att även om det framstod som ett spontant beslut, så var det ett 

medvetet beslut som Olle själv tog. Hon sluter sig till att han alltså inte mått bra och 

konstaterar att han inte tyckt sig kunna tala om det med någon och söka hjälp. Varför han 

mådde dåligt vet hon inte. Ur perspektivet att självmord är ett samhällsproblem, öppnar hon 

för att det kan vara så att dagens samhälle bidrar till att ungdomar generellt inte mår bra (jfr 

C:2, 3, 5). 

Informant Cs förklaringsmodell utgår från det hon faktiskt vet, hon vet att Olle tog sitt liv, 

alltså bör han ha varit olycklig. Men han valde att hålla det för sig själv, antingen för att han 
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inte klarade att be om hjälp eller trodde att någon skulle kunna hjälpa honom. Då hon saknar 

andra uppslag till varför Olle mådde dåligt, blir också generella samhällstendenser en ledtråd.  

När informant Ds far Gustav avslutade sitt liv hade han haft ett alkoholmissbruk en längre tid, 

till följd av detta hade han svårt att behålla arbeten. Gustav och informantens mor var 

frånskilda och han hade begränsad kontakt med barnen. Sedan något år hade han flyttat 

tillbaka till sin hemby. D tror att han kände att han misslyckats med sitt liv, med att passa in 

och göra rätt. Hon kopplar det till en tuff barndom, med mycket etnisk diskriminering och 

alkohol. Gustav valde bort sin samiskhet för att bättre passa in i majoritetssamhället, något 

han senare i livet ångrade och ändrade på. Att ha misslyckats med karriär och familj tror hon 

också var betydelsefullt. Informanten menar att Gustav var oförmögen att uttrycka sina 

känslor, att han mådde oerhört dåligt och drack för att döva sin ångest (jfr D:4). 

Informant D känner väl till hur Gustav mådde, hon vet att han haft en tuff barndom, slitit med 

sin samiska identitet, hade svårt att öppna sig, hade alkoholproblem, förlorat sitt arbete och 

äktenskap. Det ger en nyanserad bild av honom som person och den situation han befann sig i, 

en sammansatt förklaring till att det gick som det gick.  

Informant E berättar att hennes syster Johanna led av bipolaritet, men att hon hade svårt att 

uttrycka sin sjukdomsbild och inte blev rätt behandlad och medicinerad. Att 

sjukvårdspersonalen saknade samisk kulturell kompetens ser E som en bidragande faktor här 

till. Sjukdomsdiagnosen fyller en viktig roll i förklaringsmodellen, den besvarar varför 

Johanna inte mådde bra och led av bland annat ångest. Att Johanna kämpat länge med sitt 

mående och att självmordet var så pass välplanerat hjälper informant E att förstå hennes 

beslut och förlåta henne för det (jfr E:2, 4).  

Informant E låter Johannas diagnos utgöra en stor del av förklaringsmodellen, en i det 

närmaste obehandlad bipolaritet blev för tung för Johanna att leva med. Samtidigt som det 

förklarar varför Johanna valde att ta sitt liv, är det också frågan om en identifikation, då E är 

öppen med att hon har samma diagnos själv.  

Informant Fs pappa Erik visade inte hur dåligt han mådde, även om hans hustru visste att han 

hade problem med ett projekt i arbetet och haft svårt att sova en tid. Han var framgångsrik, 

social och omtyckt av sin familj och det blev därför svårt att förstå varför han tog sitt liv. 

Informant Fs utgår i sin förklaringsmodell från att Erik mådde dåligt och hade svårt att prata 

om det som tyngde. Hon ser flera bidragande anledningar till det, en är att hans samisktalande 

föräldrar valde att uppfostra sina barn på svenska. Detta gjorde man för att underlätta för 
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barnen, men kommunikationen dem emellan blev lidande då föräldrarna inte behärskade 

språket fullt ut. Ett annat skäl till en inneboende skörhet ser F i att hans bakgrund tvingat 

honom att omförhandla sin identitet om och om igen.  Familjen försvenskades som en följd av 

bland annat 1928 års renbeteslag som förbjöd dem att fortsätta med renskötsel som bofasta 

samer, identiteten som skogs och jordbrukare och gården blev så familjens stolthet. Det blev 

Erik som tog över gården, men han kunde inte leva på den utan måste åka söderut med hustru 

och barn för att utbilda sig och söka arbete, fast han aldrig trivdes med det. Att bakgrunden 

skulle vara bidragande till Eriks skörhet, bekräftas enligt F av att också hans äldre bror tog sitt 

liv (F:9, 11). 

Förutsättningarna för F är att hon vet väldigt lite om hur Erik faktiskt mådde, hon hade inte 

fått några signaler om att pappan inte mådde bra. Omständigheterna runt självmordet ger inte 

heller en tillfredsställande förklaring. Här blir istället bakgrunden viktig, där finner hon 

ledtrådar till pappans skörhet.  

Informant G berättar om sin partner Johannes att han mådde dåligt till och från och bland 

annat hade problem med självkänslan. G menar att det hade att göra med mobbning under 

skoltiden, men också på arbetsplatsen. G berättar att hon i efterhand kan se hur dåligt han 

mådde, men att det var svårt för henne att förstå det fullt ut då. Johannes flytt till stan såg de 

båda som en chans för honom till en positiv utveckling, men hon menar också att även om 

flytten blev en nystart, så förlorade han samtidigt närheten till familjen och den närmaste 

släkten, den trygghet han trots allt haft. Johannes upplevde att han var mycket ensam. Att han 

lämnade festsällskapet och gick hem och tog sitt liv, medan han hade sina kusiner på besök 

kan ses som en bekräftelse på det. Att han ställde sig vid sidan om gemenskapen (jfr G:4). 

Informant G berättar att hon var mycket ung och oerfaren när hon levde tillsammans med 

Johannes, hon hade svårt att skapa sig en bild av hur dåligt han mådde och hur hon kunde 

vara till hjälp. Det blir en viktig beståndsdel i hennes förklaringsmodell, eftersom hon idag 

kan känna att hon ju visste att han inte mådde bra. Anledningen därtill var tidigare 

erfarenheter, som präglat hans självbild i så måtto att han hade en känsla av att inte höra till, 

att vara ensam. Informant G utgår från det Johannes berättat för henne och försöker genom 

det förstå vad som gick snett efter flytten.  

Informant H berättar om sin bror Andreas att han haft psykiska besvär sedan tjugoårsåldern, 

som bland annat yttrade sig i sömnsvårigheter, depressioner och självmedicinering med 

alkohol som ledde till alkoholmissbruk. Under de följande trettio åren fram tills sin bortgång 
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kämpande han med sitt mående till och från, långa perioder mådde han bättre och hade ett gott 

liv, för att hamna i tyngre perioder dessemellan. Andreas sökte vård för sitt mående och sitt 

alkoholmissbruk vid ett par tillfällen, men blev aldrig bra. H berättar att deras far också haft 

sömnbesvär i ungdomen och sökt vård för det, så hon är öppen för att Andreas haft en ärftlig 

skörhet. Familjen var hans trygghet under de mörkare perioderna, och det var också för deras 

skull han fortsatte att kämpa så pass länge. De sista två åren hade han mått riktigt dåligt och 

också kroppsligt hade han försämrats, H menar att han till sist inte orkade kämpa mer (jfr H:2, 

5).  

Informant H har precis som informant D god insyn i sin anhöriges mående över tid. Det som 

till sist hände blir begripligt, även om det kan vara svårt att acceptera hans val.    

Informant I berättar om sin son Jonas att han hade en stark dragning till naturen och ett stort 

behov av frihet, och bygger sin förklaringsmodell delvis på att Jonas inte längre kunde leva 

det livet. I menar att Jonas var olycklig i sitt förhållande, som hade isolerat honom från 

vänner och familj. Enligt vad I förstått av Jonas vänner stod han i begrepp att lämna 

förhållandet inom en snar framtid. I berättar också att Jonas förlorat sin bror […] och att han 

hade svårt att bearbeta sorgen efter honom, överhuvudtaget hade han svårt att prata om sina 

känslor och att be om hjälp. Hon ser också att han inte var rädd om sig själv, han skadade sig 

upprepade gånger under arbete och fritid i skog och mark. Jonas drack också mycket alkohol, 

kanske för att han lättare kunde släppa ut sina känslor då. Men I menar att om man dövar sina 

känslor med alkohol för mycket kanske alkoholen till sist också ger en anledning att må 

dåligt. I hennes förklaringsmodell syns både en inneboende skörhet, ett destruktivt beteende 

och ett för Jonas oöverstigligt problem i livet som centrala beståndsdelar (jfr I:1, 3, 4, 10).  

Informant I hade begränsad insyn i hur Jonas mådde, han hade svårt att tala om sina känslor. 

Hon får utgå från det hon vet om hans tidigare erfarenheter och ta hjälp från människor i sin 

omgivning för att finna fler ledtrådar. Hennes förklaringsmodell bottnar i erfarenheter hon 

delar med Jonas och omgivningens bild av hans liv, därför kan man se att hans livssituation 

får stort utrymme i förklaringsmodellen. 

Informant J berättar om sin mor Margareta att hon alltid mått dåligt, så länge J kan minnas. 

Att Margareta hotat att ta sitt liv under hela informantens liv. J som själv är läkare förklarar 

det genom att ge sin mor en diagnos, hon tror att modern var bipolär. Diagnosen förklarar till 

stor del varför Margareta mådde så dåligt. Den tillåter också J att förstå varför hennes 

mamma inte kunde vara som alla andra mammor, Margareta var sjuk. Att Margareta haft en 
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mycket tuff barndom, där hennes mamma inte klarade av att ta hand om henne utgör också en 

del av förklaringen, och det var något som Margareta själv kunde tala om som något som 

präglat henne (jfr J:3, 4).   

Margareta var öppet suicidal under många, många år. En postum diagnos låter informant J 

försonas med sin svåra uppväxt, tillsammans med en mamma ständigt i obalans. Att J är 

läkare, med god kunskap om psykisk sjukdom ökar sannolikt chansen för att informanten letar 

en medicinsk förklaring.  

Att ha känt till att ens anhörige mått dåligt verkar till huvudsakligen vara betydelsefullt för att 

göra det som hänt begripligt, se till exempel informant D eller H. Även om man skulle kunna 

tänka sig att det med för en risk för dåligt samvete för att man inte gjorde tillräckligt, så 

verkar det inte vara värre än att känna att man vare sig såg eller förstod.  

Att veta varför hen mådde dåligt kan också vara meningsfullt, eftersom det exempelvis kan 

motivera ett eget engagemang för att hjälpa andra i en liknande situation eller genom att det 

lyfter en skuldbörda från ens egna axlar. Att man vet varför någon mådde dåligt betyder inte 

att man delar bilden av att självmord var en lämplig lösning, men det hjälper de efterlevande 

att förstå hur personen tänkte och kände. Att ha förstahandsinformation om att personen mått 

dåligt, varför och att hen övervägt suicid verkar förkorta processen i att begripliggöra det 

obegripliga. Vilket inte får förväxlas med att det skulle förminska traumat. 

I de fall när informanten inte visste att personen mådde dåligt, som för till exempel informant 

C och I blir andra delar viktiga; vad andra vet att berätta, eventuell diagnos, vad man vet om 

personens tidigare erfarenheter eller bakgrund blir också ledtrådar. Ledtrådar som tolkas av 

individen. 

De efterlevandes egna erfarenheter kan öka eller försvåra möjligheterna till förståelse. Där 

informanterna kunnat hitta likheter med sina egna erfarenheter tycks de mer benägna att 

känna att de hittat svar, vilket i sin tur gör dem mindre benägna att utforska andra tänkbara 

förklaringar.  

I de folkliga förklaringsmodellerna verkar man vara obenägen att lägga skulden för det 

inträffade på sig själv eller inom den egna gruppen. Till exempel har nästintill alla som deltog 

i studien reflekterat kring sin egen skuld, och till sist landat i att de utifrån de vid tillfället 

givna omständigheterna kan förstå varför de inte gjorde mer, se exempelvis informant G. I de 

fall man skuldbelägger någon är det antingen personer utanför ens krets som man inte har 
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någon egen relation till eller institutioner som sjukvården, skolan eller socialen. Det här är 

helt i linje med förklaringsmodellens syfte, att återskapa social och kulturell stabilitet inom 

gruppen.  

För att perspektivera informanternas berättelser kan minnesforskning vara till hjälp, enligt 

Florence Fröhlig (2017) skiljer man på den specifika upplevelsen av en händelse och på hur 

man minns den; erfarenheten (Fröhlig 2017:37). Upplevelserna måste länkas samman i en 

logisk struktur för att kunna omvandlas till narrativ, en erfarenhet möjlig att kommunicera till 

andra (Fröhlig 2013:19ff). Denna process är inte bara individuell, den är även social och 

kulturell, sociala ramar och kulturellt godtagbara uttryck samt rådande diskurs påverkar 

resultatet (Fröhlig 2017:38). Alltså är narrativet inte statiskt, utan kontextuellt föränderligt. 

När man tittar närmre på informanternas förklaringsmodeller, kan man se att de byggs upp av 

vad de själva faktiskt sett och vetat om deras anhörigas suicidala tankar och bakgrund, 

informanternas tidigare erfarenheter, information från omgivningen och informanternas egna 

behov som medlemmar i en kulturell gemenskap. Förklaringsmodellen är alltså en 

kontextuellt bunden konstruktion, som kan berätta mycket om den kultur den uppkommit i. 

Förklaringsmodellens funktioner  

 

En annan funktion hos förklaringsmodellen är att den utgör en grund för hur vi agerar 

framgent. Om vi ser psykisk ohälsa som ett resultat av strukturella problem eller hur vi agerar 

på individnivå, kommer vi att bete oss på skilda vis. Resultaten från den här studien visar att 

det oftast är frågan om en kombination, där förklaringen är helt avgörande för vad man ser 

som betydelsefullt för att förebygga psykisk ohälsa inom den egna gruppen.  

Informant A berättar om livet efter Helena: 

Men jag har ju funderat och funderat, det har malt så mycket i mig det här med Helenas val. Hur 

kände hon och allt det där, så att det framkallade ju ångest. Men sen var det ju faktiskt så att det 

var en samekille från mina hemtrakter som tog livet av sig för kanske tio år sen, och det utlöste 

nånting hos mig, jag började må jättedåligt då (A:8ff). […] Jag är en sån person överlag som 

känner in alltid vad andra känner. Det är ett problem jag har att jag alltid vill känna och förstå 

andra människor. (A:9)  

Informant E berättar om livet efter Johanna.  

Jag har ju utbildat mig till hjärnkollsambassadör det senaste året, jag har ju varit väldigt aktiv i 

[…] för att driva de här frågorna. För mig så blev det oerhört viktigt att försöka påverka så att 

ingen fler ska behöva genomlida det vi har upplevt. Ingen ska behöva förlora en syster, ett barn, 

en kusin på grund av samhällsstrukturer som inte fungerar. För det är ju mycket det som har 

hänt. (E:10) 
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Informant G berättar om livet efter Johannes.  

Jag kan fortfarande bli väldigt, väldigt ledsen om jag hör att nån upplever sig mobbad eller om 

det är nån som mobbar nån annan. Jag tycker att det är fördjävligt […]. Jag tror också kanske att 

det var, nåt som också kanske påverkat att jag valde att läsa till [yrke som tagits bort av 

sekretesskäl]. Jag tänker att […] det här med att ta hand om människor, att det är ett val jag 

gjorde utifrån det som hänt. […] Jag har ju bytt mycket spår, jag läste till idrottslärare ett tag, 

funderade på att bli jurist, nej…Så att det tog ju ett tag innan jag hittade rätt. (G:8) 

Hälften av de efterlevande tar upp att deras anhöriga hade svårt att tala om sina känslor och 

svårt för att be andra om hjälp. På frågan vad de själva gör för att förebygga psykisk ohälsa 

hos sina nära och kära svarar nästan alla att de pratar med varandra. Man försöker öppna för 

ett samtal där det känns okej att säga att man har misslyckats, är ledsen eller olycklig. Många 

informanter talar om en samisk tystnadskultur, vad den beror på kommer jag att undersöka i 

ett senare kapitel. 

Informant F om sin far Gustav: 

Alltså verkligen, man ska dela sina bekymmer med varandra för att, det finns inget som är för 

stort eller för litet. Utan man kan ventilera saker och bara att berätta för någon annan brukar ju 

göra att ens egna tankar klarnar. Så att någon annan behöver inte komma med råd och lösningar, 

utan att bara själv sätta ord på det man reflekterar över gör ju så stor skillnad. Och jag tänker att 

om både min pappa och min farbror hade haft den förmågan, så hade dom nog själv hört, i sina 

egna öron att; det här, så här behöver det inte vara, det här kan jag lösa eller det här går över 

eller ja det är övergående det som är. Men då måste man ju ha förmågan att prata och man måste 

ha någon att prata med. (F:11)  

Utifrån de personliga erfarenheterna skapas de lärdomar eller tankar om vad man ser som 

betydelsefullt att tänka på när någon i ens närhet verkar må dåligt. 

Informant B om hur lätt vi dömer varandra.  

Jo, alltså det är ju det här att när man ser att någon börjar vara frånvarande, att då är man så 

snabb på att döma. Att det är nån enkel anledning, den enkla anledningen i det här fallet det var 

ju att han var lat. Jag skulle ju önska att man hade, ja mer insikt i hur, vilka signaler man ska se 

efter. Och det är ju jättesvårt att se signaler, det vet jag ju men ändå. […] man skulle vilja att det 

fanns nån slags…ja men att man kan fånga upp varann på något sätt. Ha något slags socialt, 

socialt ansvar gentemot varandra, alltså som medmänniskor. Även om man inte tycker om den 

personen. (B:8) 

 

Informant G om att bryta ett förtroende för att kunna hjälpa. 

Man hade ju önskat att han…hade kunnat få hjälp. Sen vet jag inte om han hade varit mottaglig 

för nån samtalskontakt eller…eller om man hade kanske kunnat prata med fler personer. Jag höll 
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ju det också lite för mig själv. Men du vet när han berättade för mig i förtroende så ville inte jag 

svika hans förtroende. 

Jag: Ja, ja och det hade det ju kanske varit värt i efterhand så att säga? 

G: Det hade det kanske varit värt, ja. Eftersom det också fortsatte att pågå. Jag tänker med 

arbets…det var ju speciellt en, jag kommer inte ihåg vad han heter som liksom var elak. Men 

hade jag kunnat göra nåt mer? Hade jag kunnat hjälpa liksom…bett honom prata med chefen 

eller nåt. (G:9) 

 

Informant J om omtanken om de egna barnen: 

Alltså jag har förklarat för dom när dom blivit så pass stora så att dom förstått att det finns arv i 

släkten, stor risk för missbruk. Ni har en [person som tagits bort av sekretesskäl] som håller på 

och super ihjäl sig och det finns andra i släkten som både super och knarkar, så akta er för det. 

Och så kan man bli deprimerad, men då går man till doktorn. Det har dom vetat om. Jag har 

försökt att framställa det som att så här är det, det är inget att diskutera. Och i övrigt så har jag 

varit väldigt – eftersom jag inte har haft nån man att engagera mig i – så har jag kanske 

engagerat mig lite för mycket i ungarna. […] jag har jättebra relation med dem och det är jag så 

glad och tacksam för. Det känns som en riktig förmån måste jag säga, med tanke på hur trasig 

relation jag hade med min mamma. Så jag försöker göra allting tvärtom och det är väl så man 

gör?! Man försöker ändra på saker. 

Jag: Ärlighet, transparens och närvaro?  

J: Ja, närvaro tror jag är absolut viktigast. (J:12ff) 

De allra flesta önskar att deras anhörige skulle ha sökt professionell hjälp för sina besvär med 

psykiska ohälsa och suicidala tankar. Men flera tar upp att de inte ens själva visste vad slags 

hjälp man kunde få vid den aktuella tidpunkten, framförallt de som berättar om dödsfall som 

ligger 20 år eller längre tillbaka i tiden. Antingen det berodde på en kunskapslucka hos dem 

eller att vårdutbudet var annorlunda mot idag. De lyfter också synen på psykisk ohälsa, där 

många upplever att tröskeln varit hög för att våga söka hjälp. Här tycks både okunskap om 

vad vård skulle innebära och en rädsla för att bli stämplad som psykiskt sjuk vara relevanta. 

Därför menar de efterlevande att tabun runt psykisk ohälsa måste brytas och att det måste 

spridas kunskap om de vårdalternativ som finns. Att våga tala om psykisk ohälsa är något 

informanterna menar att vi alla kan göra på individnivå, medan sjukvården tillsammans med 

andra institutioner måste ta ett större ansvar för att sprida information. Sex av tio informanter 

har haft vårdkontakter kring egen psykiska ohälsa i ett senare skede i livet, men bara en av tio 

i samband med förlusten av anhörig i suicid.  
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Kapitel 2 Samer och psykisk ohälsa 
 

I empirin dyker etnicitet upp som en markör här och var, i form av specifikt samiska 

erfarenheter som de efterlevande berättar att personen de förlorat upplevt. Exempelvis berättar 

informant A och B om ett mycket tufft klimat inom samebyarna där deras anhöriga växt upp, 

därför undersöker jag samebyn som ett nätverk för att synliggöra hur den kan vara en 

upphovskälla för psykisk ohälsa.  

Samebyn som nätverk 

Samebyn förklaras ofta utifrån sina juridiska, ekonomiska eller organiserande funktioner.  Ett 

annat sätt att förstå samebyn är som en tvingande arbetsgemenskap som utgörs av de samer 

som är bosatta inom byns område och bedriver renskötsel. Eftersom medlemskapet är ett 

villkor för att bedriva renskötsel är det en gemenskap man inte kan vara utan. Utöver att 

byamedlemmarna är kollegor inom renskötseln finns det andra relationer mellan aktörerna, 

eftersom man oftast föds in i medlemskapet är många släkt med varandra, att renskötseln är 

platsbunden leder till att man också ofta är grannar under hela eller delar av året. Kort sagt 

utspelas en stor del av medlemmarnas liv i samebyns gemenskap. Om man analyserar 

samebyn som ett nätverk, kan man se att aktörerna ofta har multipla bindningar sinsemellan, 

vilket skapar komplexa relationer dem emellan. I den meningen vittnar fem informanter om 

tillfällen när deras anhöriga hamnat i åtminstone inre konflikt med samebyn - i betydelsen 

människor som ingår i den gemenskap samebyn utgör. En informant berättar att hennes 

anhörige aldrig sa rakt ut att hen kände osäkerhet kring sin samiska identitet, men indirekt 

kunde informanten förstå det genom olika situationer som x upplevde som kämpiga. Dels när 

hans yrkesroll krockade med samebyns intressen och byamedlemmar ställde honom till svars 

för verksamhetens konsekvenser. Dels när han avstod från att delta i aktiviteter där han kan ha 

känt en osäkerhet gällande sin (samiska) kulturella kompetens (jfr G:10ff). Samebyns 

komplexa struktur har alltså tagits upp som en bidragande orsak till psykisk ohälsa eller inre 

konflikt i hälften av de undersökta fallen.  

Renskötare och renägare 

Renskötseln är en relevant markör i materialet för att den talar till tidigare forskningsresultat, 

där man sett en någon förhöjd prevalens av suicid bland renskötande män. Min undersökning 

finner att två av tio av de avlidna är renskötande män. Av dessa två fall, utelämnar en av 

informanterna renskötsel helt i sin förklaringsmodell för självmordet, renskötselns utmaningar 

finns alltså bara med som en tydligt bidragande faktor till självmordet i ett fall. 
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Även om mer än hälften var uppväxta i renskötande familjer, så var endast två aktiva 

renskötare. De övriga, fyra skulle man kunna kategorisera som renägare, en kategori som 

också två av de avlidna växt upp i.  Jag väljer att skilja renskötare och renägare som två olika 

kategorier av två anledningar, det ena är man kan tolka tidigare forskningsresultat som att just 

renskötare är en riskgrupp för suicid och deras livsvillkor får då utgöra förklaringsmodell för 

detta (se Stoor 2012, Omma 2013). Det andra är att det finns ett framskrivet begrepp av 

renskötsel som livsform (Nordin 2007 i Åhrén 2008) som avser den aktiva renskötaren och 

hans närmaste familj. Verklighetens många icke yrkesverksamma renägare passar inte in där 

och att klumpa ihop dem med renskötarna skulle enligt mig ge en orättvis bild av respektive 

grupps livsvillkor. För tydlighet i materialet listas alltså renskötare, renägare eller icke-

renägare.  

Samer i mötet med sjukvården 

Samiskhet och renar är tätt förknippat och flera informanter vittnar om att både de själva och 

deras avlidne anhöriga fått frågor om samisk kultur och rennäring när de sökt vård. De vittnar 

om en exotism, där vårdpersonalen oftast ställt frågor av nyfikenhet, inte illvilja. De menar att 

det känns svårt och skevt att de förväntas undervisa om och ibland försvara den egna kulturen, 

i en situation där de själva känner sig sårbara. De nyfikna frågorna överskuggar anledningen 

att man sökt sig till vården och har hos flera skadat förtroendet mellan patient och 

läkare/psykolog. Oviljan att hamna i denna situation kan göra att man utesluter specifikt 

samiska detaljer från sin historia och gör den mer allmängiltig alternativt slutar vända sig till 

vården (se A:16, E:3, H:13).  

Några av informanterna berättar vidare på temat att de upplever att de måste agera svenskt i 

mötet med majoritetssamhället, i detta fall sjukvården. Man kommer alltså inte till vården i 

egenskap av sig själv, utan i en roll som svensk där det blir omöjligt att tala om en samisk 

förståelse av problematiken. Enligt Oscar Pripp (2017) uppfattas majoritetens etniska 

ideologier som självklara normer för hur världen ska uppfattas (Hübinette & Pripp 2017:297). 

Flera av informanterna nämner den samiska psykvården i Karasjok i nordligaste Norge 

(SANKS) som en institution man har förtroende för, även om man inte själv haft anledning att 

söka sig dit. SANKS behandlar också samer från svensk sida, avstånden är naturligtvis 

besvärliga. Karasjok ligger 27 mil från den svenska riksgränsen i Karesuando, vilket kan göra 

människor mindre benägna att söka sig dit. Men en informant påtalar att om vårdalternativet 

ligger för nära hemmet kanske många avstår för att de har sociala bindningar till personalen. 
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Det är naturligtvis en nackdel att det är långt borta, men samtidigt så får du den här samiska 

kompetensen, folk som du inte är släkt med, kanske inte ens känner.  (A:14) 

 

Samer och etnisk diskriminering 

 

Här intresserar jag mig för etnisk diskriminering som ett sociologiskt begrepp, inte i juridisk 

mening. Termen diskriminering avser här alltså orättvis särbehandling mot en medlem av en 

social grupp på grund av dennes medlemskap i gruppen (Krieger enligt Omma 2013:13). 

Psykolog Lotta Omma menar att det finns omfattande forskning om diskriminering och hälsa 

som visar att diskriminering, mobbning eller kränkning har negativa effekter på hälsan 

(2013:13). På en rak fråga om informanternas avlidne anhörig utsatts för etnisk diskriminering 

svarar de allra flesta nej, men i empirin dyker det upp erfarenheter som vittnar om motsatsen. 

Nästan alla kan berätta hur den samiska identitetens varande ifrågasatts av majoritetssamhället 

på olika sätt. Informant A berättar om hur det kan vara att vara den enda samen på hela 

skolan, att det blir svårt att behålla en samisk identitet när man inte kan uttrycka den i mötet 

med andra (A:10). Informant B berättar om hur han som renskötare känner sig ansatt från alla 

håll, exempelvis på grund av markexploateringar (jfr B:12ff). Informant C berättar om hur 

hon som barn hetsades och kallades lapp, något hon tror att sonen Olle varit förskonad från – 

samtidigt som hon inte vet om hans skolkamrater alls visste om att de var samer (jfr C:10ff). 

Informant D berättar hur hennes pappa Gustav blev jagad och slagen för sitt ursprung, hur hon 

själv inte i alla sammanhang vågade vara öppen med sitt samiska ursprung som ungdom […] 

och hur hennes egna barn måste förklara och försvara samisk kultur och rennäring i sin 

skolmiljö (jfr D:2, 8, 12). Informant J berättar hur hennes mor Margareta tog avstånd från sin 

mor och föraktade hennes samiska ursprung (J:9). Ett flertal av informanterna såväl som deras 

avlidna anhöriga har alltså erfarenheter av etnisk diskriminering i bagaget.   

 

Psykisk ohälsa och samisk historia 

 

I tre av informanternas berättelser fanns det en koppling mellan deras bild av den avlidnes 

psykiska ohälsa och historiska händelser som påverkat det samiska folket. Informant D 

berättar att hennes far Gustavs familj var mycket fattiga och av myndigheterna valdes ut för 

tvångsförflyttning från ett område med fjällrenskötsel. Familjen och deras renhjord flyttades 

till Tornedalen där de skulle bedriva konscessionsrenskötsel. Enligt Rennäringslagen (SFS 
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1971:437) 85 § fungerar koncessionsrenskötsel så att en samisk renägare kan få koncession 

för att bedriva renskötsel på mark nedanför odlingsgränsen, vanligtvis under tio år i taget, på 

marker där renskötsel sedan tidigare bedrivits. Övriga markägare inom samebyns område får 

då rätt att också äga en mindre mängd skötesrenar inom koncessionen, trots att renskötsel 

normalt är förbehållet samer. Enligt 86 § är såväl koncessionsinnehavaren som innehavare av 

skötesrenar samebymedlemmar, medlemskapet är knutet till koncessionsinnehavet alternativt 

markägande inom byns område (SFS 1971:437). Därför kunde endast ett av Gustavs syskon 

som vuxna fortsätta inom renskötseln, övriga fasades med tiden ut och förlorade sina samiska 

renskötselrättigheter. Informant D menar att tvångsförflyttningen var ett övergrepp som inte 

bara berövade familjen närheten till sina ursprungliga marker, släkt och vänner och ett liv 

bland andra samer. Följden har blivit att en stor del av släkten förlorat sina samiska 

rättigheter, att familjen i en icke-samisk miljö fått svårt att bibehålla sitt språk och kultur, 

oaktat den försvenskning som familjen liksom övriga tornedalingar föll offer för, och den 

rasism de utsatts för. Informant D menar att allt detta påverkat flera av familjemedlemmarnas 

självbild och psykiska hälsa negativt (jfr D). Gustavs förnekade av sin samiska identitet under 

en del av sitt liv och att både han och flera av hans bröder hade alkoholproblem kopplar hon 

till det. Att förneka sin etnicitet kan vara en strategi för att vinna omgivningens erkännande, 

att leva upp till en svensk eller vit norm (Hübinette & Pripp 2017:308). För informant D själv 

blir samisk kulturproduktion väldigt viktigt, för att reparera dessa skador, på ett sätt som kan 

liknas vid diasporisk kulturproduktion (jfr 2017:300).  

Informant F berättar hur hennes far Eriks familj diskriminerats genom myndighetsbeslut som 

fråntog dem rätten till deras samiska identitet, när staten genom 1928 års rennäringslag 

definierade vilka som var samer och de som bofasta samer föll utanför definitionen (F:12). 

Åhrén (2008) skriver mer om samer som förlorat renskötselrätten och vilka följder det får för 

de inblandades identitetsskapande i sin avhandling Är jag en riktig same?  Då de enligt 

myndigheterna inte längre var samer, hamnade barnen i en annan skolform där det inte talades 

samiska. Av denna anledning började de vuxna tala uteslutande svenska med sina barn för att 

förbereda dem, trots att de inte själva behärskade språket till fullo. Det här menar informant F 

hade stor betydelse för barnens utveckling ur ett psykologiskt perspektiv (F:12ff). Det 

samiska ursprunget blev något som tonades ned, medvetet eller omedvetet närmade man sig 

den svenska eller vita normen (Hübinette & Pripp 2017:308). F menar att två av följderna av 

den här händelsekedjan blev att det skapades en tystnadskultur och en nedärvd skörhet. För 
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informant F själv blir det viktigt att återta sin samiska identitet för att reparera de här 

skadorna, hon har gjort det genom studier och genom att ägna sig åt samisk kulturproduktion.  

Informant J berättar att det var många som upplevde att det var svårt att vara same i mötet 

med majoritetssamhället under hennes barndom vid mitten av 1900-talet (jfr Åhrén 

2008:133). Att hennes mamma Margareta föraktade sin mors samiska ursprung och valde att 

dölja sitt eget arv, var kanske inte så konstigt, menar hon. Särskilt som de var bosatta i 

utkanten av samiskt kärnområde och inte levde i en samisk kulturell gemenskap. J menar att 

det är svårt att bli en hel människa som hon uttrycker det när man förnekar en del av sin egen 

identitet (J:9). Hon fortsätter på en mer generell nivå: 

Min egen teori är att man har nedärvda historiska trauman, som har gjort samer sårbara. Efter all 

diskriminering, tvångsförflyttning, Att man har tvingat barnen till sameskolor (internat på 

nomadskola), allt. Allt som hänt, sätter sig på något vis i själen. Och gör så att man blir sårbar. 

Låter det vettigt? Det är vad jag tror.    (J:9)  

Informanterna i det här stycket berättar ur ett postkolonialt perspektiv, när de väver samman 

deras anhörigas situation med händelser ur den samiska historien (jfr Loomba 2015 enligt 

Berg 2017:273). De berättar om minnen som tidigare generationer, inte de själva upplevt. 

Utmärkande för så kallade postmemories är att man själv upplevt effekterna genom tidigare 

generationers handlingar (Hirsch 1999 enligt Fröhlig 2017:43). Man kan också tänka sig dessa 

narrativ som en diskurs för att uttrycka den egna identiteten, via en historisk agens. Genom att 

framhålla personlig erfarenhet av händelsen och länka till kollektivt delade minnen blir 

berättaren ett historiskt subjekt (McKeough 2013:102). Upplevelsen av en ifrågasatt identitet 

verkar vara en central fråga för den som befinner sig i en underposition medan det är en 

ickefråga eller något självklart för de i sammanhanget priviligierade. Inom de flesta kulturer 

är tystnad en generell strategi för att hantera trauman, men även om tystnaden kan fylla en 

kulturellt viktig funktion så får den på sikt negativa följder. Murar omkring förbjudna ämnen 

ärvs också av nästa generation, för vilka murarna begränsar det sociala samspelet och kanske 

förmågan att uttrycka känslor (jfr Fröhlig 2017:42ff). Informanternas berättelser om ärvda 

trauman blir ett sätt att återta det utrymme som tystnaden begränsat.  

Avslutande diskussion 

Samer och självmord 
 

Den här studien har sökt finna en samisk förståelse av självmord, psykologen Petter Stoor 

(2012) lyfter i sin studie Talande självmord: Samers prat om samers självmord frågan om vad 
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vi ska förstå som ett samiskt självmord, om den avlidne identifieras som same, menar Stoor 

att man tenderar att förklara självmordet utifrån det. En annan möjlighet kan vara att de 

självmord som bär på viktiga samiska budskap omtalas som samiska (Stoor 2012:24, 25). 

Mitt mål har varit att komma förbi etnicitet som förklaringsmodell genom att uppmana 

informanterna att försöka måla upp en mångfacetterad och komplex bild. Som forskare har 

jag strävat efter att synliggöra den mångfald jag mött, både vid rekryteringen av informanter 

och vid tolkningen av empirin. De efterlevande har visat vilka behov de ser och det är den 

empirin jag baserar min analys på. 

Genom informanternas berättelser om huruvida de kan förstå sin anhöriges val, de känslor 

självmordet väckte hos dem och hur de vill minnas den de förlorat, kommer man åt en samisk 

förståelse av självmord som företeelse. Det verkar som att det finns en respekt för deras 

anhörigas val, sju av informanterna kan förstå att deras anhörig mådde så dåligt att de inte såg 

någon annan utväg. De som svarat att de har svårt att förstå deras val, har också saknat 

tidigare insyn i deras anhöriges mående. Initialt kände flera av informanterna sig arga, svikna 

och till och med att de blivit lurade av sina anhöriga, de som nyligt förlorat sina anhöriga är 

mer benägna att berätta om dessa känslor, men säger att det är en övergående känsla som så 

småningom ersätts av en förståelse för den anhöriges svåra situation. Så åtminstone från 

denna aspekt verkar självmord vara en kulturellt accepterad utväg.  

Fyra av informanterna berättar att de skuldbelagt sig själva för att de inte kunde förhindra att 

deras anhörige begick suicid, dessa hade insyn i hens mående. De informanter som haft insyn 

i sin anhöriges mående och som kunnat försöka hjälpa till, skuldbelägger inte sig själva på 

samma sätt, trots att de inte lyckades förhindra självmordet. Det här kan man tolka som att när 

man vet att någon har mått mycket dåligt en längre tid och försökt lösa situationen utan att 

lyckas, blir det begripligt att de ser självmord som en möjlig lösning.  

Sju av informanterna vill huvudsakligen minnas sin anhörige som den person hen var när hen 

mådde bra, det är den personen man ser framför sig och saknar. Fem av informanterna lyfter 

sin anhöriges psykiska ohälsa eller att hen var sjuk, som något som är viktigt att minnas, här 

lyfter man in förklaringen som en del av minnet, vilket kan bero av hur man uppfattat frågan. 

Fem av informanterna menar att det var psykisk ohälsa eller sjukdom som var den 

bakomliggande orsaken, och att söka hjälp för att behandla detta blir centralt för att minska 

risken för psykisk ohälsa och suicid.  
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På frågan vem som tar sitt liv och varför, är sex av informanterna eniga om att det handlar om 

att man kört fast i sina egna tankar, man klarar helt enkelt inte att se en annan lösning på sina 

problem. Hade man haft förmågan att prata med andra och söka hjälp, hade problemet i sig 

inte varit olösligt. Dessa informanter ser alltså självmord som ett symptom på tystnadskultur.  

Undersökningen visar upp samisk förståelse av självmord, i form av till exempel ärvda 

trauman, minoritetsproblematik, bakgrundens betydelse, den specifika livssituationen, vilka 

möjligheter som finns till vård och hjälp samt hur gruppens egna medlemmar bör arbeta med 

frågan. Gemensamt oavsett om informanterna menar att deras anhöriges olycka bottnade i 

omständigheter i livssituationen, känslolivet eller sjukdom så är alla eniga om att man måste 

bryta tystnaden och våga be om hjälp. I materialet syns tankar om att en tystnadskultur 

formats genom nedärvda strategier för att hantera historiska trauman, men också av nutida 

press riktad mot samiska samhället som markexploateringar och av erfarenheten av att leva 

som minoritet bland majoritetsbefolkningen. Så förklarar informanterna tillsammans en intern 

såväl extern tystnadskultur.  

Studien ger exempel på att samer liksom exempelvis svenskar är en heterogen grupp med en 

mängd olika utmaningar och skäl varför de utvecklar psykisk ohälsa och begår suicid och 

nyanserar alltså tidigare forskningsresultat (Omma 2013, Stoor 2012). För att man från såväl 

det svenska som samiska samhällets sida på ett meningsfullt sätt ska kunna bidra till en 

minskad psykisk ohälsa bland den samiska befolkningen krävs en förståelse av frågans 

komplexitet. Väljer man att agera med punktinsatser inom exempelvis renskötseln eller 

sjukvården lokalt kommer man visserligen göra skillnad lokalt, men utan en helhetsbild som 

inkluderar den samiska befolkningens diversitet riskerar man att helt missa en stor del av dem. 

Ett sådant osynliggörande av en del av gruppens problematik riskerar dessutom att förvärra 

upplevelsen av utanförskap och ytterligare bidra till psykisk ohälsa.  

Enligt Barth relaterar etniska gruppers innehåll och kulturmönster till omgivande 

omständigheter (Barth 1969 enligt Hübinette & Pripp 2017:295). Utifrån den tanken menar 

jag att tystnadskulturen inte är typiskt samisk på grund av etnisk särprägel, utan bör ses som 

en följd av kolonialt förtryck.  

Enligt Fröhlig är rätten att formulera minnen är tätt sammankopplat med makt (Fröhlig 

2017:46). Oscar Pripp bidrar med en annan vinkel på temat, han menar att majoritetens 

etnicitet nästan blir osynlig och dess världsbild blir hegemonisk (Hübinette & Pripp 

2017:297). Om man från det svenska samhället också vill inkludera samer i det demokratiska 
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Sverige behöver man förstå att man från svenskt håll har del i det utanförskap som skapats 

och att man från samiskt håll själva har svårt att bryta det. Eftersom samerna liksom övriga 

svenskar fått en samhällelig fostran enligt svenska normer och värderingar kan det bära emot 

att tänka sig att myndigheternas historiska agerande kan ha varit orätt, även för samer själva 

(jfr Hübinette & Pripp 2017:277). Dessutom krävs det stort mod för någon från en 

underordnad position ska våga kräva talutrymme för att lyfta oförrätter som ifrågasatt av 

majoriteten. Därför är ett uppmärksammande och erkännande av utanförskapet gentemot 

majoritetssamhället en avgörande insikt för att kunna göra upp med den postkoloniala 

historien.  

Sammanfattningsvis konstaterar denna uppsats att i det samiska samhället verkar självmord ur 

vissa avseenden vara en kulturellt accepterad utväg i en ohållbar situation. Möjlighet och 

förmåga att söka och få hjälp lyfts som centralt för att minska risken för självmord. 

Hjälpsökandet försvåras av en tystnadskultur inom det samiska samhället. Det försvåras också 

av majoritetssamhällets okunskap och osynliggörande av den samiska befolkningens 

förutsättningar. Grundorsakerna till de båda faktorer som försvårar hjälpsökandet är 

kolonialiseringen av Sápmi och de effekter det fått på såväl samer som svenskar. Därför är ett 

uppmärksammande och erkännande av utanförskapet gentemot majoritetssamhället en 

avgörande insikt för att kunna förebygga suicid bland samer. 

Efterord 

 

Inför studien hade jag en bild av att självmord var ett utbrett problem bland samer, något jag 

fått en förändrad förståelse av under arbetet med undersökningen. Problemet är inte antalet 

samer som avlidit till följd av suicid, utan hur suicid kan relateras till problem inom den 

samiska kulturen och hur suicid inom gruppen påverkar densamma. Efter att ha genomfört 

denna undersökning menar jag att det är helt centralt att självmord studeras som ett kulturellt 

fenomen.  

Medan jag avslutade arbetet med denna undersökning i mitten av december 2020 disputerade 

psykologen Petter Stoor (2020) med avhandlingen Suicide among Sámi – Cultural meanings 

of suicide and interventions for suicide prevention in Nordic parts of Sápmi, där han bland 

annat undersöker hur samer i Sverige och Norge förstår självmord. Att våra vinklar var så 

pass liknande förvånande mig med tanke på att psykologin och etnologin traditionellt har 

skilda ingångar till hur vi förstår det som ska undersökas, att det idag bedrivs tvärdisciplinär 
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forskning på fältet är fantastiskt. Eftersom arbetet med min uppsats skett parallellt med Stoors 

(2020) avhandling finns den inte med bland mina källor. I en intervju i tidningen Samefolket 

(2020) berättar Petter Stoor att han i sin forskning funnit att samer i Norge vittnar om fler 

orsaker till psykisk ohälsa än vad han fann på svensk sida (i forskningsdata från 2012), där 

renskötselns utmaningar dominerade (Samefolket 2020). Min förhoppning är att min 

undersökning därför bidrar med att nyansera bilden av orsaker till psykisk ohälsa och suicid 

bland samer i Sverige.   
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Bilagor 

Bilaga1 Intervjufrågor 
 

Del 1 Fokus på den avlidne och informantens berättelse om självmordet och förklaring till vad som ledde till det. 

• Vill du berätta för mig om x? (en bild av den avlidnes identitet, hårda fakta och karaktäristika)   

• Kan du berätta om självmordet? (när, var och hur) 

• Kände du till att x upplevde ett försämrat psykiskt mående? (var ohälsan känd eller dold för de 

anhöriga, hade x sökt professionell hjälp, kom självmordet som en överraskning eller hade man befarat 

det en tid) 

• Varför tror du att x mådde dåligt? (synliggöra informantens egen förklaringsmodell)  

Del 2 Fokus på informantens personliga upplevelser av händelsen 

• Hur påverkades du av den här händelsen, precis när det hände?  

• Vad upplevde du för känslor? (utveckla det alldeles för luddiga ”sorg”; ångest, oro, rädsla, ånger, skuld, 

skam, ilska, frustration, depression, ensamhet…) 

• Vilka tankar väcktes hos dig? (t ex drabbar självkänslan eller skapar oro för att fler ska dö) 

• Hur kunde du fungera praktiskt och socialt i närtid? 

• Sökte och fick du professionellt stöd efter det här? 

• Ungefär hur länge mådde du så här? 

• Hur upplevde du att andra människor bemötte dig? 

• Fick du förståelse och stöttning från omgivningen, så länge som du behövde? 

• Upplevde du att någon klandrade dig för att x inte mådde bra? 

Del 3 Fokus på nuet och reflektion 

• Mår du bättre idag? 

• Finns det sådant som hände då som följt med dig till idag? 

• När kände du att de mera akuta upplevelser som x självmord ledde till klingat av och att livet åter blivit 

vardagligt?  

• Har din förståelse för x och hens val förändrats med tiden som gått sedan x död? Har det blivit möjligt 

att begripa händelsen därigenom? 

• Fick efterspelet efter x död några konsekvenser för dina sociala relationer? 

• Har du upplevt att andra värderar dina erfarenheter på ett sätt som är negativt för dig? 

• När du tittar tillbaka på tiden strax innan x gick bort, finns det något du hade gjort annorlunda med den 

erfarenhet du har idag som du skulle vilja dela med andra för att förhindra fler självmord? 

Del 4 Fokus på struktur  

• Har du upplevt att fler personer i din omgivning kämpat med psykisk ohälsa och eller suicidala tankar? 

• Ser du x självmord som något väldigt avvikande eller som en del i ett återkommande mönster?  

• Om ja; vad ser du för mönster? Vilka mår dåligt? Varför? 
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• Ser du några strukturella problem som bakomliggande orsak till psykisk ohälsa och suicid, inom den 

kategori x tillhörde? (etnisk diskriminering, renskötselns villkor, negativa maskuliniteter, sexism, 

förväntningar på heteronormativa livslopp, homofobi eller annat) 

• Finns på en strukturell nivå någon insats som du tror skulle förändra villkoren för den kategori x 

tillhörde på så vis att psykisk ohälsa och suicid skulle minska? 

• Finns det några problem i det samiska samhället som du kopplar till x självmord eller är hens etnicitet 

irrelevant för förståelsen av händelsen och vägen dit? 

• Bilden av den samiske självmördaren som en renskötande man, vars oro och utmaningar bottnar i 

renskötselns hårda villkor (såväl internt som externt) som skildrats i media under 2000-talet – Hur väl 

stämmer den överens med din bild av vad som drabbade x? 

 

 

 

 

 


