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1. Inledning 

Jag har alltid varit väldigt intresserad av naturen och människor som lever nära den. I och med 

min första uppsats om samerna, ville jag lära mig mer om samisk schamanism och valde då att 

skriva om nåjden. I den här uppsatsen har jag valt att fördjupa mig mera om samerna med fokus 

på deras religion och förhållandet till naturen. 

Jag hoppas att min uppsats väcker en ökad förståelse och respekt för vårt lands ursprungsbefolk-

ning, samerna. Samerna är en del av Sveriges befolkning och tar lika stor del av vår vardag som 

alla andra som lever här i Sverige. De har inte haft det lätt i historien och har fått anpassa sig allt 

mer efter vårt samhälle. Starkt nog har samerna inte gett upp och idag vågar de stå för vilka de är 

och vara stolta över sina rötter. De vågar tro på en framtid för sin kultur. 

Det förflutna innehar väldigt viktig kunskap och svaren på våra framtida frågor om vilka vi 

är, vart vi kom ifrån och hur vi har utvecklats finns i historien. Utan vår historia blir vi 

vilsna och förlorar oss själva. 

 

1.1 En introduktion till samerna, samisk religion och natursyn 
 
Samernas traditionella religion är en animistisk och schamanistisk religion. Samerna var en 

jägarkultur och de levde i och av naturen, de anpassade sig till de tillgångar som fanns. De visade 

stor respekt för naturens krafter och djuren behandlades med vördnad, de dödade aldrig fler än 

nödvändigt och de trodde även på att allt levande hade en själ. Samerna trodde att det fanns både 

goda och onda krafter i naturen och de bad dessa om hjälp vid olika situationer i livet och 

försökte blidka dem genom offer. De trodde på att upprätthålla en god harmoni mellan människa 

djur och natur och försäkrade sig om detta genom riter. Männens riter gällde oftast jakt och fiske, 

väder och vind, medan kvinnornas gällde hem och familj. Nåjden var medlaren mellan det 

gudomliga och människorna. Särskilda utvalda platser, som till exempel stenar och klippor, som 

var ovanliga eller annorlunda från de övriga, var religiösa kraftcentra och heliga områden. De 

blev offerplatser, vid vilka samerna placerade seitar, som betyder särskilda stenar eller träfigu-

rer.1 Samerna offrade av många anledningar och vid olika situationer i människans liv, till 

exempel för jakt och fiskelycka, för att övervinna sjukdomar, för att graviditet och förlossning 

skulle gå bra eller annat i deras vardag. Samerna offrade bland annat djur.2 

 

 
1 Svensk information s. 59 
2 Mebius, 2003, s. 147-148 
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Många svenskar har fått uppfattningen att samerna drivit renhjordar sedan urminnes tider, men så 

ligger det faktiskt inte till. Att driva renhjordar är en relativt ny livsstil som bara existerat i 

ungefär 400 år. En ökande samisk befolkning och en intensivare beskattning, bidrog till att de 

successivt förändrades från ett jägarfolk till ett herdefolk.3 

 

Samerna har bebott norra delen av den skandinaviska halvön sedan långt tillbaka.4 I nuläget 

finns det ingen definition för vem som är same, vilket egentligen innebär att vem som helst kan 

kalla sig same. Idag finns det samer i Finland, Ryssland, Norge och Sverige. Området kallas 

Sápmi (sameland), vilket är samiska för samernas land.5 Totalt finns det ca 80 000 samer, 20 000 

av dessa bor i Sverige. Det finns ungefär 51 samebyar

Varifrån kommer samerna? Detta är en långt ifrån fullständigt besvarad fråga och det finns 

många teorier och åsikter. Forskare är dock relativt överens om att det i ungefär ca 5000 år har 

funnits samer i Sverige.7 På 100-talet efter Kristus, spred sig ett rykte ända till Rom om ett 

barbariskt folk som bodde uppe i norr. Den romerske historieskrivaren Tacitus skrev då i sin bok 

Germania om samerna. Detta är det första skrivna dokumentet om samerna forskare hittat.8 De 

kallades då Fenni och ansågs inte äga något. De hade varken hus, hästar eller brukade jorden och 

de klädde sig i skinn och åt den föda som de hittade. De var ett jaktfolk och kvinnor sades jaga 

tillsammans med männen, vilket var något väldigt ovanligt. Fenni (samerna) fick sedan namnet 

Scrito, av att de löpte på bågformade trästycken och jagade djur över snön. Dessa bågformade 

trästycken påminde troligen om våra skidor. Andra ord för samerna är Scrithi, Screre, Scritofini, 

Finoi, Fenne, Finnas och Finni. Runt 1200-talet fick de namnet Lappar.9 Samerna omnämns även 

i vikingasagor.10 

Idag gör många samer en resa för att söka sina rötter och försöka bekräfta sin identitet. De vill 

hitta sig själva och skäms inte längre över sitt ursprung. Detta troligen på grund utav en attityd-

förändring som har skett i samhället de senaste åren. Orsaken kan även vara att kunskapen har 

 
3 Uddenberg, 2000, s. 16 
4 Uddenberg, 2000, s. 13 
5 Svensk information, s. 4 
6 http://www.samer.se/1094 (2009-05-13) 
7 Tema: Samer, 2009 
8 http://www.samer.se/1150 (2009-05-13) 
9 Manker, 1975, s. 11-16 
10 http://www.samer.se/1050 (2009-05-13) 

http://www.samer.se/1094
http://www.samer.se/1150
http://www.samer.se/1050
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ökat om samerna och att allt fler börjar känna till deras historia, men det är en lång väg kvar tills 

de blir helt accepterade i samhället.11 

1.2 Syfte och frågeställning 

Ett syfte med denna uppsats är att belysa hur det är att vara same och troende i dagens samhälle. 

Jag kommer att skriva om samernas religion idag med fokus på deras natursyn samt deras synsätt 

på miljöfrågor och den globala uppvärmningen. För att kunna göra detta har jag även fördjupat 

mig i deras traditionella religion och förhållandet till naturen. Jag ska försöka besvara nedan 

frågeställningar. 

 Hur såg den traditionella samiska religionen ut och hur förhöll man sig till naturen? 

 Vilken påverkan har kristendomen haft? 

 Hur ser samerna på de aktuella miljöfrågorna och den globala uppvärmningen? 

 Hur framställs samerna idag i litteratur och media? Hur ser religion ut bland samer idag? 

1.3 Material och Metod 

Den litteratur jag nämner nedan har jag gjort ett litteraturstudium av för att besvara min fråge-

ställning. Jag har även läst sekundärlitteratur om samerna och sett flera filmer samt dokumentä-

rer. Jag valde i det här arbetet att göra en avgränsning och att endast nämna schamanismen ytligt. 

Materialet som jag har studerat är följande: 

Jag har studerat tre filmer som handlar om samerna. De heter Hjordeliv, Kautokeinoupproret och 

Vägvisaren. Hjordeliv handlar om hur samernas tillvaro förändrades för att anpassa det moderna 

samhället och hur renskötseln har påverkats. Tre kvinnors berättelser speglar det dagliga livet i 

Sápmi och ger en aktuell bild av samerna. Kautokeinoupproret utspelar sig i mitten av 1800-talet 

och ger en historisk inblick. Vägvisaren utspelar sig på 1000-talet efter Kristus och speglar 

samernas traditionella religion. Nils Gaups filmer, Vägvisaren och Kautokeinoupproret är inte 

verklighetsbaserade. Kautokeinoupproret har ägt rum, men berättelsen i filmen är till stor del 

påhittad. Vägvisaren speglar nutida föreställningar om samisk historia, men utspelar sig på under 

en tid som inte går att belägga med källor. Jag valde att ändå nämna dem då de ger en bild om 

hur samerna framställs. 

 
11 Tema: Samer, 2009. 
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Jag har även sett en dokumentärserie som heter Nya vädrets offer. Sista avsnittet i serien handlar 

om samerna och om hur de blivit påverkade av miljöförändringar i och med den globala 

uppvärmningen. Nya vädrets offer är en dokumentärserie på sex delar som visades på SVT. 

Serien handlar om olika platser och folk som lever nära och av naturen, till exempel indianer i 

Kanada och samer i Sverige. 

 

Jag har även studerat tre delar av ett TV-program som heter Inför sametingsvalet och ett 

debattprogram som heter Debatt inför sametingsvalet, där ges en allmän bild inför det samiska 

valet den 17 maj, om de olika partierna och vilka aktuella frågor som finns. Jag har också sett ett 

program som heter Tema: Samer. Det är ett TV-program, där bland annat Nils Gaup, regissören 

till Kautokeino upproret, berättar om sin film. Programmet handlar även om att söka sina 

samiska rötter och samiskt mode. 

 

Jag har främst använt mig av boken Bissie, studier i samisk religionshistoria. Författaren Hans 

Mebius ger där en bred bild av samisk religion. Jag tycker att Mebius bok är väldigt viktig som 

en källa till samisk religion. Han har bland annat skrivit ett kapitel som heter Finns det ett 

samiskt panteon? Där han behandlar den samiska gudsföresällningen. Han skriver även om 

trumman som en källa till samisk religion. Hans Mebius har även skrivit ett kapitel om den 

samiska världsbilden där han beskriver samernas religion övergripande. Avsnittet innehåller 

även information om gudar och gudinnor, livet efter döden och osynliga väsen. Jag har även 

använt Mebius kapitel om jaktens makter och riter och kapitlet om gudinnor och kvinnliga 

nåjder. 

 

Jag har även studerat boken Renarna, markerna och människorna av Nils Uddenberg. Boken 

bygger på intervjuer och enkätundersökningar. Uddenberg berättar om samerna med vördnad och 

respekt.12 Han framställer samerna som starkt miljömedvetna, men jag tycker inte han ser till de 

individuella skillnader som kan finnas. Det finns samer som är mycket miljömedvetna, medan 

andra inte är det, liksom med svenskar. Svenskarna framställs för det mesta som mindre miljöen-

gagerade och de som är riktiga naturmänniskor hamnar i skymundan då Uddenberg generaliserar 

bort dem. Han nämner att även samer kan vara miljöförstörare, men det talas väldigt lite om 

detta. De flesta svenskar ses som den klassiska ”stadsbo” typen. Men vad gör egentligen samerna 

för att skydda naturen och är de verkligen mer miljöengagerade än svenskar? Ett bra argument 

 
12 Uddenberg, 2000, s. 9 
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som Uddenberg tar upp är att många samer spenderar mera tid i naturen och på så vis får mer 

respekt för den och kan relatera bättre till naturfrågor i dagens samhälle, men det finns även 

flertalet svenskar som spenderar mycket tid i naturen och är aktiva i miljöfrågor. En del är till 

exempel medlemmar i olika naturvårdsorganisationer. Till exempel, Greenpeace och Världsna-

turfonden. Jag upplevde det även som att Uddenberg knappt nämner kristendomens påverkan av 

den traditionella samiska religionen som även resulterat i förändringar i den samiska natursynen. 

Jag valde att kalla samernas förkristna religion traditionell samisk religion i det här arbetet, då 

jag tycker det är en av de mindre värdeladdade benämningarna. Det finns många andra sätt att 

kategorisera samerna och flera uttryck. Jag instämmer i Hans Mebius kritik när det gäller 

terminologin som används för att kategorisera samernas religion. Han menar att de benämns allt 

från naturfolks religion, primitiv religion, förkristen religion och de skriftlösa folkens religion. 

Han föreslår istället att använda till exempel uttrycket ”religionen hos de muntliga traditionernas 

folk”. Andra ord som även förekommer är indigen, inhemsk, etnisk eller traditionell religion.13 

När jag sökte efter tidigare material i ämnet så hittade jag endast fyra olika arbeten i uppsatsväg. 

Dessa uppsatser går att relatera till det jag har skrivit om och de heter: Den frånvarande samen: 

en studie av åtta läroböcker och deras framställning av samernas religion, av Stefan Lingvall 

samt Offer och offrande i samernas religion av Malin Ungh och två uppsatser av Magnus 

Eriksson som heter Den samiska björnceremonin: analys av några dithörande myter och riter 

och Den samiska björnceremonin. Då jag avgränsat min frågeställning i uppsatsen för att få plats 

med allt material så har jag valt att endast nämna offer och offrande i samisk religion, men jag 

kan då för den intresserade hänvisa till exempelvis Malin Unghs uppsats. Hans Mebius skriver 

även om detta i sin bok Bissie, studier i samisk religionshistoria. 

 
1.4 Disposition 

I avsnittet Introduktion till samisk religion berättar jag om hur samerna kristnades fram till hur 

de förhåller sig till kristendomen idag. Sedan inleder jag min uppsats där jag i första avsnittet, 

Samerna och traditionell religion, undersöker hur den samiska religionen såg ut innan kristen-

domen kom till samerna. Jag undersöker i avsnittet några utvalda företeelser närmare. De 

företeelser som beskrivs är: samernas världsbild, livet efter döden och gudarna. Jag kommenterar 

också filmerna Vägvisaren och Kautokeinoupproret. Syftet med att se filmerna var att se hur 

samerna och samisk religion skildrades i filmerna. Jag börjar med en inledning av vad de handlar 
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om, så läsaren får en uppfattning om filmerna., sedan gör jag en analys och en sammanställning 

över det jag har fått fram. I andra avsnittet undersöker jag hur den samiska religionen och 

natursynen ser ut i dag och hur deras tillvaro förändrats. Jag undersöker även hur samerna ser på 

de aktuella miljöfrågorna och den globala uppvärmningen. Slutligen gör jag en analys där jag 

diskuterar vad jag kommit fram till och vilka resultaten är. Jag funderar bland annat över vilka 

faktorer som har varit avgörande för utvecklingen av samernas religion och vilka faktorer som är 

det idag, samt hur föreställningen om samerna har förändrats från förr till dagens samhälle. 

Slutligen följer min sammanfattning. 

 

2. Traditionell samisk religion 
 

2.1 Samernas världsbild 

Fornskandinavisk religion utgör en avgränsning mot samernas förkristna religion och den 

finskugriska religionen som bör behandlas för sig. Därmed inte sagt att kulturkontakter och 

påverkan inte ägt rum mellan dessa tre kulturer, före kristendomens ankomst till Norden.14 

I samernas traditionella religion har forskare hitta inslag från bland annat den fornskandinaviska 

religionen. Kanske var det den fornskandinaviska religionen som inspirerade samerna, eller 

kanske var det tvärtom, men de kan även ha påverkat varandra. Anker Steffensen menar att den 

grundläggande strukturen i samisk religion är; 

Människans förhållande till de krafter som var väsentliga för tillgången på jaktvilt och fis-

kebestånd och de makter som hade ett avgörande inflytande på människans födelse, liv och 

död.15 

Det karaktäristiska för den samiska religionen är alltså enligt honom människans förhållande till 

det gudomliga. Enligt Hans Skanke så dyrkade samerna inte bara gudarna, utan även naturen i 

sin helhet som till exempel, skogen, ljuset och mörkret och de vilda djuren. 

 

Den samiska världsbilden bestod av olika skikt. Oftast delades jorden in i ett himmelskt och ett 

atmosfäriskt skikt, samt ett skikt på marknivå och ett underjordiskt skikt. Gudomligheter fanns i 

dessa. Den samiska världsbilden ska ha omfattat fem kosmiska skikt enligt Knud Leems 

 
13 Mebius, 2003, s. 11-16 
14 Näsström, 2001, s 11 
15 Mebius, 2003, s. 59 
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anonyme auktor. Stjärnhimlen var det första skiktet, sedan kom en annan nivå, där markens 

gudar hade sin boning. I det mellersta skiktet bodde människorna. Underjorden var de dödas 

värld, där dödsgudinnan rådde och i det lägsta skitet hamnade de som inte levt efter gudarnas 

vilja och förväntningar. Hans Skanke hade en liknande föreställning om att gudarna höll till 

högst upp, där under himmelska gudar och under marken de underjordiska gudomligheterna. 

Gemensamt menar de att kosmos bestod av fem skikt, men de ger inte samma bild av skiktens 

lokalisering och innehåll. Leem talar om tre skikt ovan jord, men Skanke bara två och de skiljer 

sig även i åsikten om underjorden. Enligt Jens Kildals beskrivningar finns det heller inga belägg 

för en värld uppdelad i fem skikt. Nåjderna kan ha återgett skillnader i synen på världsbilden då 

de såg olika på detta menar Mebius.16 

 

Föreställningen om en pelare eller påle som nådde upp till polstjärnan, kring vilket himlavalvet 

rörde sig och bars upp ingick i den samiska världsbilden. Kildal menade att pålen bar upp 

världen, medan Sigvard Kildal hade en föreställning om att världspelaren kunde vara ett träd. E 

Lindahl och J. Öhrling talade om världspelaren och världsaxeln. Knud Leems beskrivning ger 

också belägg för världspelaren och Hultkrantz klargjorde att föreställningen om världspelaren 

representerar en arkaiskcirkumpolär världsbild, där den samiska världsbilden hör hemma.17 

 

2.2 Den andra världen 

Källorna om den andra världen är motsägelsefulla. Den enda gemensamma nämnaren är tron på 

livet efter döden och att allt levande har skydds- och hjälpandar. Norrskenet beskrivs ibland som 

en boning för de dödas själar som råkat ut för en våldsam död eller till exempel människor som 

blivit mördade. 

 

Den andra världen var lokaliserad till heliga fjäll, där nåjdens och människans skydds- och 

hjälpandrar hade sin tillvaro. Efter döden kom människorna till ett underjordiskt rike, som 

samerna kallade Jábbmeájmmo. Ibland talas det om att Saajve, ett annat rike och underjorden, 

var en och samma plats och ibland två skilda. Människorna i himlen levde enligt Skanke ungefär 

som samerna på jorden, men riket var mer fullkomligt och de levde lyckligare än på jorden. 

Även djuren levde vidare med människan. I Saajve fanns skyddsandar, i dödsriket Jábbmeáhkká, 

dödsgudinnan, och de döda. De levde i gemenskap i underjorden med saajve män och flickor. 

 
16 Mebius, 2003, s. 63 
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Enligt Randulf tycks Saajve vara detsamma som dödsriket, men enligt Kildal levde den döde i 

underjoden vidare beroende på hur han levt sitt jordiska liv. 

 

Samerna hade även en tro på andar och övernaturliga väsen. Olika väsen beskrivs, en del var 

osynliga och samerna offrade till andarna. Missionärernas bild av den samiska föreställnings-

världen bygger på vad de själva uppger att de samiska nåjderna kunde och det framhålls att 

denna mytologiska och rituella kunskap inte var lika omfattande hos alla nåjder.18 

 

2.3 Gudarna 

Samerna hade flera gudar som varierar i antal geografiskt sett. Nåjderna hade ett stort mytolo-

giskt kunnande om gudarna. Jens Kildal nämner tretton väsentliga gudsgestalter, namnen på 

dessa är ungefärliga och troliga namn som forskare översatt från de samiska. Namnen är: 

Världens rådare, Honrådaren, Dödskvinnan (Poskio akka, poskio betyder den innersta delen i 

kåtan), Vindmannen, Urmodern, Dörrkvinnan, Bågkvinnan och Sarakkka. Sarakkka anropades 

av havande kvinnor vid födseln enligt Ernst Manker. Det fanns även en som kallades Rota, 

liksom gudarna Rananeyda, Almannen och Vattenmannen. 

 

Hans Skanke menar att det fanns 18 gudsgestalter. Det kan ha rört sig om regionala skillnader, 

eller så har de använt olika metoder för att få kunskap om samisk religion. Samerna kan även ha 

lämnat vilseledande svar i pressade eller påtvingade situationer till exempel vid intensiv utfråg-

ning. De fyra första i Kildals beskrivning saknar dock Skanke, men han återger några andra 

gudar som Kildal saknar. Dessa är Rådaren, Härskarens fader, Härskarens son och Sergve edni. 

Sergve edni betyder moder eller hustru. men även urfader, detta kan också vara namnet för 

Åskguden som även kallas Åskgubben. Gudarna var även personliga och närvarande enligt 

Steffensen. Han menade att namnet och gudens lokalisering hängde ihop.19 

 

2.4 Rådaren, Högsta guden 

Samerna trodde på en högsta gud lokaliserad till stjärnhimlen. Gudens namn varierar. Av Leems 

anonym kallades han Rådaren och Härskaren. Skanke kallade honom Rådarens fader och Kildal 

Världens rådare, medan Randulf benämnde honom som Världens man. 

 
17 Mebius, 2003, s. 67-69 
18 Mebius, 2003, s. 81-92 
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Leem, menade att den högsta guden hade stort inflytande på renskötseln och dess främsta uppgift 

var att medverka vid skapelsen av ett nytt barn och sända själen till Máttaráhkká som i sin tur 

överlämnade själen till Sáráhka som skapade en kropp kring själen. 

 

Enligt Skanke hade högsta guden makt över himmel och jord och över andra gudar samt 

människor på jorden. Han menade även att rådarens son skapade den blivande människans själ. 

Jens Kildal menade att Världens rådare mottog offer vid sol och månförmörkelse för att solen 

och månen skulle lysa. Guden sände även själen till Máttaráhkká och svarade för markens 

växtlighet. Världens rådare var även en uppehållare av kosmos och främjare av renskötseln. 

Randulf menade att den högsta guden såg till att det uppehölls en god näring, bra fiske och såg 

även till renarnas fruktsamhet.20 

 

2.5 Sáráhkka och Rananiejte 

Sáráhkka och Rananiejte var två betydelsefulla gudar i den samiska föreställningsvärden och två 

av de främsta gestalterna enligt äldre källmaterial och nutida källor. I myten om hur en människa 

kommer till spelar Sáráhkka som gudinnan en viktig roll enligt Skanke. Samerna använde olika 

namn till dessa gudar. Rananiejte tros betyda ungefär vårjungfru, renkalvsflickan och gröna 

flickan. Enligt Thomas Von Westen, var Rananiejte den största av gudinnorna. Sáráhkka var en 

central gestalt i samisk religion och bodde enligt Skanke nära eldstaden i kåtan. Sáráhkka 

medverkade även vid barns tillblivelse och hjälpte till vid barnafödande, menstruation och tog 

även emot offer. Kvinnor offrade oftast djur till henne. Hon var även en tillflykt, tröst och 

dyrkades av alla, framförallt havande kvinnor, men även av män. Enligt Hans Mebius, framstår 

hon främst som en kvinnlig gudomlighet. 

 

Rananiejte mottog enligt Kildal offer vid offertiden på hösten, i form av djur för att hon skulle ge 

bra renbete. Enligt Anna Westman kan hon även ha haft nära betydelse med naturen och 

växtriket. Hon lokaliserades till den himmelska regionen i världsbilden enligt en teckning på en 

trumma. Rananiejte kan ha varit dyrkad av både män och kvinnor, men det finns inte någon säker 

information om detta.21 

 
19 Mebius, 2003, s. 54-61 
20 Mebius, 2003, s. 64-67 
21 Mebius, 2003, s. 117-127 
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2.6 Åskguden 

Under högsta skiktet fanns åskguden enligt Skanke. Åskguden hade samerna flera benämningar 

på. Han var fruktad och orsakade åska och oväder, men kunde även orsaka stor förödelse om han 

blev förargad. Han kunde till exempel döda både människor och djur. Åskgudens redskap var 

hammaren och släggan. Samerna offrade till åskguden för att blidka honom med många stora 

offer. Randulf menade att en av samernas främsta gudar var åskguden. Högströms ansåg att 

åskgudens främsta uppgift var förfölja trollen i skogen. Axel Olrik Kaarlekrohn ansåg att 

åskguden var ett mytologiskt lån som samerna övertagit från föreställningen om den nordiske 

åskguden.22 

 

2.7 Vindguden och Jaktens gud 

Vindguden hade liksom åskguden flera namn. Guden kallades bland annat Vindmannen och 

Vindgubben. Detta kan ha berott på olika förekommande uttal, geografiskt sett. Vindguden var 

gud för väder och vind, vatten och havet. Han mottog offer för att stilla stormar, enligt Leems 

anonym. Randulf menade att han var en av de främsta gudarna. Samer påverkades mycket av 

vädret och de var beroende av goda vindar, till både fisket, jakten och renskötseln. De offrade 

allt från små offer till stora, till exempel hela båtar.23 

 

Jaktens gud hette Lieibâlmaj, men det förekommer även flera andra namn. Hon var rådare över 

olika djurarter, till det enskilda djurets och naturens rådare och beskyddare. Hon såg även till 

jägarens jaktlycka och fisket.24 

 

2.8 Solen och Månen 

Samerna tillbad även solen. Oftast omnämns solen som en kvinnlig gudomlighet, men den har 

även framställts som en manlig gestalt. Samud Rheen, menade att solen hade många positiva 

egenskaper. Den gav värme, bevarade renfostren och var en moder för alla levande djur. Solen 

var även livgivande och Kildal menade att den hade ett samband med renskötseln och förfriskade 

jorden med sin värme. Månen uppfattades som en gudinna och Knud Leem menar att den tillbads 

för god väderlek. Skanke menar att det var förbjudet att föra oväsen vid nymåne, kvinnorna fick 

 
22 Mebius, 2003, s. 70-73 
23 Mebius, 2003, s. 73-74 
24 Mebius, 2003, s. 94-95 
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inte spinna hampa, men ull gick bra. Männen fick inte hugga ved, eller föra något annat oväsen. 

Om någon bröt mot detta måste gudinnan blidkas med offer. Julmånen ansågs speciellt ha många 

negativa egenskaper I kåtans rököppning hängde samerna upp en ring som månens strålar skulle 

lysa genom till ära av månen, vilket var en vanligt förekommande företeelse.25 

 

2.9 Vägvisaren 

Nils Gaup är regissör till både Vägvisaren och Kautokeinoupproret. Filmen Vägvisaren utspelar 

sig i Finnmarken i Nordnorge, före de kristna missionärernas ankomst, på 1000-talet efter 

Kristus. Då hade samerna fortfarande kvar sin traditionella religion. Denna religion återspeglas i 

filmen där bland annat riter har stor betydelse och åskådaren får bland annat se en björnrit. 

Filmen handlar om kampen mellan det goda och det onda och om en gammal sägen. Huvud-

rollsinnehavaren är en pojke vid namn Aigin, som en dag blir vittne till hur en grupp tjuder 

mördar hans föräldrar. Han observerar allt från avstånd, men blir upptäckt och jagad. Han såras, 

men lyckas fly och tar sig till en grannby där han försöker varna innevånarna om fiendens 

ankomst, men innevånarna i byn blir arga och anklagar istället honom för att ha lett tjuderna raka 

spåret mot dem och beslutar att alla i byn måste ta till flykten. Aigin bestämmer sig för att 

hämnas. Han blir utsedd till en hjälte då han tar upp kampen mot tjuderna, som framställs som ett 

kringvandrande rövarfolk som plundrade och dödade många, men även som onda, svartklädda 

män. Det vilar en slags mystik över dem och på ryggen bar de armborst. Deras ankomst förvar-

nas av en korp som kommer flygande. Aigin får även en uppenbarelse i filmen som man aldrig 

riktigt får veta vad den betyder, men nåjden fick i samisk traditionell religion ofta en uppenbarel-

se då han blev kallad att bli nåjd. Ofta kallades han av sin skyddsande.26Aigin blir samernas 

andliga vägvisare och verkar ta över schamanens yrke.27 

3. Samerna konfronteras av kristendomen 

Det går inte att exakt fastställa den tidsgräns då förkristen samisk religion fullständigt 

upphörde att vara en levande del av samisk kultur.28 

Forskare vet att den samiska världsbilden förändrades när kristendomen expanderade. Den 

kristendom som missionärerna förkunnade var den traditionella lutherska statskyrkligheten. 

 
25 Mebius, 2003, s. 75-81 
26 Mebius, 2003, s. 169 
27 Vägvisaren, 1987 
28 Mebius, 2003, s. 16 
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Myter och riter ersattes i och med kristendomens intåg i den samiska kulturen, även om många 

traditioner behölls i smyg. Samerna tolkade kristendomen på sitt eget sätt. I rättegångs-

processerna i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet så åtalades samer för brott mot den 

lutherska läran. Sedan kyrkan börjat lägga sig i samernas religion hade en fattigdom tilltagit och 

samerna ville motvilligt ha med kyrkan att göra. Ändå var samerna toleranta mot kristendomen. 

Eftersom de trodde på flera gudar så kunde de ganska lätt se liknelser och dra paralleller mellan 

sin traditionella religion och den kristna treenigheten. Det framgår enligt Hans Mebius att 

samerna oftast visade stort mod och trofasthet mot sin egen föreställningsvärld och vägrade 

överge sin traditionella trosuppfattning.29 Innan kristendomen kom hade samerna rykte om sig 

att vara ett rikt folk. De genomförde handel med andra folk och bytte och sålde olika varor.

1685 bestämde staten att samerna skulle kristnas med tvång. Lagmansting skulle hållas för att 

avgöra om avgudadyrkan förekom. De som motsatte sig statens vilja skulle straffas och kunde få 

allt från böter, fängelsestraff och dömas till döden. Laestadianismen var en väckelserörelse på 

1800-talet. Väckelserörelsens upphovsman var Lars Levi Laestadius som hade samisk släkt och 

var uppväxt i samisk miljö. Han var den förste som lyckades förmedla det kristna budskapet till 

samerna på ett bra och tilltagande sätt, genom att använda sig av deras traditionella religion i sin 

förkunnelse. Han betonade alla människors lika värde inför Gud.31 Laestadius predikade för ett 

liv utan alkohol och uppmanade samerna att sluta supa, slåss, ljuga, bedra och istället göra 

bättring.32Under 1700-talet översattes Bibeln till samiska, vilket bidrog till kristendomens 

framväxt hos samerna. Hela bibeln utkom 1811 på samiska.33 

När svenska staten byggdes upp på 1500–1600-talet, så hade samerna ingen direkt inverkan i 

samhället. Myndigheterna tävlade om att pressa samerna på olika avgifter ”som skatter till 

exempel” och de försökte integrera samerna i samhället genom ökad missionsverksamhet. 

Utbyggnad av gruvdriften, skogsbruket och vattenkraften ägde rum och jordbruket expanderan-

de. Det drogs en ny gräns mellan nuvarande Lappland, Västerbotten och Norrbotten. Samerna 

organiserades i samebyar och 1886 stiftades första renbeteslagen. Renskötseln skulle nu överva-

kas av en lappfogde. Han skulle se till att allt gick rätt till. Lappfogden ersattes år 1971 av 

självadministrerande ekonomiska föreningar. Den svenska myndigheten ville gärna isolera 

samerna från den övriga befolkningen. Detta resulterade bland annat i att samebarnen fick 

 
29 Mebius, 2003, s. 21-42 
30 Uddenberg, 2000, s. 13 
31 Svensk information s. 59 
32 Kautokeino, 2008 
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utbildas i skolkåtor, för att de skulle bevara sin etniska särart menade myndigheterna. De skulle 

inte vänjas vid svenskarnas bekvämlighet. Undervisningen skedde på svenska och det samiska 

språket förtrycktes helt, det var nu ofint att tala samiska. Nils Uddenberg ger även exempel på 

samer som visats upp på zoologiska trädgårdar och utställningar i sin bok, Renarna, markerna 

och människorna. Idag påverkas samerna mycket av dagens samhälle, liksom resten av Sveriges 

befolkning. Även samerna har varit med om sekulariseringen, att kristendomens inverkan i 

samhället minskat i hela Sverige. Under början av 1900-talet började samiska författare och 

organisationer kämpa för att samiska rättigheter skulle träda fram. 1950 Bildades en intressefö-

rening, SSR. Vilket betyder, Svenska samernas riksförbund. Samernas politiska rättigheter har 

ökat allt mer sedan dess. År 1993 inrättades sametinget, vars mening är att bevara frågor som rör 

samisk kultur i Sverige.34 

År 1998 bad den svenska regeringen det samiska folket om ursäkt för det förtyck som det 

svenska samhället utövat gentemot samerna.35 

Mebius nämner flera gånger i sin bok, Bissie, studier i samisk religionshistoria, hur kristen-

domen påverkade samerna. De bevarade källorna som finns kvar om samernas traditionella 

religion idag är främst skriftliga källor. Dessa är tyvärr oftast färgade av kristnas värderingar. 

Missionärer gav en ganska utförlig beskrivning av samerna, men det är ändå en begränsad 

information. Detta berodde delvis på regionala skillnader, men även individuella skillnader i 

graden av tro och kunnande hos både samerna och missionärerna, vi får nästan aldrig veta hur 

den enskilda individen, samen såg på sin religionsutövning. Missionärerna använde ofta 

fördömande ord och negativa formuleringar om samernas religion och de tolkade givetvis 

samernas religion utifrån sina trosföreställningar och värderingar. Frågan är om de hade tillräck-

lig kunskap för att kunna förstå informationen och de upplevelser de hade. Som en paradox kan 

man se på saken att utan missionärernas och kyrkans redogörelser, skulle vi nästan inte fått veta 

något alls om samernas forna religion.36 

 

Kristendomen betraktas trots allt detta inte bara som negativ av samerna. Uddenberg menar att 

det fortfarande går att se skillnad mellan de områden som berördes och inte berördes av den 

laestadiska väckelsen. Nordsamerna kom i närmare kontakt med väckelsen och deras uppfattning 

 
33 Uddenberg, 2000, s. 34 
34 Uddenberg, 2000, s. 14-15 
35 Svensk information, s. 63 
36 Mebius, 2003, s. 40-41 
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om kristendomen är därför mer positiv än sydsamernas, menar han. Hos en del samer i norr 

upplevs kristendomen nämligen som någonting värdefullt. De uppskattar till exempel några av 

dygderna som predikas, ett liv i nykterhet, lojalitet och ärlighet. Kristna traditioner har även en 

viktig betydelse för dem. En del samer menar att kristendomen gjort människan bättre och tillfört 

mycket av positivt värde. Kristendomen ansågs även ha skapat en god moral och social ordning 

av några samer. Sydsamerna var mer avståndstagande till kristendomen och en del förknippar 

fortfarande kyrkan med förtryck och missionerande, samt kristnandet av dem och andra folk. 

Gemensamt beklagade dock samerna att det samiska kulturarvet trängts undan av kristendo-

men.37 

 

3.1 Kautokeinoupproret 

Kautokeinoupproret ägde rum år 1852 i Nordnorge och är baserad på en riktig händelse. 

Kautokeinoupproret har flera orsaker till varför det ägde rum. Delvis var det en reaktion mot 

majoritetssamhället.38 Det utvecklades till en konflikt mellan samerna och kyrkan och händelsen 

påminner än idag. Huvudrollsinnehavarna är kvinnan Elen Skum, spelad av Anni-Kristiina 

Juuso, och Mathis Hætta som spelas av Aslat Mahtte Gaup. En av orsakerna till att Kautokeino-

upproret uppstod var när ett försök inleddes till att stoppa spritförsäljningen. Handelsmannen 

Carl Johan Ruth hade kontroll över handeln i byn och lockade männen till fördärv genom 

spritförsäljning, som var hans största inkomstkälla och maktmedel. Han backades upp av den 

lokala prästen och byns polis som på den tiden kallades länsmannen. Kyrkan var på den tiden 

väldigt rik och mäktig och samerna var fattiga. 

 

Många män söp och familjerna blev lidande när matpengarna dracks upp. Renar som inte gavs 

frivilligt som betalning för obetalda utgifter beslagtogs och togs till tvångsslakt. Kvinnorna fick 

inte bara sköta hemmet och barnen utan även rennäringen då deras män fastnade i spritmissbruk. 

Mathis, är en av flera män som blir alkoholist och slutligen inte kan lösa sina skulder till Ruth. 

Elen hans hustru påverkades av Laestadius och tog mod till sig att stoppa Ruth. Mathis och Elen 

inleder en bojkott, men Ruth vägrar ge med sig. Allt fler samer blir även frälsta av Laestadius 

och de slutar handla av Ruth vilket leder till att han ruineras. Ruth ser till att byn får en ny präst 

 
37 Uddenberg, 2000, s. 34-39 
38 Mebius, 2003, s. 62 
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vid namn Stockfleth, han ser till att flera av samerna häktas för att ha stört ordningen i kyrkan. 

Detta kan inte Elen acceptera. Hon och de andra började då kämpa mot hela kyrkan.39 

 

De börjar då provocera prästen, tre män arresteras och hamnar i häktet. Samerna tvingas gå i 

kyrkan på söndagar, vilket leder till att de inte kan hålla lika bra kontroll över renflocken som till 

sist splittras. Detta är inte bra för samerna, då rovdjuren lättare får tag i renarna. Samerna slutar 

komma till gudstjänsten för att göra ett försök att samla ihop renarna. Samerna påstår sedan att 

prästen själv inte följer bibeln och kräver att han släpper de som arresterats. Länsman avsätts och 

Ruth ser till att den nya prästen blir Lars Johan Butch. Då skickar samerna efter hjälp och 

biskopen kommer på besök. Han ser till att länsmannen och prästen får stå tillsvars för att de satt 

samer i fängelse så länge och de riskerar själva att bli dömda. En ny ämbetsman tillsätts och en 

ny präst. Elen döms till fängelse i 1 år och 6 månaders tid och hennes make Aslak 15 dagar, med 

bröd och vatten. Två andra döms till 2 respektive 8 månaders straffarbete. Elen lyckas dock fly, 

innan hon hämtas till fängelset. Länsman hotar med tvångsslakt om hon inte tillkännager sig och 

hon blir dömd att betala rättegångens utgifter själv. Samerna slår ihop sina renflockar i ett försök 

att de inte ska kunna identifiera Elens djur. De lyckas dock gripa henne, men samerna räddar 

renarna och släpper lös flocken. Sedan åker de till Kautokeino och gör upproret, därav namnet 

Kautokeinoupproret. Även kvinnorna deltar och tillsammans lyckas de döda flera och sätta eld 

på Ruts handelshus. De häller även ut all sprit som de kommer över, men blir slutligen överbe-

mannade. Filmen börjar där den slutar och återblicken är själva filmen, och du får alltså veta hur 

den kommer att sluta redan i början. För lite mer information om skådespelare och filmen, se 

bilagan. Några av ledarna till Kautokeinoupproret fängslades och dömdes till döden. Två av 

dessa, Lars Anders Haetta och Anders Baer fick i stället fängelse. Lars Anders Haetta skrev i 

fängelset om situationen i sin hembygd under väckelsen och hur samerna tidigare sett på 

nåjden.40 Elen Skum dömdes till ett långt fängelsestraff. 

 

Två samer halshöggs med en yxa och de vägrar i filmen ångra sina synder till prästen och tycker 

inte det är nödvändigt att bli förlåtna. En av dem säger, ”Jag vill, men kan inte ångra”. Deras 

hopp släcktes inte.41 

 
39 Kautokeino, 2008 
40 Mebius, 2003, s. 62 
41 Kautokeino, 2008 
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De avrättades huvud beslagtogs och fördes till Oslo för vetenskapliga ändamål, de efter-

kommande kämpade för att få huvudena från staten. Först 1997, efter 143 år, kunde de ge 

sina anhöriga en värdig begravning.42 

Nils Gaup blev nyfiken om historien bakom Kautokeinoupproret när han var barn, då ingen ville 

prata om det. Det var en skam och en tragedi och det fanns en stor rädsla för att tala om det.43 

Jag hade aldrig hört talas om Kautokeinoupproret innan jag såg filmen. Det jag läst mig till i 

efterhand verkar stämma med handlingen i filmen även om jag hittat väldigt lite information och 

inte mycket på svenska. Miljöerna i både Kautokeinoupproret och Vägvisaren är otroligt vackra. 

Det är stora vyer och båda filmerna är inspelade i ett storslaget landskap. Historierna är intres-

santa och speciellt Kautokeinoupproret är ett viktigt ämne att ta upp i samernas historia. Filmer-

na betyder även väldigt mycket för samisk kultur och för unga. 

 

I Kautokeinoupproret blir det irriterande att inte veta vilken sida jag ska stå på. Filmen är partisk 

då allting visas ur enbart samernas perspektiv. Samer är de goda och alla andra är onda. Jag kan 

se tydliga liknelser i filmen, med terrorister i dagens samhälle, som samerna får en vinkel av, 

men får inte möjlighet att förstå de som inte är samer. Samerna framställs som ett naturfolk i 

harmoni, i båda filmerna. I Kautokeinoupproret blir framställningen av samerna aningen mer 

begränsad, just på grund av att jag bara få se allt ur samernas perspektiv. Vägvisaren känns lite 

mer realistisk, men i båda filmerna får jag inte veta särskilt mycket om världen runt omkring 

samebyn och hur de förhåller sig till den. Likaså är filmerna väldigt begränsade då publiken inte 

får veta så mycket om samisk kultur, även om den ger en bra inblick i samernas liv. 

 

4. Samerna ett förändrat folk 

Vissa saker är svåra att tala om, det är lättare att glömma dem. Men tystnaden får oss inte 

vidare, vi måste tala och försöka förstå, även om livet verkar ha stannat och hoppet verkar 

ha tagit slut.44 

Moderniseringen och globaliseringen har bidragit till en förändring av samernas kultur. Samerna 

menar att de idag till stor del har förlorat sin andlighet.45 Samerna är idag mindre isolerade. 

Media, TV och radio påverkar dem städigt. De har fått en större delaktighet i samhället och 

 
42 Kautokeino, 2008 
43 Tema Samer, 2009 
44 Kautokeinoupproret, 2008 
45 Uddenberg, 2000, s. 25 
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samerna har även börjat bli mer lika varandra, då gamla traditioner har förlorats har olikheterna 

mellan dem börjat suddas ut allt mer. Deras inställning till mycket har även förändrats.46 

 

Kommunikationer och media medför att storsamhällets ideal når även det samiska samhäl-

let.47 

I samefamiljen arbetar mannen med renarna som främst anses vara en manlig syssla, medan 

kvinnan ger mannen så kallad ”mark service”, som innebär att hålla honom med kaffe, mat och 

ta hand om bostad och barn. Kvinnan har oftast ett yrkesarbete utöver detta som utgör en grund 

för familjens inkomst. Kvinnorna upplever inte detta som nedvärderande enligt Uddenberg, men 

det är väldigt krävande för dem och ett tufft arbete med stort ansvar. Det är väldigt svårt att 

försörja sig enbart på renskötseln idag och livet som renskötare är väldigt tufft. Renägaren är ofta 

borta från hemmet då han är ute med renarna. Många menade att svenskar måste vara uppväxt i 

en renskötarfamilj för att kunna förstå och sätta sig in i deras livssituation.48 

 

Samerna är idag ett utsatt folk. I filmen Hjordeliv, som jag studerat närmare, får du en inblick i 

deras situation idag och se hur den pågående konflikten mellan deras traditioner och samhället 

påverkar dem. Dagens konflikter handlar oftast om rätten till land, vatten och renbete. Filmen 

belyser samernas kamp för sin existens, men skildrar även glädjen. Hjordeliv handlar om tre 

olika kvinnor och deras liv. Filmen skildrar deras arbete och liv, den belyser deras tankar, syn på 

livet och drömmar. Kvinnorna heter Aina, Elisabeth och Lisa. Deras berättelser speglar föränd-

ringen från nomadliv till modernt samhälle.49 Förhoppningsvis kommer filmen och liknade alster 

ge ett ökat intresse för ämnet som kan bidra till upplysning och ge bättre förståelse för och hjälp 

åt samernas svåra situation 

 

Sametingsvalet heter Samedikki válggat på samiska. Den 17 maj är det val i sametinget. Det 

påminner om ett riksdagsval då folket kan rösta på olika partier. Det som avgör om en person får 

rösta i sametinget är: 

 
46 Uddenberg, 2000, s. 26 
47 Uddenberg, 2000, s 9 
48 Uddenberg, 2000, s. 22-23 
49 Hjordeliv, 2008 
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Om du själv anser dig vara same och har eller har haft samiska som språk i hemmet eller 

har föräldrar, far eller morföräldrar som har eller har haft samiska som språk i hemmet. 

Eller om man till exempel har en förälder som har röstat tidigare i sametinget.50 

Sametinget är samernas riksdag. Där kan de lättare göra sin röst hörd och påverka i samhället. 

Sametinget bestämmer bland annat över frågor som rör samisk kultur, språket och skolan. Vart 

fjärde år är det ett allmänt val. Nio partier går till val och i år finns det tre nya partier, något av 

dessa kan komma med i sametinget. Ett av de nya partierna heter, Solidaritet, ett annat Albmut 

som betyder folket och sist Landspartiet, svenska samer. De andra partierna heter, Jakt och 

fiskesamerna, som är det största partiet. Sedan finns det Skogsamerna, Samerna, Guovssonásti, 

Min Geaidnu och Samelandspartiet.51 Partierna har olika idéer på hur de ska förändra saker till 

det bättre och utforma samhället. I programmet Inför sametingsvalet menar de att alla tycker att 

barnen är viktiga. De vill gärna att barnen ska gå i sameskolor, men många föräldrar väljer ändå 

kommunala skolor. Detta beror på att det ibland inte finns någon sameskola i närheten, men 

sameskolorna har även haft problem, då det ofta är svårt att hitta lärare och få tag i läromedel. 

Allt fler föräldrar har valt att flytta sina barn. De tycker det är jobbigt att konstant slåss för att få 

bättre resurser till skolan. Sameskolorna är väldigt viktiga då barnen får chansen att lära sig mer 

om sin egen kultur. Partierna i sametinget vill ha sameskolan kvar. Det gäller bara att föräldrarna 

väljer samskolan och att föräldrarna i sin tur upplever sameskolan som ett bra val. 

 

Alla näringar utvecklas, inte bara rennäringen. Intresset är olika för slöjdnäringen i sametinget, 

men, de ska försöka lyfta slöjdfrågorna. Alla samer har inte tillgång till samma rättigheter.52 De 

flesta i samtinget strävar efter ett enat samisk samhälle då detta är starkare och även har större 

chans att kunna påverka staten. Partierna tycker väldigt olika om en del frågor. Bland annat vill 

en del behålla gammalt och ser mycket till traditioner, medan andra står öppna för nytt och 

menar att de bör stå öppna för förändringar. Några anser det är viktigt att backa i tekniken och 

sluta använda motorfordon i rennäringen, då detta skulle skapa flera jobb inom renskötseln. 

Andra menar att de omöjligt kan öka produktionen av renkött, utan tillgång till mer mat åt 

renarna. Det finns de som talar om ett annat alternativ, om uppfödning av renarna som boskap 

med annan utfodring. Dessa har dock fått mothugg av andra som tycker att detta inte skulle inte 

ge samma smak på köttet.53 

 
50 Svensk Information, s. 5 
51 http://www.samer.se/1105 (2009-05-15) 
52 Inför Sametingsvalet, 2009 
53 Debatt inför sametingsvalet, 2009 

http://www.samer.se/1105
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En del partier vill reformera hela samebyn. Enligt lagen har alla samerna rätt till att arbeta med 

renar, fiska och jaga enligt gamla traditioner, men i verkligheten måste samerna vara medlemmar 

i en sameby för att få utnyttja de samiska rättigheterna enligt renäringslagen. En stor del av 

samerna står utanför samebyarna och partierna tycker inte det är rättvist. För 120 år sedan 

inrättades samebyarna, sedan dess är samerna uppdelade i renägande samer och andra samer. 

Alla som vill borde få tillhöra en sameby, samerna borde inte behöva vara renskötare, det 

viktigaste är inte rättigheterna, utan känslan av gemenskap menar en intervjuperson.54 Många 

känner sig idag ovälkomna, en del söker inte efter att få bli just renskötare eller få del utav 

marker och den ekonomiska biten. Många vill bara få uppleva en samhörighet och en kulturell 

gemenskap för icke renskötande samer. 90 % av samerna står utanför samebyarna. Hur ska alla 

de kunna använda sina rättigheter som är knutna till samebyarna? Markerna räcker inte till alla 

och de måste då minska sina krav och fundera över hur markerna ska användas och tilldelas.55 

Eftersom markerna krymper är många rädda för att flera ska bli medlemmar i samebyarna, då 

detta skulle ge allt för hög konkurrans om de redan få arbeten som finns. 

 

Samerna har varit negativa till EU, men har nu ändrat uppfattning då det gett dem fördelar.56 

Slöjdarbete är en viktig inkomstkälla och ett kulturarv. Samerna tar tillvara råvarorna renen ger. 

De tillverkar allt från knivar, kåsor och läderhantverk – både konst och bruksföremål. Kläderna 

är ett sätt att markera sin samiska identitet, till exempel att använda sig av en kolt. Samerna kan 

genom den se vart de kommer ifrån, beroende på hur den är designad. Färger och mönster är 

viktigt. Samerna strävar efter att få bevara sina traditioner, ett exempel är same SM, där de 

anordnar tävlingar i olika sportgrenar.57 Jojken är väldigt viktigt än idag inom den samiska 

kulturen. Samerna jojkar inte om något utan de jojkar någonting. Detta kan vara allt från 

personer till kärlek, till allting.58 

 

Det samiska språket har en osäker framtid, det är inte besläktat med till exempel svenska och 

norska, utan med bland annat finska och estniska, men de olika samiska dialekterna gör det 

väldigt svårt för dem att göra sig förstådda med varandra. Ett exempel på detta är nord och syd 

samiska, de kan knappt förstå varandra från de olika språkområdena. De flesta samer kan idag 

svenska och även andra språk, men varje generation tappar sorligt nog samiskan mer och mer. 

 
54 Inför sametingsvalet, 2009 
55 Inför sametingsvalet, 2009 
56 Uddenberg, 2000, s. 34 
57 Uddenberg, 2000, s. 26 
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Nu uppmuntras de att använda sitt språk och det finns bättre undervisning, redan på dagis. I 

Uppsala finns bland annat språkutbildningar i samiska.59 Utvecklas inte språket lever det inte 

vidare. År 2000 blev samiskan ett officiellt minoritetsspråk. Språket är väldigt viktigt för 

samernas identitet och en stor del av gemenskapen. Samerna kan inte kommunicera lika bra med 

varandra utan det. Resurser saknas för att lära ut språket, detta beror både på ekonomiska skäl 

och på brist på lärare. Samerna är väldigt engagerande i sitt språk, men det hotas ändå. Ett 

alternativ menar lärare kan vara distansutbildning.60 

 

Det tragiska är att de som inte kan samiska får inte rösta i sametinget, även om de har samisk 

släkt, men sametinget ska försöka ändra denna regel och de utreder nu frågan. Det vore väldigt 

viktigt för framtiden att även de som inte fått möjligheten att lära sig samiska får rösträtt och kan 

påverka i sametinget, alltså att sametinget tar bort språkkravet och även ser till släktskap. En 

intressant tanke i Sametingsprogrammet, var att många av talarna i partiet inte heller talar 

samiska. En del kan inte, andra kan, men vågar inte, samerna måste ju som det nämns i pro-

grammet, leva som de vill lära.61 

 

Idag samarbetar samerna med andra ursprungsfolk och det har skett många positiva förändringar. 

I samarbete med andra ursprungsbefolkningar, från det att ha varit isolerade och rasistiskt 

behandlade, har samernas kultur blivit en del av världen, även om många samer fortfarande 

upplever sig vara undanträngda i samhället. I förändringen som skett har många svenskar börjat 

söka sina samiska rötter och börjat visa intresse och ökad respekt för samiska traditioner.62 Nils 

Uddenberg menar att intresset är stort för samiska traditioner idag, speciellt bland unga samer.63 

Jag hittade en artikel på aftonbladet som heter, Ut och vakta era renar. Till exempel skriver en 

av debattörerna: 

Det är inte rovdjuren som behöver dödas, det är inte naturen som ska tuktas, det är samer-

na som måste tillbaka till sina rötter om de nu vill leva och behandlas som ett ursprungs-

folk!64 

 
58 Tema, samer, 2009 
59 Uddenberg, 2000, s. 28-29 
60 Tema samer, 2009 
61 Sametingsvalet, 2009 
62 Uddenberg, 2000, s. 31 
63 Uddenberg, 2000, s. 14-15 
64 http://www.aftonbladet.se/debatt/article4467985.ab (2009-05-07) 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article4467985.ab
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I artikeln menar debattörerna att samerna inte gör ett bra arbete med rennäringen längre och 

borde gå tillbaka till sina rötter och sitt traditionella sätt att ta hand om renarna. Debattörerna 

menade även att samerna får mer pengar än de behöver. Artikeln är ett bra exempel på den 

rådande bristen på kunskap om samerna och hur de fortfarande förtrycks i dagens samhälle. 

 

4.1 Renskötsel och samers syn på djur 

Den samiska kulturen är extremt nära förbunden med ett enda djur, renen.65 

Rennäringen har förändrats från förr, den är något helt annat än vad den var för några decennier 

sedan. Idag är samerna beroende av tekniska hjälpmedel för att kunna flytta renarna. Rennäring-

en kräver stora områden, i själva verket utnyttjas upp emot en tredje del av Sveriges totala yta till 

renbete. På grund utav olika näringar minskar renarnas områden allt mer, landskapet delas upp 

och orsakar störningar när renarna ska flyttas. Detta påverkar även den samiska kulturens 

villkor.66 

 

Som renskötare får samerna dålig lön, sedan rennäringen motoriserades har utgifterna stigit 

mycket.67 Inkomsten de får som renskötare varierar ständigt, bland annat beroende på hur många 

kalvar renarna får och hur många av renarna som dör och påverkan från till exempel rovdjur.68 

Renhjorden är inte längre bara ett tecken för ägarens status, det är renarna som ger ägaren 

pengar. Mekaniseringen har medfört en ökad bekvämlighet, menar Uddenberg, samerna måste 

betala för det. Renarna måste kunna omvandlas till kapital menar han. Renskötarens uppgifter är 

många, den viktigaste uppgiften är att beskydda renen och skapa goda förutsättningar för 

renarna.69 Andra uppgifter är till exempel att hålla rovdjur på avstånd och undvika konflikter 

med markägare. Nu står främst produktionen av kött till markanden i fokus och samerna måste 

numera veterinärbesikta alla djur som ska slaktas, för att få betalt.70 

 

Den tekniska utvecklingen, har medfört att rennäringen är beroende av olika hjälpmedel, som 

radio, helikoptrar, lastbilar, snöskotrar och terrängmotorcyklar. Många är kluvna till all ny 

teknik, även om det ökat bekvämligheten för många samer. Till exempel kan de med hjälp av en 

 
65 Uddenberg, 2000, s. 85 
66 Uddenberg, 2000, s. 116-117 
67 Utsi, John Erling 2004, s.20 
68 Utsi, John Erling, 2004, s.20 
69 http://www.samer.se/1094 (2009-05-15) 
70 Uddenberg, 2000, s. 20 

http://www.samer.se/1094
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skoter, snabbare ta sig hem till sin familj och samla renhjorden snabbare.71 Gamla kunskaper går 

förlorade när rennäringen blivit så beroende av nya redskap och metoder, men konkurrensen på 

marknaden lämnar inte så många alternativ, tid och arbetskraft måste det sparas in på och 

tekniken är det bästa hjälpmedlet för detta.72 

 

Renarna var först ett bytesdjur för de jagande samerna. De tämjde vissa djur till dragdjur och 

mjölkade en del renar. Samerna och renarna har gamla band till varandra och djuren har alltid 

respekterats och behandlats på bästa möjliga sätt. Ändå menar Uddenberg att djurens välfärd 

ökat, bland annat på grund utav nya naturkunskaper, t.ex. evolutionsläran och ökad kunskap om 

ekologin. Vi har även ett nytt umgänge med djuren och vi har sällskapsdjur istället för endast 

djur till ”nytta”, även om det givetvis förekommer båda delarna. Den nya djurskyddsetiken har 

även påverkat samerna, de har fått en djupare förståelse för djurens känslor.73 

 
Under vårvintern, är renhjorden som sårbarast och många renar svälter ihjäl på grund av dåligt 

bete. En åtgärd samerna vidtagit är nödutfodring. Rennäringen är känslig för störningar, särskilt 

på våren när vajorna får kalvar och störningarna har blivit allt fler. Skogsbruket har förstört de 

tidigare sammanhängande skogarna där renarna kunde vandra, de har delats upp och renhjorden 

kräver mycket mera tillsyn, inte bara under märkningen, utan året om. Djuren kommer lätt på 

villovägar och skiljs från flocken. En renhjord kan bestå av flera hundra djur, ibland tusentals. 

Det går inte att jäkta renarna, renskötaren måste följa i renarnas takt.74 Även med hjälp av till 

exempel helikopter, så lär samerna anpassa sig efter renarna och ofta sker aktiviteterna samtidigt 

hos samebyarna, vilket orsakar konkurrans om hjälpmedlen.75 

 

Samerna har anpassat sig till det västerländska levnadssättet, men en renskötare lever ändå ett 

annorlunda liv idag om man jämför med en vanlig Svenssons vardag. Ungefär 2500 svenska 

samer försörjer sig på renskötsel och det finns tusentals företag som jobbar med renskötsel. Den 

av samisk härkomst eller släkt, med rennäring som yrke har rätt att etablera sig som renskötare.76 

Rätten infodrades 1928, och har blivit omdebatterad då den skapade en gräns mellan renskötande 

och ej renskötande samer. Arbetet med rennäringen är ofta en familjetradition, så det är en 

självklarhet att fortsätta i familjens fotspår. Många kunskaper förs vidare muntligt och genom att 

 
71 Uddenberg, 2000, s. 173 
72 Uddenberg, 2000, s. 24 
73 Uddenberg, 2000, s. 83-89 
74 Uddenberg, 2000, s. 21 
75 Utsi, John Erling, 2004, s.22-23 
76 Uddenberg, 2000, s. 15 
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lära sig via praktisk handling i den samiska kulturen. De hyser stor respekt för de äldre och deras 

kunskaper. Inom renskötseln är det ofta fadern som blir sonens läromästare. Det förekommer 

kvinnligare renskötare, men det är ovanligt. Vid märkningen samlas många samer och de blir en 

stor fest, där de förutom chansen att se hur stora deras tillgångar är, även får umgås med familj, 

släkt och vänner. Detta är ett viktigt sätt för många att markera sin samiska identitet, genom att 

delta och föra renskötselns traditioner vidare.77 

 
Av filmen Hjordeliv får man veta bland annat att FN har kritiserat Sverige för samernas behand-

ling.78 År 1989 antog FN ILO:s konvention 169, om ursprungsbefolkningars rättigheter. Sverige 

har ännu inte antagit konventionen.79 Varför har Sverige inte antagit ILO:s konvention som 

skulle garantera samernas rättigheter? Konvention nr 169 är det enda juridiskt bindande doku-

ment som FN antagit som bara handlar om urfolks rättigheter. Dessa bestämmelser: 

Slår fast att urfolk har rätt att äga och bruka sina traditionella land och vattenområden, 

samt naturresurser på, och ibland under, dessa.80 

Om Sverige skulle anta denna rättighet skulle det innebära att de personer som inte är samer och 

utnyttjar samiska områden genast måste flytta på sig. Den svenska skogsindustrin drabbas till 

exempel, som inte kommer att kunna avverka skog på samernas områden utan tillåtelse och 

staten skulle även tvingas ge upp en del landområde och naturresurser. Detta skulle givetvis 

kosta mycket pengar för Sverige. Beror det på ekonomiska orsaker eller politiska? Ytterligare en 

anledning skulle kunna vara att samerna också skulle bli ägare till naturresurser, till exempel 

olja, på marker som de traditionellt inte använt. Detta skulle innebära att de fick rätt till att få del 

av vinsten på en sådan produktion om de låter andra bruka deras mark.81 

 

Enligt sametingets statistik menar Uddenberg att antalet renar i de svenska markerna minskat 

från ca 270 000 till 200 000 sedan 1994.82 Samerna tror detta beror på bristen på vinterbete och 

ökat antalet rovdjur. Betesområdena används vid olika tider på året, då de har olika egenskaper.83 

Samerna menar i filmen Hjordeliv att de inte tror att renskötelsen har någon framtid om det 

fortsätter som det gör. Välfärden gör att människor kräver mer och mer och trycket från dem som 

 
77 Uddenberg, 2000, s. 17-20 
78 Hjordeliv, 2008 
79 Hjordeliv, 2008 
80 http://www.samer.se/servlet/GetDoc?meta_id=1126 (2009–03-25) 
81 http://www.samer.se/servlet/GetDoc?meta_id=1126 (2009–03-25) 
82 Uddenberg, 2000, s. 22  
83 http://www.samer.se/1094 (2009-05-15) 
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vill komma åt deras marker ökar. I filmen tar de upp en rättprocess som heter Nordmalingsmå-

let.84 Detta handlade om över 100 markägare i Nordmaling som hade stämt tre samebyar för att 

de låtit sina renar beta i området och hotade deras liv som renskötare. Det handlade om att 

samerna hade rätt eller inte till vinterbete enligt sedvänja i området. Den här gången hade de 

turen på sin sida och samebyarna Vapsten, Ran och Umbyn vann målet i januari år 2006. 

Striden som pågått i sju år och som avhandlats under sju veckor vid Umeå tingsrätt fick 

därmed en överraskande utgång. Dagens dom går nämligen helt emot tidigare domar där 

samerna förlorat i liknande processer.85 

Samerna hade tidigare inte vunnit i liknade processer i rätten och kampen fortsätter. Målet väckte 

stor uppmärksamhet och tingsrättens dom var av stor betydelse. Den pågående konflikten mellan 

samiska traditioner och det moderna Sverige ger en bild av en kultur som håller på att glömmas, 

men, samernas kamp för sin kultur och överlevnad lyfts fram.86 Hela deras civilisation hotas och 

samernas har påbörjat en kamp för sitt folk och sin kulturs överlevnad.87 

 

4.2 Rovdjurspolitik 

I och med den intensiva rennäringen upphörande, har motsättningar har uppstått mellan samen 

och svenskars hållning till rovdjuren. Samerna umgås mindre med djuren, förr hade renarna till 

och med individuella namn och markerades tydligt som egna individer, vilket har försvunnit allt 

mer. Tama renar är väldigt tillgivna och utvecklar personliga relationer till sina ägare precis som 

en hund. Renarna ses som vackra, kloka och tillgivna och bör ges en så respektfull slakt som 

möjligt. Renarna anses ha en bra planeringsförmåga och intuition, även om dessa förmågor 

givetvis inte är lika avancerade som människans. Renarna söker sig till vissa marker och kan ha 

många minnen.88 

 

Rovdjuren är en ekonomisk belastning för rennäringen, men samerna anser även att rovdjuren 

inte ska utrotas. Det saknas förståelse för hur illa drabbade samerna blir av att inte kunna 

försvara sig mot rovdjuren. Rovdjurens område har krympt, och krymper allt mer och samerna 

menar att stammarna måste minskas. Jakt och fiske är inget nöje för samerna, som för svenskar. 

 
84 Hjordeliv, 2008 
85 http://www.vk.se/senastenyttart.jsp?article=43827&categorylist=10,4,6,32,39 (2009–03-25) 
86 http://www.vk.se/senastenyttart.jsp?article=43827&categorylist=10,4,6,32,39 (2009–03-25) 
87 Hjordeliv, 2008 
88 Uddenberg, 2000, s. 87-92 
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De gör det för mat och ekonomin. Begreppet ”fritidsjakt” förstår dem sig inte riktigt på, även om 

de kan gilla att jaga ändå, men inte enbart för nöje eller rekreation. De kan se jakten som ett 

bidrag till den ekologiska balansen, vilket även svenskar upplever. Jakten är självklar för 

samerna för att behålla balansen i naturen och är även en fördel för bytesdjuren.89 Samerna har 

alltid ätit kött för överlevnad och det sitter kvar, de försörjer sig även på fisk och vilt. Människor 

som bor i samma område som samerna avundas ibland dem, då deras möjligheter att utöva jakt 

på det område de har jakträtt på, även om marken kan vara någon annans. Jakten innebär att de 

släcker liv och är självklart för många samer, men inte för alla svenskar.90 

 

Köttproduktionen har förändrats. Samerna slaktade tidigare själva, men numera utförs slakten i 

ett slakteri. Detta kan upplevas som jobbigt, trots det är en gammal vana att djuren ska slaktas 

sedan barnaår. Tama djur, var tabu att äta, då det var tradition att inte äta köttet från ett tamt djur, 

utan de sålde köttet. Samerna ser naturens gång som ett skäl som berättigar att döda djuren, men 

det förekommer olika uppfattningar, en del samer menade att människan är större än renen i 

mentalt värde medan andra upplevde det annorlunda. Renköttet är väldigt nyttigt och ett 

traditionellt element i den samiska matkulturen. Det kan både kokas, stekas, rökas, och torkas. 

Idag har den samiska matkulturen influerats av många andra kulturer.91 

 

Det traditionella samiska sättet att vakta renarna såg annorlunda ut. Förr gick det inte alltid ut på 

att döda bytesdjur i deras jakt. Samerna försvarade renarna genom att skrämma rovdjur och de 

gav sig oftast inte iväg utan gick bara i angrepp mot farorna i närheten av flocken. Vargen, 

björnen och järven har alltid varit de djur som hotat renarna mest. Tillsammans med lodjuret och 

människan räknas dessa till de fem stora.92 Vargen uppfattades som besvärligast, medan björnen 

som minst besvärlig av rovdjuren. Renarna blev väldigt rädda om en varg kom i närheten och det 

kunde ta flera dagar att återfå lugnet hos renarna.93 Renarna kunde även hamna i stor fara om de 

jagades ut på isar. Renarna gav sig väldigt sällan självmant ut på isar.94 De går ofta efter 

varandra i spåren i snön.95 Renen är ett flockdjur och istället för att skingras när ett rovdjur 

kommer så springer de istället intill varandra och samlas ofta i flera grupper. Skulle alla djuren 

 
89 Uddenberg, 2000, s. 100-107 
90 Uddenberg, 2000, s. 96-97 
91 http://www.samer.se/1223 (2009–03-25) 
92 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/bjorn/utbredning/ (2009-04-24) 
93 Uddenberg, 2000, s. 101-102 
94 Ryd, 2007, s. 274 
95 Ryd, 2007, s. 158 

http://www.samer.se/1223
http://www.de5stora.com/omrovdjuren/bjorn/utbredning/
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samlas i en enda stor flock, skulle det fungera mindre smidigt. Renarna ger sig sedan av och flyr 

från faran.96 

 

Samerna får ersättning för förekomsten av rovdjur idag. Enligt samerna täcker regeringens 

utbetalda belopp bara en femtedel av deras utgifter. Ändringar pågår i förvaltningen av rovdjurs-

stammarna, men konflikten är fortfarande ett faktum, några har fått fängelsestraff för att ha 

skjutit varg till exempel. I sin sameby liknades de samer som sköt vargarna vid hjältar då renarna 

besparades lidande.97 Upprörande historier berättas där renar blivit liggande halvt uppätna, men 

fortfarande vid liv. Samerna menar att de har ett moraliskt ansvar och renägarna ser alltid till 

renarnas bästa. Onaturligt antal av bytesdjur gör att antalet rovdjur ökar och att intressemotsätt-

ningar skapas. 

 

År 1966 fridlystes vargen, 1999 fanns det mellan 50-70 vargar i Sverige. År 2007 fanns ca 180 

vargar i Sverige. Det är mer än en fördubbling på bara 8 år.98 Ändå låter det inte som så många 

djur, jag jämförde med till exempel antalet björnar. Det finns cirka 2 550 björnar i Sverige idag. 

Antalet björnar har också ökat mycket. För 70 år sedan så fanns det ca bara 500 stycken.99 Det 

finns ungefär 260 000 renar i Sverige.100 Samerna vill skydda sina renar och upprätthålla en 

balans. De har ansvaret för att renarna ska ha det bra.101 Samerna vill själva kunna reglera 

rovdjursstammarna och få en kontroll över rovdjurstammens storlek, då det finns en onaturligt 

hög nivå av vissa djur. Balansen har rubbats och samerna måste gå in och reglera antalet rovdjur, 

menar samerna. Vilda renar klarade sig någorlunda mot rovdjur själva förr, men inte dagens 

renar. Rovdjuren kan likväl lida, sörja och tänka. Alla djur har ett existensberättigande enligt 

både samer och svenskar. Rovdjuren kan också uppleva många känslor. Jaktstrategier visar att de 

kan planera och samerna anser att de har välutvecklade mentala förmågor. Även om de kan 

uppvisa stor grymhet. En del är så kallade ”nöjesjägare” och dödar bara djur för skojs skull, 

vilket är ett enormt slöseri. Svenskars syn på rovdjur är idealiserad och okunnig, samt naiv 

menar samerna. Samerna beundrar även de stora rovdjurens skönhet och tycker de är fascinera-

de. 

 

 
96 Ryd, 2007, s. 158 
97 Uddenberg, 2000, s. 101-103 
98 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/utbredning/ (2009-04-24) 
99 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/bjorn/utbredning/ (2009-04-24) 
100 http://www.samer.se/1094 (2009-05-13) 
101 Uddenberg, 2000, s.165 

http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/utbredning/
http://www.de5stora.com/omrovdjuren/bjorn/utbredning/
http://www.samer.se/1094
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Samerna har goda skäl att vara less på rovdjur. De utgör en ekonomisk belastning och betraktas 

nästan som skadedjur.102 Förut fyllde rovdjuren funktionen att vidmakthålla den ekologiska 

balansen, men, genom utbyggnader och andra ingrepp i naturen, har balansen rubbats och 

samerna är skyldig att ta ansvar upplever dem. 

Renarna har i gengäld rätt att påräkna visst skydd mot rovdjuren och därigenom slippa ut-

sättas för onödigt lidande.103 

Stammarna kommer att få fortsätta öka om inget görs och de som blir lidande är framför allt 

renarna och samerna menar Uddenberg. Samernas resonemang skiljer sig inte mycket från andra 

svenskar. Skillnaden beror på erfarenheter och att rovdjuren drabbar renskötseln.104 

 

4.3 Naturen som religion 

- Samisk natursyn, i dagens samhälle 

Vi vet vad vi vet, men eftersom ingen ändå lyssnar på oss, kan vi lika gärna behålla det för 

oss själva.105 

En sådan sorglig tanke visar på hur förnedrande och hur mycket förakt samerna fick uppleva för 

inte så länge sedan. De är fortfarande inte helt accepterade i samhället idag. Naturen är något 

svenskarna tämjer, medan samerna lever i, av och i samspel med. Samerna har idag förlorat en 

stor del av sin identitet genom att deras religion har försvunnit allt mer. Många samer utryckte i 

intervjuerna i Nils Uddenbergs bok, Renarna, markerna och människorna, hur de ”inte direkt var 

troende.”106 Många menade att de inte var ”direkt religiösa”, Nils Uddenberg, menade att ordet 

religös förknippas med den gamla gudstron. Allt i naturen har en uppgift att fylla och en mening 

enligt samerna, en del tror på ett övre väsen eller att allt inte tillkommit av slumpen. Det tror att 

det finns en tanke bakom allt, men det gäller att hitta den.107 

 

För svenskar som inte är samer eller har kopplingar till dem har intresset för den traditionella 

religionen ökat, men även hos samerna själva. I det västerländska tänkandet vill svenskar tämja 

naturen och förändra den efter deras önskemål, medan samerna anpassar sig efter den. De menar 

 
102 Uddenberg, 2000, s. 108-113 
103 Uddenberg, 2000, s. 114-115 
104 Uddenberg, 2000, s. 114-115 
105 Uddenberg, 2000, s. 27 
106 Uddenberg, 2000, s. 25-39 
107 Uddenberg, 2000, s. 75-77 
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att människan inte kan förändra naturen utan att den bestämmer själv förutsättningarna. Samiska 

traditioner gjorde att de tog hänsyn till de krafter som härskade i naturen. De levde i förhållande 

till naturen som styrde deras liv och handlingar. Samerna offrar inte idag på de gamla offerplat-

serna, men de hyser stor respekt för dessa platser. En del tycker det var fel att röra vid gravföre-

mål och skulle ogärna avslöja gravplatser, då de är rädda för att de skulle exploateras. Turister 

och New Age:are förstör mycket då de söker efter det ursprungliga, menar en kvinna. Detta sker 

på fel sätt då det är ett sätt att leva och inget de kan få på det sättet. Hon respekterar dem som 

sökande människor, även om hon ifrågasätter dem.108 

 

Svenskar spenderar gärna sin fritid i naturen. Att vistas i naturen är vanligt och fyller en stor 

funktion i många människors liv. Många söker sig bort från staden, då det ger dem känslomässi-

ga och estetiska upplevelser som tillsammans skapar ett större sammanhang som är mäktigare än 

människan. För samerna kan det vara både hårt och svårt att arbeta i naturen. De ger sig inte ut 

utan anledning på samma sätt, inte för nöjes skull. De kan även se avkoppling och de upplever 

även att de kan hämta rekreation i naturen och en känsla av att få kraft och personlig harmoni.109 

Den tekniska utvecklingen och samhällsomvandlingen som ägde rum, för ungefär hundra 

år sedan medförde alltså att människorna kom längre från naturen och att de blev mindre 

utsatta för dess krafter.110 

Naturen styrs nu av människor, inte tvärsom. Samerna har inte genomgått samma sociala 

förändringar som resten av samhället, rennäringen har blivit mer administrativt arbete, att sköta 

blanketter och liknade till skillnad från förr, men är fortfarande ett utomhusarbete. Samerna har 

andra erfarenheter av naturen än svenskar, menar Uddenbergs forskning. De flesta av samerna 

tror inte de skulle trivas i en stad, på grund utav det långa avståndet till naturen. Många samer 

upplever städer som instängt, stressigt, det finns ingen ro och frid. En intervjuperson tyckte synd 

om människorna i stora städer, som inte fått uppleva naturens frihet. Samerna upplever inte 

samma rädsla som många svenskar när de är ute själv eller bor i ödemarken. De är mer rädda för 

att vistas inne i samhället, naturen uppfattas som kärleksfull och trygg. Svenskar kan uppleva 

naturen som rent av farlig.111 

 

 
108 Uddenberg, 2000, s. 40-47 
109 Uddenberg, 2000, s. 51-57 
110 Uddenberg, 2000, s. 53 
111 Uddenberg, 2000, s. 52-62 
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Samerna menar att om människor har kunskap om klädsel, väder och vind och tar hänsyn till 

omstädigheterna så går det för det mesta bra att vistas i naturen. Människan behöver inte vara 

rädd, bara man har respekt för naturen. Erfarenhet och kunskap ger trygghet. Samerna kan inte 

kontrollera sina livsomständigheter på samma sätt som oss och kan på så vis ha svårare att passa 

tider. De tror människor från storstäder skulle behöva spendera mycket mera tid i naturen, då de 

är så stressade och behöver stressa ner, vilket tar minst en veckas tid, och då är det oftast dags för 

dem att åka hem igen. 

 

Svenskarna klarar mål och scheman. Samerna har inget behov utav att tävla med naturen. 

Naturen kan ge upphov till känslor som närmast kan beskrivas som religösa. Människan är 

underordnad naturen och ingår i ett sammanhang som innesluter allt liv. Naturen uppfattas som 

helig, överväldigande, lockande och vacker, men samtidigt skrämmande och tilldragande.112 

Inför naturen är människan liten och det kan vara skrämmande, men naturen är också för-

utsättningen för allt liv. Att vara utelämnad till naturens nyckfullhet föder därför en bland-

ning av ödmjukhet och tillfredställelse.113 

En del upplevde glädje då de mötte krafter som människan inte kunde behärska. Naturens 

ordning är meningsfylld, där skogsavverkningen farit fram försvinner själen ur skogen. Inte bara 

betet för renarna försvinner, utan även minnena i skogen, själva kulturarvet. Samerna uppskatta-

de naturens skönhet, fast kanske på ett annat sätt. De som jobbar inomhus hade ungefär samma 

behov som svensken. I grunden inte så olika syn på naturen, renskötande samer utsätts för 

ogynnsamma väderförhållanden. De är utelämnade åt naturen, men är ändå trygga i den. Är 

vädret dåligt får de vänta till det blir bättre, samerna verkar även ha en annan uppfattning av 

tiden. Det samiska året ser bland annat lite annorlunda ut än vårat.114Samerna delar in året i höst, 

höstvinter, vinter, vårvinter, vår, vårsommar, sommar och höstsommar.115 

 

Många anknöt naturen till den gamla samiska religionen. Samernas natursyn skiljer sig inte så 

mycket från svenskars, de förekommer mer likheter än skillnader. Trots olika levnadsförhållan-

den har de en hel del gemensamt, som kan ha två förklaringar, menar Uddenberg. 

 
112 Uddenberg, 2000, s. 63-69 
113 Uddenberg, 2000, s. 66-69 
114 Uddenberg, 2000, s. 70-79 
115 Ryd, 2007, s. 23-24 
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”Samerna utsatts för ett starkt inflytande från den dominerande svenska kulturen” Vilket 

menar han också, eller ”människans oros känslor och hållning till naturen har vissa givna 

former som tenderar att upprepa sig från samhälle till samhälle.”116 

 

4.4 Miljöförstöring och jordens globala uppvärmning 

Varför säger vi så ofta att vi vill bevara naturen samtidigt som vi på olika sätt exploaterar 

den?117 

I dagens samhälle talar vi ofta om vårt klimat. Andra återkommande ord för fenomenet är 

klimatpåverkan och global uppvärmning. Alla dessa företeelser handlar om hur vi tar hand om 

vår miljö. Idag är många debatter igång om den biologiska mångfalden som hotas på jorden. 

Västerlandets ekonomiska och tekniska utveckling är både bra och dålig. Människan har skapat 

stora problem genom sin snabba utveckling, som lämnat stora spår efter sig. Vi överkonsumerar 

mycket i vårt samhälle och en moralisk utveckling behövs, menar Uddenberg.118 

 

I serien Nya vädrets offer lyfts klimathotets verkliga konsekvenser i världen fram. Vi får möta 

utsatta människor som får offra allt mer i en allt varmare värld och kämpar hårt för sin kultur. 

Det är en berättelse om dem vars liv smälter bort. Deras berättelser blir likt ett vittnesmål för hur 

livet förändras när världen blir allt varmare. Det sista avsnittet i serien handlar om samerna som 

menar att det konstiga vädret redan är här och de ser stora skillnader redan nu. Samerna har 

liksom resten av människorna anpassats sig efter klimatet, men de menar idag att naturen 

förändrats för snabbt.119 

 

Det nya vädret kommer utan förvarning idag menar de. Samerna är rädda för att många av deras 

renar kommer att svälta ihjäl eller frysa till döds. Förr var det alltid bra bete och väder, vad de 

kan minnas och de grubblar över vad de ska ta sig till om det fortsätter gå så dåligt för dem. Det 

funderar de på ofta. Regn dödar numera renar mitt i vintern, då deras bete fryser till is. Nödutfod-

ringen fungerar inte bra, det är alldeles för dyrt och kommer snart leda till en ekonomisk kris. Är 

rennäringen dödsdömd? Det är inte bara regn mitt i vintern som bekymrar dem och som får 

ödesdigra konsekvenser. På somrarna är det för varmt för renen, som är speciellt anpassad till det 

 
116 Uddenberg, 2000, s. 80 
117 Uddenberg, 2000, s. Baksidan, omslag 
118 Uddenberg, 2000, s. 118-119 
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arktiska klimatet och de måste vara väldigt försiktiga och arbeta delvis under natten när de till 

exempel ska märka renarna i början av sommaren, för att de inte ska dö av värmen.120 I doku-

mentären får man höra bland annat flera renskötares synpunkter. Girste, en ung renskötarkvinna, 

menar att hennes livsstil hotas. Hon är bosatt i Dálbma, en sameby i Kirunas kommun. Rensköt-

seln är en livsstil för henne, hon lever i naturen och följer renarna. Hon menar att det är hemma 

för henne och att hon älskar det livet och vill leva så, men de allt mildare vintrarna gör hennes liv 

svårare. Inte bara för henne utan även för många andra samer, väntar nu en jobbig vardag när 

klimatet förändrar både deras livsstil och renarnas.121 

 

Det är dock svårt att sia om framtiden, men alla samerna hoppas givetvis kunna fortsätta med 

rennäringen i framtiden. Vet inte hur det blir, jag tror att det är för sent, men vad som händer 

framöver beror på oss själva menar en same. Per Olov, en renskötare har de senaste 10 åren 

märkt av en stor förändring. Vintrarna har mera snö som orsakar att renarna inte känner lukten av 

laven under den djupa snön menar han. Renarna äter då även laven från träden, i brist på mat på 

marken, men detta gör att dem strövar omkring och det blir svårare att hålla flocken samlad, 

vilket ökar risken för dem att bli tagna av rovdjuren.122 

 

Uddenberg menar att nutida västerlänningar är mycket medvetna om miljöproblemen och 

betraktar dem som våra allvarliga framtidsfrågor. Även rennäringen berörs av både globala och 

lokala miljöförändringar och renägaren kan själv uppleva sig som offer för detta då de inte kan 

påverka, men även samer kan vara miljöförstörare, då till exempel med terrängfordon.123 En del 

som Uddenberg intervjuade betraktade sig som delaktiga i miljöförstöringen. Skotrarna förstör 

marken, många använder dem på fel sätt, samerna gillar givetvis fördelarna de har fört med sig 

till renskötseln och de vill ha tillgång till ny tekning som alla andra. Även om de är medvetna om 

hur de bidrar till miljöförstöringen. De försöker att inte köra i onödan, så det är både på gott och 

ont. Skulle en vanligt svensk köpa en skoter så kör denne mest för nöjes skull, vilket är mer 

slöseri. Mycket traditionell kunskap försvinner i och med den nya tekniken.124 

 

 
119 Nya vädrets offer, 2009 
120 Nya vädrets offer, 2009 
121 Nya vädrets offer, 2009 
122 Nya vädrets offer, 2009 
123 Uddenberg, 2000, s. 120-123 
124 Uddenberg, 2000, s. 135 
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Många svenskar är väldigt miljömedvetna, men avstår ändå inte från att åka bil små sträckor till 

jobbet exempel, för först kommer bekvämligheten, i andra hand miljötänkandet. Samerna har 

stor användning av teknikens fördelar även om de mera tänker och beklagar sig över markslitage 

t.ex. Tekniken skapar miljöproblem. Detta ser likadant ut för en renägare som för vilken svensk 

som helst. Samerna talar om miljön på ett annat sätt än svenskar och hade fördelen att kunna 

knyta an till konkreta erfarenheter, medan svenskar kan ha svårt att sätta sig in och förstå. 

Samerna är beroende av naturen. Många renar råkade illa ut av Tjernobyl och cirka 93 000 djur 

fick slaktas. Samerna fick ersättning, men köpepriset på köttet föll i botten. Samerna fick det inte 

bara svårt ekonomiskt utan det kändes även tungt att arbeta och arbetsglädjen försvann. För sitt 

fullgott utförda arbete fick de inte någon avsättning. Försurningar i fisket och renlaven, som är 

väldigt känslig, upplever en del samer som mer hotande än kärnkraften. Idag sker det ett 

intensivt renbete och fiske och samerna har stora renstammar, men de kan inte ha flera djur än 

vad naturen kan producera mat till. Lokala miljöfrågor engagerade samerna mest. Skogsbruket är 

en stor miljöbov. Skogen hinner inte återhämta sig och utsläppen i luften gör att lavarna mins-

kar.125 Lavarna har en långsam återväxt period. Samerna tänker långsiktigt, återplantering av träd 

är väldigt viktigt för dem. Det är det viktiga att ta hänsyn till hur marken utnyttjas skonsamt för 

miljön, inte bara det ekonomiska värdet. Samerna vet att renskötseln påverkar miljön, till 

exempel av motordrivna fordon. Dessa är numera oundvikliga för dem för att kunna genomföra 

arbetet i rennäringen och de har medfört många positiva fördelar, men om de jämför så är detta 

rätt obetydligt, om man ser till exempel hur den svenska turismen utsätter markerna för mycket 

större miljöförstöring en vad samerna och deras renar själva orsakar.126 Turismen är dock inte 

bara negativ för samerna. Det är en inkomst för dem, som gör att de kan bo kvar och ger dem en 

sysselsättning. Dock gäller det för samerna att ta kontroll över turismen för att få ut något 

tillbaka och skapa en näring som inte kommer i konflikt med deras kultur.127 De moderna 

transportmedlen ger också möjligheter för nya besökare att komma till fjällen. Många kombine-

rar turism med renskötseln.128 

 

Samerna är engagerade i både globala och lokala frågor om miljöfrågor. De känner sig som offer 

till fabriker och bolag, utan makt att göra något. Miljöproblemen handlar mycket om kontrollen 

över den mark som de traditionellt har utnyttjat till rennäringen och att bevara traditioner. 

 
125 Uddenberg, 2000, s. 124-138 
126 Uddenberg, 2000, s. 165-168 
127 Svensk Information, 2004, s.28 
128 Svensk Information, 2004, s.27 
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Motoriseringen av rennäringen kan upplevas som ett svek mot den egna kulturen. Ingreppen i 

naturen får på långsikt effekter för rennäringen och i sin tur för den samiska kulturen.129 De 

kommer i konflikt med sig själva när de behöver använda tekik som orsakar påverkan av miljön. 

Ingrepp i naturen, kolliderar med respekten för de ursprungliga traditionerna, för samerna tar 

aldrig mer från naturen än de behöver. Synen på naturen ändras, bland annat av samernas 

förändrande levnadsomständigheter. För svenskarna är miljöfrågorna abstrakta menar Udden-

bergs forskning, även om deras inställningar påminner om samernas. 

En annan förklaring till likheter i natursynen kan vara att vissa drag i natursynen har sin 

rot i människans biologi och därför tenderar att upprepa sig i de flesta kulturer. Natursy-

nen formas även av det samhälle där den uppstår.130 

Vår uppfattning om ett landskaps skönhet hänger ihop med våra biologiska dispositioner menar 

Uddenberg. Till exempel kan en svensk lockas av solen, medan en oriental hellre sitter i 

skuggan. Stephen R Kellert har skapat en teori om att naturen kan ha olika välden för människan. 

Han har delat in dessa i nio grundläggande värden. Det förekommer skillnader i uppfattningen i 

naturen hos människor med olika kulturell bakgrund, vissa inslag i synen som upprepar sig och 

skillnader. Tillgång till parker, trädgårdar och krukväxter är viktigt för människorna i dagens 

samhälle och utsikt över grönområden till exempel har alltid varit eftertraktat. Även bra för 

hälsan visar undersökningar på sjukhus och platser där patienter/fångar som hade fönstren mot 

grönområde mådde bättre. Lika så lindrar detta stress.131 

Naturen har ett värde som källa till rekreation, ett värde som sannolikt blir allt betydelse-

fullare i ett modernt samhälle med dess urbanda livsstil, höga tempo, och ständiga föränd-

ringar av människans villkor.132 

Forskare har gjort flera undersökningar och visat på att vistelse i naturen, även om bara någon 

dag, leder till förundran och religösa frågor och djupare kontakt med tankar och känslor. Andra 

blev lugnare och mer tillfreds med sig själva och en del upplevde en helhets känsla. De flesta 

kände sig delaktiga i ett större sammanhang. Svenskarna idealiserar inte naturen, på samma sätt 

som samerna.133 

 

 
129 Uddenberg, 2000, s. 139 
130 Uddenberg, 2000, s. 141-144 
131 Uddenberg, 2000, s. 148-158 
132 Uddenberg, 2000, s. 158 
133 Uddenberg, 2000, s. 158-161 
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5. Analys 

När den samiska befolkningen växte allt mer, blev de så småningom tvungna att övergå från att 

vara jägare till att bli renskötare för att kunna försörja sig och betala skatterna som infördes. 

Denna förändring var en av många som ledde till att den moderna samiska religionen, inte tog 

samma utryck som den gamla. Egentligen kan samerna nog inte prata om en samisk religion i 

dagsläget. Utan det som finns kvar är fragment av flera traditioner och olika föreställningar. Att 

vara same idag är mer än livsstil, än en religion. Idag finns det många samer som är kristna och 

tillhör andra religioner liksom resten av Sverige, men till skillnad från förr så är de frivilligt 

kristna, inte tvångskristnade, eller påtvingade andra religioner. Många samer upplever fortfaran-

de att deras kultur inte är helt accepterad av den svenska kyrkan och i samhället. En del samer 

har sökt sig till den kristna väckelserörelsen laestadianismen, andra till olika religösa samman-

hang, liksom den övriga befolkningen i Sverige. 

 
Mycket av samspelet med naturen lever kvar och har en viktig koppling till den samiska 

kulturen. Det är omöjligt att säkert veta hur mycket den samiska natursynen påverkats av 

kristendomen. Men till exempel i kristendomen så är Gud överordnad naturen och en del samer 

tror bland annat på ett övre väsen som råder över naturen, eller att allt inte tillkommit av 

slumpen. Detta skulle kunna vara ett tecken på en influens från kristendomen. I traditionell 

samisk religion så är det oftast flera krafter som råder över naturen i ett samspel med varandra. 

Naturen uppfattas även som något heligt och överväldigande. Samernas natursyn är väldigt lika 

svenskars, även om den skiljer sig mycket åt. 

 

Traditioner som finns kvar är olika starka från individ till individ, men de samiska traditionerna 

har fått en förstärkt position. Samerna arbetar mer med språket idag och sameslöjden till 

exempel, men även med renskötseln. Produktionen av renkött sker nu inte bara inom samefamil-

jer utan är en del av den svenska ekonomin, men det finns många orosmoment. Samerna är 

beroende av rennäringens inkomster och andra konkurerar om deras marker. Rovdjuren är också 

ett stort hot och samerna vill kunna reglera rovdjursstammarna själva, åtminstone få möjligheten 

att begränsa stammarna, då det finns en onaturligt hög nivå av vissa djur. Balansen har rubbats i 

naturen, liksom miljöförändringar som påverkar speciellt renarnas lavar. Lika så är all ny teknik 

de använder till en stor nackdel för dem själva, för att de glömmer allt mer traditionell kunskap. 

Vägnäten byggs ut och turismen ökar. En del är positiva, andra negativa till samernas fortlevnad. 

Samerna har länge blivit bortträngda och förnekade, men har nu fått ett viktigt erkännande i 
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samhället och därmed en början till återupprättelse. Jag hoppas att det fortsätter så och att 

samerna verkligen vågar vara dem de är, lika att försoningsprocessen mellan kyrkan och samerna 

fortsätter. 

 
I skolan fick jag inte lära mig särskilt mycket om samerna. Många fördomar grundar sig ofta på 

rädsla inför det okända och okunskap, så det vore bra om alla fick lära sig mer om den samiska 

kulturen. Många samer vill idag lära sig samiska, men alla får inte möjligheten och jag hoppas 

detta kommer förbättras de närmaste åren, för språket är oerhört viktigt för deras kultur, för att 

kunna kommunicera med varandra, känna gemenskap och uppleva att man tillhör den samiska 

kulturen. Vad förbudet att utöva sin egen religion betydde för samerna vet ingen och vi kommer 

troligen aldrig kunna förstå. Kristendomen och den traditionella samiska religionen samexistera-

de länge, samerna hade länge sin gamla religion nära tillhands, medan kristendomen var 

avlägsen. De kristna missionärerna försökte utrota samernas religion och tyvärr så lyckades dem 

till stor del. Samerna har överlevt som folk och lyckats anpassa sig till vårt samhälle, men nu har 

de återigen tvingats inleda en kamp för att bygga upp ett fungerande samhälle. Samerna kämpar 

för sina markrättigheter och för att bevara sin kultur, men framförallt strävar de efter att söka och 

hitta sina rötter och sin identitet, vilket många samer har förlorat i dagens samhälle. 

 

6. Sammanfattning 

Jag har lyckats besvara min frågeställning i uppsatsen och tänker inleda sammanfattningen med 

att besvara dem kortfattat. 

 

 Hur såg den traditionella samiska religionen ut och hur förhöll man sig till naturen? 

Föreställningen om en pelare eller påle som nådde upp till polstjärnan, kring vilket himlarvalvet 

rörde sig och bar upp ingick i den samiska världsbilden, även om föresällningen såg lite olika ut. 

Det karaktäristiska för den samiska religionen är människans förhållande till det gudomliga och 

Enligt Hans Skanke så dyrkade samerna inte bara gudarna, utan även naturen i sin helhet. Hans 

Skanke och Knud Leems anonyme auktor, hade de gemensamma argumenten att kosmos bestod 

av fem skikt, men de ger inte samma föreställning om skiktens lokalisering och innehåll. Leem 

talar om tre skikt ovan jord och Skanke bara två och de skiljer sig även i åsikten om underjorden. 

Enligt Jens Kildals beskrivningar finns det heller inga belägg för en värld uppdelad i fem skikt. 
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Samerna hade flera gudar, Jens Kildal nämner tretton väsentliga gudsgestalter, medan Hans 

Skanke menar att det fanns 18 gudsgestalter. Det kan ha rört sig om regionala skillnader, eller så 

har de använt olika metoder för att få kunskap om samisk religion. De fyra första i Kildals 

beskrivning saknar dock Skanke, men han återger några andra gudar som Kildal saknar. 

 

De vanligaste förekommande och viktigaste gudarna & gudinnorna inom den samiska religionen 

var troligen Solen, Månen, Vindguden, Jaktens gud, Åskguden och Rådaren och Sáráhkka och 

Rananiejte. Samerna trodde på ett liv efter döden, även om källorna är motsägelsefulla. Riket 

bestod av både ett underjordiskt rike och ett himmelskt. De trodde även på andar och väsen. Det 

enda gemensamma nämnaren är att allt levande har skydds- och hjälpandar. 

 

Samerna hyste förutom till gudarna stor respekt inför naturen. Samerna hade en animistisk 

uppfattning om naturen. Gudar och andar var ständigt närvarande i samernas liv och allting 

samverkade i en helhet i samspel med naturen. Samerna trodde att de kunde påverka sina gudar 

med hjälp av riter och offer, men fruktade vad gudarna och andarna kunde göra om de inte 

visades tillräckligt stor respekt. 

 

 Vilken påverkan har kristendomen haft? 

Från slutet av 1600-talet, till 1800-1900 talet så gick samerna igenom stora förändringar. Den 

traditionella samiska religionen blev nästan helt utrotad och samerna har endast kvar fragment av 

den idag. Samerna var dock inte helt emot kristendomen när den kom. Utan de var villiga att 

lyssna och höra vad kyrkan hade att säga. Bland annat så kunde samerna se likheter med den 

kristna treenigheten och sin egen gudssyn, efter som de själva trodde på flera gudar. Den kristna 

treenigheten, uppfattades som detta, men när de tvingades ge upp sin traditionella religion så 

gick det för långt. Samerna började säga emot, men kyrkans makt växte mer och mer och de 

tvingades slutligen övergå till kristendomen, men många fortsatte att upprätthålla sina traditioner 

i smyg. Idag förhåller sig samerna väldigt olika till kristendomen. En del har svårt att se annat än 

ett starkt förtyck och rädsla inför kyrkan. Medan andra samer kan se positiva företeelser som 

kyrkan fört med sig. 

 

 Hur ser samerna på de aktuella miljöfrågorna och den globala uppvärmningen? 

Samerna är väldigt engagerade i miljöfrågor, men mest de lokala frågorna och ser oroväckande 

på den globala uppvärmningen då de redan börjat märka av konsekvenser ibland annat rennär-
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ingen. De har ofta mer snö på vintrarna vilket orsakar bekymmer för renarna som inte kommer åt 

sin mat. Likaså drabbas lavarna av försurningar och de är väldigt känsliga. Skogsbruket och 

utbyggnaden av andra näringar ett bekymmer då renarnas flyttleder och områden minskas allt 

mer. Turismen har även negativa konsekvenser för miljön. Många samer upplevde jag, utrycker 

en stark oro inför framtiden och de kommande åren. Många är rädda för att inte kunna fortsätta 

med rennäringen som är mer än ett arbete, det är en livsstil för de renskötande samerna. 

 

 Hur framställs samerna idag i litteratur och media? Hur ser religion ut bland samer idag? 

Att vara same idag är mer än livsstil, än en religion. Idag finns det många samer som är kristna 

och tillhör andra religioner, men till skillnad från förr så är de inte påtvingade andra religioner. 

Många samer upplever fortfarande att deras kultur inte är helt accepterad av den svenska kyrkan 

och den relationen behöver förbättras på. Natursynen verkar till viss del leva kvar. Samernas 

inställning till naturen ser ungefär likadan ut som svenskars, men den skiljer sig lite grann. De 

renskötande samerna som är väldigt vana att vistas i naturen och det märks stor skillnad i hur de 

upplever den då de spenderar mer tid i naturen. Gemensamt så upplever både samer och svenskar 

avkoppling och ser naturen som en plats för att hämta kraft, samt en viktig plats. 

 

Jag har lärt mig mycket om samernas traditionella religion i och med den här uppgiften och 

samerna har mycket att lära oss, även om deras sätt att leva och deras religion har förändrats. De 

är några av få i dagens samhälle som fortfarande vet hur de lever i naturen och behandlar den 

med vördnad och respekt. Idag verkar mänskligheten ha glömt att vi behöver naturen för vår 

överlevnad. 

 

En fundering som vi kanske aldrig får svar på, som dök upp i och med avslutandet av det här 

arbetet är. Hur många samer finns det som fortfarande tror på den traditionella samiska religio-

nen? Enligt de källor jag hittat är alla samer kristna, men jag har svårt att tro detta. Jag tror att en 

del samer åtminstone utövar delar av den gamla religionen eller använder sig av element och 

resterande traditioner. Visserligen förekommer delar av samisk religion i New Age kretsar. Vårt 

samhälle är väldigt sekulariserat idag och kristendomen har inte lika stort inflytande i samhället 

som den hade då, men jag tror att det fortfarande finns en rädsla för att våga visa sin trosuppfatt-

ning i officiella sammanhang. Denna rädsla kanske bottnar i tanken att åter drabbas av samma 

förföljelse som deras förfäder för inte så länge sedan fick uthärda. 
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De viktigaste idag för samerna är att de vågar stå på sig, vara sig själva och stå för sina rötter. 

Det är även väldigt viktigt att de försöker bevara sin kulur. Jag tror människorna världen över är i 

stort behov av ursprungsbefolkningarna till deras hjälp. Vi måste givetvis hjälpa dem också, men 

vi behöver nog minst lika mycket hjälp av dem, för att åter lära människan respektera naturen. 

Vår natursyn må vara lik samernas, men människan har mycket att lära och samerna innehar en 

väldigt viktigt kunskap som bara inte får glömmas bort. 
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7.2 Film och TV134 

Vägvisaren, Film från 1987. 

Kautokeinoupproret, Film från 2008. 

Hjordeliv, En svensk film från 2008, SVT2. 

Nya vädrets offer, En serie på sex delar från 2009, SVT2. 

Inför Sametingsvalet, Tre program från 2009, SVT1. 

Debatt inför sametingsvalet, från 2009, SVT2. 

Tema: Samer, från 2009, Kunskapskanalen. 
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8. Bilaga – Ytterligare information om Filmerna 

8.1 Kautokeinoupproret 

Filmen hör till genren action/drama. Regissör och manusförfattare är Nils Gaup135 

Kautokeinoupproret hade premiär i Sverige den 5 september 2008. 

Språk norska/samiska, Filmen är 92 minuter lång. 

Originaltitel Kautokeino - Opprøret, svensk titel Kautokeino - Upproret eller Kautokeinouppro-

ret.136 Filmad i Kautokeino, Finnmark i Norge. Målselv, Troms i Norge137 

Filmen har blivit nominerad vid Amanda Awards i Norge för bästa kvinnliga skådespelare. Anni-

Kristiina Juuso.138 

 
8.2 Rollista huvudroller i Kautokeinoupproret 
 
Anni-Kristiina Juuso … Elen Skum 

Aslat Mahtte Gaup … Mathis Hætta 

Mikkel Gaup … Aslak Hætta 

Nils Peder Gaup … Mons Somby 

Mikael Persbrandt … Carl Johan Ruth 

Bjørn Sundquist … Niels Vibe Stockfleth 

Sverre Porsanger … Ruths assistent 

Peter Andersson … Lars Johan Bucht 

Michael Nyqvist … Lars Levi Laestadius 

 

8.3 Intressanta notiser i filmen 

 Om man tittar riktigt noga i filmen kan man se gula öronmärkningar på flera av renarnas öron. 

Detta är ett modernt sätt för att identifiera ägaren till renarna. Traditionellt skar man ut unika 

märken i renarnas öron. 

 I början av filmen, i första scenen när det stora landskapen visas, kan man se en liten båt under 

den stora sjön om man tittar noga och även vågorna ifrån den.139 

 

 
135 http://www.imdb.com/title/tt0479937/ (2009-02-24) 
136 http://www.imdb.com/title/tt0479937/releaseinfo (2009-02-24) 
137 http://www.imdb.com/title/tt0479937/locations (2009-02-24) 
138 http://www.imdb.com/title/tt0479937/awards (2009-02-24) 
139 http://www.imdb.com/title/tt0479937/goofs (2009-02-24) 

http://www.imdb.com/title/tt0479937/
http://www.imdb.com/title/tt0479937/releaseinfo
http://www.imdb.com/title/tt0479937/locations
http://www.imdb.com/title/tt0479937/awards
http://www.imdb.com/title/tt0479937/goofs
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8.4 Hjordeliv 

De porträtterade samekvinnorna är Lisa 26 år från Vapstens sameby, Elisabeth 49 år från Sirges 

sameby och Aina 73 år från Rans sameby. Filmen är en dokumentärfilm och regissören heter 

Kine Boman och producenten Bo Harringer. 

Hjordeliv hade premiär den 26 januari 2008. 

Hjordeliv vann dokumentärfilmspriset under de Nordiska filmdagarna i Lübeck. Filmen har 

tidigare vunnit priser vid filmfestivaler i Norge och Nepal.140 

På samiska heter filmen, Eallonissonat.141 

 

8.5 Vägvisaren 

Filmen hör till genren äventyr/action/drama. Regissör och manusförfattare är Nils Gaup.142 

Vägvisaren hade premiär i Norge den 3 september 1987. 

Original titel är Ofelas, på svenska heter den Vägvisaren.143 

Filmen har blivit nominerad till en Oscar, vid Academy Awards, USA för bästa främmande 

språkfilm, samt Amanda Awards, årets norska spelfilm. 

Nils Gaup mottog bland annat priser från British Film Institute Awards och European Film 

Awards samt, Yubari International Fantastic Film Festival, Sitges - Catalonian International Film 

Festival. Helgi Skúlason fick en utmärkelse som ”Best Supporting Actor” i European Film 

Awards.144 

 

8.6 Rollista Huvudroller Vägvisaren 

Mikkel Gaup … Aigin 

Ingvald Guttorm … Aigins Pappa 

Ellen Anne Buljo … Aigins Mamma 

Inger Utsi… Aigins Syster 

Nils Utsi … Raste/nåjden 

Henrik H. Buljo … Dorakas 

Nils-Aslak Valkeapää … Siida-Isit 

Helgi Skúlason … Tjuden med ärret 

Svein Scharffenberg … Hövding 

 
140 http://www.hjordeliv.se/sv/filmen/medverkande.html (2009-04-30) 
141 http://www.hjordeliv.se/sv/produktion.html (2009-04-30) 
142 http://www.imdb.com/title/tt0093668/ (2009-02-24) 
143 http://www.imdb.com/title/tt0093668/releaseinfo (2009-02-24) 

http://www.hjordeliv.se/sv/filmen/medverkande.html
http://www.hjordeliv.se/sv/produktion.html
http://www.imdb.com/title/tt0093668/
http://www.imdb.com/title/tt0093668/releaseinfo
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Knut Walle … Tolkare 

John Sigurd Kristensen … Tjud 

Sara Marit Gaup … Sahve 

Anne-Marja Blind … Varia 

Svein Birger Olsen … Diemis 

Sverre Porsanger … Sierge 

 
144 http://www.imdb.com/title/tt0093668/awards (2009-02-24) 

http://www.imdb.com/title/tt0093668/awards
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1. Inledning


Jag har alltid varit väldigt intresserad av naturen och människor som lever nära den. I och med min första uppsats om samerna, ville jag lära mig mer om samisk schamanism och valde då att skriva om nåjden. I den här uppsatsen har jag valt att fördjupa mig mera om samerna med fokus på deras religion och förhållandet till naturen.

Jag hoppas att min uppsats väcker en ökad förståelse och respekt för vårt lands ursprungsbefolkning, samerna. Samerna är en del av Sveriges befolkning och tar lika stor del av vår vardag som alla andra som lever här i Sverige. De har inte haft det lätt i historien och har fått anpassa sig allt mer efter vårt samhälle. Starkt nog har samerna inte gett upp och idag vågar de stå för vilka de är och vara stolta över sina rötter. De vågar tro på en framtid för sin kultur.

Det förflutna innehar väldigt viktig kunskap och svaren på våra framtida frågor om vilka vi är, vart vi kom ifrån och hur vi har utvecklats finns i historien. Utan vår historia blir vi vilsna och förlorar oss själva.

1.1 En introduktion till samerna, samisk religion och natursyn

Samernas traditionella religion är en animistisk och schamanistisk religion. Samerna var en jägarkultur och de levde i och av naturen, de anpassade sig till de tillgångar som fanns. De visade stor respekt för naturens krafter och djuren behandlades med vördnad, de dödade aldrig fler än nödvändigt och de trodde även på att allt levande hade en själ. Samerna trodde att det fanns både goda och onda krafter i naturen och de bad dessa om hjälp vid olika situationer i livet och försökte blidka dem genom offer. De trodde på att upprätthålla en god harmoni mellan människa djur och natur och försäkrade sig om detta genom riter. Männens riter gällde oftast jakt och fiske, väder och vind, medan kvinnornas gällde hem och familj. Nåjden var medlaren mellan det gudomliga och människorna. Särskilda utvalda platser, som till exempel stenar och klippor, som var ovanliga eller annorlunda från de övriga, var religiösa kraftcentra och heliga områden. De blev offerplatser, vid vilka samerna placerade seitar, som betyder särskilda stenar eller träfigurer.
 Samerna offrade av många anledningar och vid olika situationer i människans liv, till exempel för jakt och fiskelycka, för att övervinna sjukdomar, för att graviditet och förlossning skulle gå bra eller annat i deras vardag. Samerna offrade bland annat djur.


Många svenskar har fått uppfattningen att samerna drivit renhjordar sedan urminnes tider, men så ligger det faktiskt inte till. Att driva renhjordar är en relativt ny livsstil som bara existerat i ungefär 400 år. En ökande samisk befolkning och en intensivare beskattning, bidrog till att de successivt förändrades från ett jägarfolk till ett herdefolk.


Samerna har bebott norra delen av den skandinaviska halvön sedan långt tillbaka.
 I nuläget finns det ingen definition för vem som är same, vilket egentligen innebär att vem som helst kan kalla sig same. Idag finns det samer i Finland, Ryssland, Norge och Sverige. Området kallas Sápmi (sameland), vilket är samiska för samernas land.
 Totalt finns det ca 80 000 samer, 20 000 av dessa bor i Sverige. Det finns ungefär 51 samebyar.


Varifrån kommer samerna? Detta är en långt ifrån fullständigt besvarad fråga och det finns många teorier och åsikter. Forskare är dock relativt överens om att det i ungefär ca 5000 år har funnits samer i Sverige.
 På 100-talet efter Kristus, spred sig ett rykte ända till Rom om ett barbariskt folk som bodde uppe i norr. Den romerske historieskrivaren Tacitus skrev då i sin bok Germania om samerna. Detta är det första skrivna dokumentet om samerna forskare hittat.
 De kallades då Fenni och ansågs inte äga något. De hade varken hus, hästar eller brukade jorden och de klädde sig i skinn och åt den föda som de hittade. De var ett jaktfolk och kvinnor sades jaga tillsammans med männen, vilket var något väldigt ovanligt. Fenni (samerna) fick sedan namnet Scrito, av att de löpte på bågformade trästycken och jagade djur över snön. Dessa bågformade trästycken påminde troligen om våra skidor. Andra ord för samerna är Scrithi, Screre, Scritofini, Finoi, Fenne, Finnas och Finni. Runt 1200-talet fick de namnet Lappar.
 Samerna omnämns även i vikingasagor.


Idag gör många samer en resa för att söka sina rötter och försöka bekräfta sin identitet. De vill hitta sig själva och skäms inte längre över sitt ursprung. Detta troligen på grund utav en attitydförändring som har skett i samhället de senaste åren. Orsaken kan även vara att kunskapen har ökat om samerna och att allt fler börjar känna till deras historia, men det är en lång väg kvar tills de blir helt accepterade i samhället.


1.2 Syfte och frågeställning


Ett syfte med denna uppsats är att belysa hur det är att vara same och troende i dagens samhälle. Jag kommer att skriva om samernas religion idag med fokus på deras natursyn samt deras synsätt på miljöfrågor och den globala uppvärmningen. För att kunna göra detta har jag även fördjupat mig i deras traditionella religion och förhållandet till naturen. Jag ska försöka besvara nedan frågeställningar.


· Hur såg den traditionella samiska religionen ut och hur förhöll man sig till naturen?

· Vilken påverkan har kristendomen haft?

· Hur ser samerna på de aktuella miljöfrågorna och den globala uppvärmningen?

· Hur framställs samerna idag i litteratur och media? Hur ser religion ut bland samer idag?

1.3 Material och Metod


Den litteratur jag nämner nedan har jag gjort ett litteraturstudium av för att besvara min frågeställning. Jag har även läst sekundärlitteratur om samerna och sett flera filmer samt dokumentärer. Jag valde i det här arbetet att göra en avgränsning och att endast nämna schamanismen ytligt.

Materialet som jag har studerat är följande:


Jag har studerat tre filmer som handlar om samerna. De heter Hjordeliv, Kautokeinoupproret och Vägvisaren. Hjordeliv handlar om hur samernas tillvaro förändrades för att anpassa det moderna samhället och hur renskötseln har påverkats. Tre kvinnors berättelser speglar det dagliga livet i Sápmi och ger en aktuell bild av samerna. Kautokeinoupproret utspelar sig i mitten av 1800-talet och ger en historisk inblick. Vägvisaren utspelar sig på 1000-talet efter Kristus och speglar samernas traditionella religion. Nils Gaups filmer, Vägvisaren och Kautokeinoupproret är inte verklighetsbaserade. Kautokeinoupproret har ägt rum, men berättelsen i filmen är till stor del påhittad. Vägvisaren speglar nutida föreställningar om samisk historia, men utspelar sig på under en tid som inte går att belägga med källor. Jag valde att ändå nämna dem då de ger en bild om hur samerna framställs.


Jag har även sett en dokumentärserie som heter Nya vädrets offer. Sista avsnittet i serien handlar om samerna och om hur de blivit påverkade av miljöförändringar i och med den globala uppvärmningen. Nya vädrets offer är en dokumentärserie på sex delar som visades på SVT. Serien handlar om olika platser och folk som lever nära och av naturen, till exempel indianer i Kanada och samer i Sverige.


Jag har även studerat tre delar av ett TV-program som heter Inför sametingsvalet och ett debattprogram som heter Debatt inför sametingsvalet, där ges en allmän bild inför det samiska valet den 17 maj, om de olika partierna och vilka aktuella frågor som finns. Jag har också sett ett program som heter Tema: Samer. Det är ett TV-program, där bland annat Nils Gaup, regissören till Kautokeino upproret, berättar om sin film. Programmet handlar även om att söka sina samiska rötter och samiskt mode.

Jag har främst använt mig av boken Bissie, studier i samisk religionshistoria. Författaren Hans Mebius ger där en bred bild av samisk religion. Jag tycker att Mebius bok är väldigt viktig som en källa till samisk religion. Han har bland annat skrivit ett kapitel som heter Finns det ett samiskt panteon? Där han behandlar den samiska gudsföresällningen. Han skriver även om trumman som en källa till samisk religion. Hans Mebius har även skrivit ett kapitel om den samiska världsbilden där han beskriver samernas religion övergripande. Avsnittet innehåller även information om gudar och gudinnor, livet efter döden och osynliga väsen. Jag har även använt Mebius kapitel om jaktens makter och riter och kapitlet om gudinnor och kvinnliga nåjder.

Jag har även studerat boken Renarna, markerna och människorna av Nils Uddenberg. Boken bygger på intervjuer och enkätundersökningar. Uddenberg berättar om samerna med vördnad och respekt.
 Han framställer samerna som starkt miljömedvetna, men jag tycker inte han ser till de individuella skillnader som kan finnas. Det finns samer som är mycket miljömedvetna, medan andra inte är det, liksom med svenskar. Svenskarna framställs för det mesta som mindre miljöengagerade och de som är riktiga naturmänniskor hamnar i skymundan då Uddenberg generaliserar bort dem. Han nämner att även samer kan vara miljöförstörare, men det talas väldigt lite om detta. De flesta svenskar ses som den klassiska ”stadsbo” typen. Men vad gör egentligen samerna för att skydda naturen och är de verkligen mer miljöengagerade än svenskar? Ett bra argument som Uddenberg tar upp är att många samer spenderar mera tid i naturen och på så vis får mer respekt för den och kan relatera bättre till naturfrågor i dagens samhälle, men det finns även flertalet svenskar som spenderar mycket tid i naturen och är aktiva i miljöfrågor. En del är till exempel medlemmar i olika naturvårdsorganisationer. Till exempel, Greenpeace och Världsnaturfonden. Jag upplevde det även som att Uddenberg knappt nämner kristendomens påverkan av den traditionella samiska religionen som även resulterat i förändringar i den samiska natursynen.

Jag valde att kalla samernas förkristna religion traditionell samisk religion i det här arbetet, då jag tycker det är en av de mindre värdeladdade benämningarna. Det finns många andra sätt att kategorisera samerna och flera uttryck. Jag instämmer i Hans Mebius kritik när det gäller terminologin som används för att kategorisera samernas religion. Han menar att de benämns allt från naturfolks religion, primitiv religion, förkristen religion och de skriftlösa folkens religion. Han föreslår istället att använda till exempel uttrycket ”religionen hos de muntliga traditionernas folk”. Andra ord som även förekommer är indigen, inhemsk, etnisk eller traditionell religion.


När jag sökte efter tidigare material i ämnet så hittade jag endast fyra olika arbeten i uppsatsväg. Dessa uppsatser går att relatera till det jag har skrivit om och de heter: Den frånvarande samen: en studie av åtta läroböcker och deras framställning av samernas religion, av Stefan Lingvall samt Offer och offrande i samernas religion av Malin Ungh och två uppsatser av Magnus Eriksson som heter Den samiska björnceremonin: analys av några dithörande myter och riter och Den samiska björnceremonin. Då jag avgränsat min frågeställning i uppsatsen för att få plats med allt material så har jag valt att endast nämna offer och offrande i samisk religion, men jag kan då för den intresserade hänvisa till exempelvis Malin Unghs uppsats. Hans Mebius skriver även om detta i sin bok Bissie, studier i samisk religionshistoria.

1.4 Disposition


I avsnittet Introduktion till samisk religion berättar jag om hur samerna kristnades fram till hur de förhåller sig till kristendomen idag. Sedan inleder jag min uppsats där jag i första avsnittet, Samerna och traditionell religion, undersöker hur den samiska religionen såg ut innan kristendomen kom till samerna. Jag undersöker i avsnittet några utvalda företeelser närmare. De företeelser som beskrivs är: samernas världsbild, livet efter döden och gudarna. Jag kommenterar också filmerna Vägvisaren och Kautokeinoupproret. Syftet med att se filmerna var att se hur samerna och samisk religion skildrades i filmerna. Jag börjar med en inledning av vad de handlar om, så läsaren får en uppfattning om filmerna., sedan gör jag en analys och en sammanställning över det jag har fått fram. I andra avsnittet undersöker jag hur den samiska religionen och natursynen ser ut i dag och hur deras tillvaro förändrats. Jag undersöker även hur samerna ser på de aktuella miljöfrågorna och den globala uppvärmningen. Slutligen gör jag en analys där jag diskuterar vad jag kommit fram till och vilka resultaten är. Jag funderar bland annat över vilka faktorer som har varit avgörande för utvecklingen av samernas religion och vilka faktorer som är det idag, samt hur föreställningen om samerna har förändrats från förr till dagens samhälle. Slutligen följer min sammanfattning.


2. Traditionell samisk religion

2.1 Samernas världsbild


Fornskandinavisk religion utgör en avgränsning mot samernas förkristna religion och den finskugriska religionen som bör behandlas för sig. Därmed inte sagt att kulturkontakter och påverkan inte ägt rum mellan dessa tre kulturer, före kristendomens ankomst till Norden.


I samernas traditionella religion har forskare hitta inslag från bland annat den fornskandinaviska religionen. Kanske var det den fornskandinaviska religionen som inspirerade samerna, eller kanske var det tvärtom, men de kan även ha påverkat varandra. Anker Steffensen menar att den grundläggande strukturen i samisk religion är;

Människans förhållande till de krafter som var väsentliga för tillgången på jaktvilt och fiskebestånd och de makter som hade ett avgörande inflytande på människans födelse, liv och död.


Det karaktäristiska för den samiska religionen är alltså enligt honom människans förhållande till det gudomliga. Enligt Hans Skanke så dyrkade samerna inte bara gudarna, utan även naturen i sin helhet som till exempel, skogen, ljuset och mörkret och de vilda djuren.


Den samiska världsbilden bestod av olika skikt. Oftast delades jorden in i ett himmelskt och ett atmosfäriskt skikt, samt ett skikt på marknivå och ett underjordiskt skikt. Gudomligheter fanns i dessa. Den samiska världsbilden ska ha omfattat fem kosmiska skikt enligt Knud Leems anonyme auktor. Stjärnhimlen var det första skiktet, sedan kom en annan nivå, där markens gudar hade sin boning. I det mellersta skiktet bodde människorna. Underjorden var de dödas värld, där dödsgudinnan rådde och i det lägsta skitet hamnade de som inte levt efter gudarnas vilja och förväntningar. Hans Skanke hade en liknande föreställning om att gudarna höll till högst upp, där under himmelska gudar och under marken de underjordiska gudomligheterna. Gemensamt menar de att kosmos bestod av fem skikt, men de ger inte samma bild av skiktens lokalisering och innehåll. Leem talar om tre skikt ovan jord, men Skanke bara två och de skiljer sig även i åsikten om underjorden. Enligt Jens Kildals beskrivningar finns det heller inga belägg för en värld uppdelad i fem skikt. Nåjderna kan ha återgett skillnader i synen på världsbilden då de såg olika på detta menar Mebius.


Föreställningen om en pelare eller påle som nådde upp till polstjärnan, kring vilket himlavalvet rörde sig och bars upp ingick i den samiska världsbilden. Kildal menade att pålen bar upp världen, medan Sigvard Kildal hade en föreställning om att världspelaren kunde vara ett träd. E Lindahl och J. Öhrling talade om världspelaren och världsaxeln. Knud Leems beskrivning ger också belägg för världspelaren och Hultkrantz klargjorde att föreställningen om världspelaren representerar en arkaiskcirkumpolär världsbild, där den samiska världsbilden hör hemma.


2.2 Den andra världen


Källorna om den andra världen är motsägelsefulla. Den enda gemensamma nämnaren är tron på livet efter döden och att allt levande har skydds- och hjälpandar. Norrskenet beskrivs ibland som en boning för de dödas själar som råkat ut för en våldsam död eller till exempel människor som blivit mördade.


Den andra världen var lokaliserad till heliga fjäll, där nåjdens och människans skydds- och hjälpandrar hade sin tillvaro. Efter döden kom människorna till ett underjordiskt rike, som samerna kallade Jábbmeájmmo. Ibland talas det om att Saajve, ett annat rike och underjorden, var en och samma plats och ibland två skilda. Människorna i himlen levde enligt Skanke ungefär som samerna på jorden, men riket var mer fullkomligt och de levde lyckligare än på jorden. Även djuren levde vidare med människan. I Saajve fanns skyddsandar, i dödsriket Jábbmeáhkká, dödsgudinnan, och de döda. De levde i gemenskap i underjorden med saajve män och flickor. Enligt Randulf tycks Saajve vara detsamma som dödsriket, men enligt Kildal levde den döde i underjoden vidare beroende på hur han levt sitt jordiska liv.

Samerna hade även en tro på andar och övernaturliga väsen. Olika väsen beskrivs, en del var osynliga och samerna offrade till andarna. Missionärernas bild av den samiska föreställningsvärlden bygger på vad de själva uppger att de samiska nåjderna kunde och det framhålls att denna mytologiska och rituella kunskap inte var lika omfattande hos alla nåjder.


2.3 Gudarna


Samerna hade flera gudar som varierar i antal geografiskt sett. Nåjderna hade ett stort mytologiskt kunnande om gudarna. Jens Kildal nämner tretton väsentliga gudsgestalter, namnen på dessa är ungefärliga och troliga namn som forskare översatt från de samiska. Namnen är: Världens rådare, Honrådaren, Dödskvinnan (Poskio akka, poskio betyder den innersta delen i kåtan), Vindmannen, Urmodern, Dörrkvinnan, Bågkvinnan och Sarakkka. Sarakkka anropades av havande kvinnor vid födseln enligt Ernst Manker. Det fanns även en som kallades Rota, liksom gudarna Rananeyda, Almannen och Vattenmannen.

Hans Skanke menar att det fanns 18 gudsgestalter. Det kan ha rört sig om regionala skillnader, eller så har de använt olika metoder för att få kunskap om samisk religion. Samerna kan även ha lämnat vilseledande svar i pressade eller påtvingade situationer till exempel vid intensiv utfrågning. De fyra första i Kildals beskrivning saknar dock Skanke, men han återger några andra gudar som Kildal saknar. Dessa är Rådaren, Härskarens fader, Härskarens son och Sergve edni. Sergve edni betyder moder eller hustru. men även urfader, detta kan också vara namnet för Åskguden som även kallas Åskgubben. Gudarna var även personliga och närvarande enligt Steffensen. Han menade att namnet och gudens lokalisering hängde ihop.


2.4 Rådaren, Högsta guden


Samerna trodde på en högsta gud lokaliserad till stjärnhimlen. Gudens namn varierar. Av Leems anonym kallades han Rådaren och Härskaren. Skanke kallade honom Rådarens fader och Kildal Världens rådare, medan Randulf benämnde honom som Världens man.


Leem, menade att den högsta guden hade stort inflytande på renskötseln och dess främsta uppgift var att medverka vid skapelsen av ett nytt barn och sända själen till Máttaráhkká som i sin tur överlämnade själen till Sáráhka som skapade en kropp kring själen.

Enligt Skanke hade högsta guden makt över himmel och jord och över andra gudar samt människor på jorden. Han menade även att rådarens son skapade den blivande människans själ. Jens Kildal menade att Världens rådare mottog offer vid sol och månförmörkelse för att solen och månen skulle lysa. Guden sände även själen till Máttaráhkká och svarade för markens växtlighet. Världens rådare var även en uppehållare av kosmos och främjare av renskötseln. Randulf menade att den högsta guden såg till att det uppehölls en god näring, bra fiske och såg även till renarnas fruktsamhet.


2.5 Sáráhkka och Rananiejte


Sáráhkka och Rananiejte var två betydelsefulla gudar i den samiska föreställningsvärden och två av de främsta gestalterna enligt äldre källmaterial och nutida källor. I myten om hur en människa kommer till spelar Sáráhkka som gudinnan en viktig roll enligt Skanke. Samerna använde olika namn till dessa gudar. Rananiejte tros betyda ungefär vårjungfru, renkalvsflickan och gröna flickan. Enligt Thomas Von Westen, var Rananiejte den största av gudinnorna. Sáráhkka var en central gestalt i samisk religion och bodde enligt Skanke nära eldstaden i kåtan. Sáráhkka medverkade även vid barns tillblivelse och hjälpte till vid barnafödande, menstruation och tog även emot offer. Kvinnor offrade oftast djur till henne. Hon var även en tillflykt, tröst och dyrkades av alla, framförallt havande kvinnor, men även av män. Enligt Hans Mebius, framstår hon främst som en kvinnlig gudomlighet.

Rananiejte mottog enligt Kildal offer vid offertiden på hösten, i form av djur för att hon skulle ge bra renbete. Enligt Anna Westman kan hon även ha haft nära betydelse med naturen och växtriket. Hon lokaliserades till den himmelska regionen i världsbilden enligt en teckning på en trumma. Rananiejte kan ha varit dyrkad av både män och kvinnor, men det finns inte någon säker information om detta.


2.6 Åskguden


Under högsta skiktet fanns åskguden enligt Skanke. Åskguden hade samerna flera benämningar på. Han var fruktad och orsakade åska och oväder, men kunde även orsaka stor förödelse om han blev förargad. Han kunde till exempel döda både människor och djur. Åskgudens redskap var hammaren och släggan. Samerna offrade till åskguden för att blidka honom med många stora offer. Randulf menade att en av samernas främsta gudar var åskguden. Högströms ansåg att åskgudens främsta uppgift var förfölja trollen i skogen. Axel Olrik Kaarlekrohn ansåg att åskguden var ett mytologiskt lån som samerna övertagit från föreställningen om den nordiske åskguden.


2.7 Vindguden och Jaktens gud


Vindguden hade liksom åskguden flera namn. Guden kallades bland annat Vindmannen och Vindgubben. Detta kan ha berott på olika förekommande uttal, geografiskt sett. Vindguden var gud för väder och vind, vatten och havet. Han mottog offer för att stilla stormar, enligt Leems anonym. Randulf menade att han var en av de främsta gudarna. Samer påverkades mycket av vädret och de var beroende av goda vindar, till både fisket, jakten och renskötseln. De offrade allt från små offer till stora, till exempel hela båtar.


Jaktens gud hette Lieibâlmaj, men det förekommer även flera andra namn. Hon var rådare över olika djurarter, till det enskilda djurets och naturens rådare och beskyddare. Hon såg även till jägarens jaktlycka och fisket.


2.8 Solen och Månen


Samerna tillbad även solen. Oftast omnämns solen som en kvinnlig gudomlighet, men den har även framställts som en manlig gestalt. Samud Rheen, menade att solen hade många positiva egenskaper. Den gav värme, bevarade renfostren och var en moder för alla levande djur. Solen var även livgivande och Kildal menade att den hade ett samband med renskötseln och förfriskade jorden med sin värme. Månen uppfattades som en gudinna och Knud Leem menar att den tillbads för god väderlek. Skanke menar att det var förbjudet att föra oväsen vid nymåne, kvinnorna fick inte spinna hampa, men ull gick bra. Männen fick inte hugga ved, eller föra något annat oväsen. Om någon bröt mot detta måste gudinnan blidkas med offer. Julmånen ansågs speciellt ha många negativa egenskaper I kåtans rököppning hängde samerna upp en ring som månens strålar skulle lysa genom till ära av månen, vilket var en vanligt förekommande företeelse.


2.9 Vägvisaren


Nils Gaup är regissör till både Vägvisaren och Kautokeinoupproret. Filmen Vägvisaren utspelar sig i Finnmarken i Nordnorge, före de kristna missionärernas ankomst, på 1000-talet efter Kristus. Då hade samerna fortfarande kvar sin traditionella religion. Denna religion återspeglas i filmen där bland annat riter har stor betydelse och åskådaren får bland annat se en björnrit. Filmen handlar om kampen mellan det goda och det onda och om en gammal sägen. Huvudrollsinnehavaren är en pojke vid namn Aigin, som en dag blir vittne till hur en grupp tjuder mördar hans föräldrar. Han observerar allt från avstånd, men blir upptäckt och jagad. Han såras, men lyckas fly och tar sig till en grannby där han försöker varna innevånarna om fiendens ankomst, men innevånarna i byn blir arga och anklagar istället honom för att ha lett tjuderna raka spåret mot dem och beslutar att alla i byn måste ta till flykten. Aigin bestämmer sig för att hämnas. Han blir utsedd till en hjälte då han tar upp kampen mot tjuderna, som framställs som ett kringvandrande rövarfolk som plundrade och dödade många, men även som onda, svartklädda män. Det vilar en slags mystik över dem och på ryggen bar de armborst. Deras ankomst förvarnas av en korp som kommer flygande. Aigin får även en uppenbarelse i filmen som man aldrig riktigt får veta vad den betyder, men nåjden fick i samisk traditionell religion ofta en uppenbarelse då han blev kallad att bli nåjd. Ofta kallades han av sin skyddsande.
Aigin blir samernas andliga vägvisare och verkar ta över schamanens yrke.


3. Samerna konfronteras av kristendomen


Det går inte att exakt fastställa den tidsgräns då förkristen samisk religion fullständigt upphörde att vara en levande del av samisk kultur.


Forskare vet att den samiska världsbilden förändrades när kristendomen expanderade. Den kristendom som missionärerna förkunnade var den traditionella lutherska statskyrkligheten. Myter och riter ersattes i och med kristendomens intåg i den samiska kulturen, även om många traditioner behölls i smyg. Samerna tolkade kristendomen på sitt eget sätt. I rättegångsprocesserna i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet så åtalades samer för brott mot den lutherska läran. Sedan kyrkan börjat lägga sig i samernas religion hade en fattigdom tilltagit och samerna ville motvilligt ha med kyrkan att göra. Ändå var samerna toleranta mot kristendomen. Eftersom de trodde på flera gudar så kunde de ganska lätt se liknelser och dra paralleller mellan sin traditionella religion och den kristna treenigheten. Det framgår enligt Hans Mebius att samerna oftast visade stort mod och trofasthet mot sin egen föreställningsvärld och vägrade överge sin traditionella trosuppfattning.
 Innan kristendomen kom hade samerna rykte om sig att vara ett rikt folk. De genomförde handel med andra folk och bytte och sålde olika varor.


1685 bestämde staten att samerna skulle kristnas med tvång. Lagmansting skulle hållas för att avgöra om avgudadyrkan förekom. De som motsatte sig statens vilja skulle straffas och kunde få allt från böter, fängelsestraff och dömas till döden. Laestadianismen var en väckelserörelse på 1800-talet. Väckelserörelsens upphovsman var Lars Levi Laestadius som hade samisk släkt och var uppväxt i samisk miljö. Han var den förste som lyckades förmedla det kristna budskapet till samerna på ett bra och tilltagande sätt, genom att använda sig av deras traditionella religion i sin förkunnelse. Han betonade alla människors lika värde inför Gud.
 Laestadius predikade för ett liv utan alkohol och uppmanade samerna att sluta supa, slåss, ljuga, bedra och istället göra bättring.
Under 1700-talet översattes Bibeln till samiska, vilket bidrog till kristendomens framväxt hos samerna. Hela bibeln utkom 1811 på samiska.


När svenska staten byggdes upp på 1500–1600-talet, så hade samerna ingen direkt inverkan i samhället. Myndigheterna tävlade om att pressa samerna på olika avgifter ”som skatter till exempel” och de försökte integrera samerna i samhället genom ökad missionsverksamhet. Utbyggnad av gruvdriften, skogsbruket och vattenkraften ägde rum och jordbruket expanderande. Det drogs en ny gräns mellan nuvarande Lappland, Västerbotten och Norrbotten. Samerna organiserades i samebyar och 1886 stiftades första renbeteslagen. Renskötseln skulle nu övervakas av en lappfogde. Han skulle se till att allt gick rätt till. Lappfogden ersattes år 1971 av självadministrerande ekonomiska föreningar. Den svenska myndigheten ville gärna isolera samerna från den övriga befolkningen. Detta resulterade bland annat i att samebarnen fick utbildas i skolkåtor, för att de skulle bevara sin etniska särart menade myndigheterna. De skulle inte vänjas vid svenskarnas bekvämlighet. Undervisningen skedde på svenska och det samiska språket förtrycktes helt, det var nu ofint att tala samiska. Nils Uddenberg ger även exempel på samer som visats upp på zoologiska trädgårdar och utställningar i sin bok, Renarna, markerna och människorna. Idag påverkas samerna mycket av dagens samhälle, liksom resten av Sveriges befolkning. Även samerna har varit med om sekulariseringen, att kristendomens inverkan i samhället minskat i hela Sverige. Under början av 1900-talet började samiska författare och organisationer kämpa för att samiska rättigheter skulle träda fram. 1950 Bildades en intresseförening, SSR. Vilket betyder, Svenska samernas riksförbund. Samernas politiska rättigheter har ökat allt mer sedan dess. År 1993 inrättades sametinget, vars mening är att bevara frågor som rör samisk kultur i Sverige.


År 1998 bad den svenska regeringen det samiska folket om ursäkt för det förtyck som det svenska samhället utövat gentemot samerna.


Mebius nämner flera gånger i sin bok, Bissie, studier i samisk religionshistoria, hur kristendomen påverkade samerna. De bevarade källorna som finns kvar om samernas traditionella religion idag är främst skriftliga källor. Dessa är tyvärr oftast färgade av kristnas värderingar. Missionärer gav en ganska utförlig beskrivning av samerna, men det är ändå en begränsad information. Detta berodde delvis på regionala skillnader, men även individuella skillnader i graden av tro och kunnande hos både samerna och missionärerna, vi får nästan aldrig veta hur den enskilda individen, samen såg på sin religionsutövning. Missionärerna använde ofta fördömande ord och negativa formuleringar om samernas religion och de tolkade givetvis samernas religion utifrån sina trosföreställningar och värderingar. Frågan är om de hade tillräcklig kunskap för att kunna förstå informationen och de upplevelser de hade. Som en paradox kan man se på saken att utan missionärernas och kyrkans redogörelser, skulle vi nästan inte fått veta något alls om samernas forna religion.


Kristendomen betraktas trots allt detta inte bara som negativ av samerna. Uddenberg menar att det fortfarande går att se skillnad mellan de områden som berördes och inte berördes av den laestadiska väckelsen. Nordsamerna kom i närmare kontakt med väckelsen och deras uppfattning om kristendomen är därför mer positiv än sydsamernas, menar han. Hos en del samer i norr upplevs kristendomen nämligen som någonting värdefullt. De uppskattar till exempel några av dygderna som predikas, ett liv i nykterhet, lojalitet och ärlighet. Kristna traditioner har även en viktig betydelse för dem. En del samer menar att kristendomen gjort människan bättre och tillfört mycket av positivt värde. Kristendomen ansågs även ha skapat en god moral och social ordning av några samer. Sydsamerna var mer avståndstagande till kristendomen och en del förknippar fortfarande kyrkan med förtryck och missionerande, samt kristnandet av dem och andra folk. Gemensamt beklagade dock samerna att det samiska kulturarvet trängts undan av kristendomen.


3.1 Kautokeinoupproret


Kautokeinoupproret ägde rum år 1852 i Nordnorge och är baserad på en riktig händelse. Kautokeinoupproret har flera orsaker till varför det ägde rum. Delvis var det en reaktion mot majoritetssamhället.
 Det utvecklades till en konflikt mellan samerna och kyrkan och händelsen påminner än idag. Huvudrollsinnehavarna är kvinnan Elen Skum, spelad av Anni-Kristiina Juuso, och Mathis Hætta som spelas av Aslat Mahtte Gaup. En av orsakerna till att Kautokeinoupproret uppstod var när ett försök inleddes till att stoppa spritförsäljningen. Handelsmannen Carl Johan Ruth hade kontroll över handeln i byn och lockade männen till fördärv genom spritförsäljning, som var hans största inkomstkälla och maktmedel. Han backades upp av den lokala prästen och byns polis som på den tiden kallades länsmannen. Kyrkan var på den tiden väldigt rik och mäktig och samerna var fattiga.


Många män söp och familjerna blev lidande när matpengarna dracks upp. Renar som inte gavs frivilligt som betalning för obetalda utgifter beslagtogs och togs till tvångsslakt. Kvinnorna fick inte bara sköta hemmet och barnen utan även rennäringen då deras män fastnade i spritmissbruk. Mathis, är en av flera män som blir alkoholist och slutligen inte kan lösa sina skulder till Ruth. Elen hans hustru påverkades av Laestadius och tog mod till sig att stoppa Ruth. Mathis och Elen inleder en bojkott, men Ruth vägrar ge med sig. Allt fler samer blir även frälsta av Laestadius och de slutar handla av Ruth vilket leder till att han ruineras. Ruth ser till att byn får en ny präst vid namn Stockfleth, han ser till att flera av samerna häktas för att ha stört ordningen i kyrkan. Detta kan inte Elen acceptera. Hon och de andra började då kämpa mot hela kyrkan.


De börjar då provocera prästen, tre män arresteras och hamnar i häktet. Samerna tvingas gå i kyrkan på söndagar, vilket leder till att de inte kan hålla lika bra kontroll över renflocken som till sist splittras. Detta är inte bra för samerna, då rovdjuren lättare får tag i renarna. Samerna slutar komma till gudstjänsten för att göra ett försök att samla ihop renarna. Samerna påstår sedan att prästen själv inte följer bibeln och kräver att han släpper de som arresterats. Länsman avsätts och Ruth ser till att den nya prästen blir Lars Johan Butch. Då skickar samerna efter hjälp och biskopen kommer på besök. Han ser till att länsmannen och prästen får stå tillsvars för att de satt samer i fängelse så länge och de riskerar själva att bli dömda. En ny ämbetsman tillsätts och en ny präst. Elen döms till fängelse i 1 år och 6 månaders tid och hennes make Aslak 15 dagar, med bröd och vatten. Två andra döms till 2 respektive 8 månaders straffarbete. Elen lyckas dock fly, innan hon hämtas till fängelset. Länsman hotar med tvångsslakt om hon inte tillkännager sig och hon blir dömd att betala rättegångens utgifter själv. Samerna slår ihop sina renflockar i ett försök att de inte ska kunna identifiera Elens djur. De lyckas dock gripa henne, men samerna räddar renarna och släpper lös flocken. Sedan åker de till Kautokeino och gör upproret, därav namnet Kautokeinoupproret. Även kvinnorna deltar och tillsammans lyckas de döda flera och sätta eld på Ruts handelshus. De häller även ut all sprit som de kommer över, men blir slutligen överbemannade. Filmen börjar där den slutar och återblicken är själva filmen, och du får alltså veta hur den kommer att sluta redan i början. För lite mer information om skådespelare och filmen, se bilagan. Några av ledarna till Kautokeinoupproret fängslades och dömdes till döden. Två av dessa, Lars Anders Haetta och Anders Baer fick i stället fängelse. Lars Anders Haetta skrev i fängelset om situationen i sin hembygd under väckelsen och hur samerna tidigare sett på nåjden.
 Elen Skum dömdes till ett långt fängelsestraff.

Två samer halshöggs med en yxa och de vägrar i filmen ångra sina synder till prästen och tycker inte det är nödvändigt att bli förlåtna. En av dem säger, ”Jag vill, men kan inte ångra”. Deras hopp släcktes inte.


De avrättades huvud beslagtogs och fördes till Oslo för vetenskapliga ändamål, de efterkommande kämpade för att få huvudena från staten. Först 1997, efter 143 år, kunde de ge sina anhöriga en värdig begravning.


Nils Gaup blev nyfiken om historien bakom Kautokeinoupproret när han var barn, då ingen ville prata om det. Det var en skam och en tragedi och det fanns en stor rädsla för att tala om det.
 Jag hade aldrig hört talas om Kautokeinoupproret innan jag såg filmen. Det jag läst mig till i efterhand verkar stämma med handlingen i filmen även om jag hittat väldigt lite information och inte mycket på svenska. Miljöerna i både Kautokeinoupproret och Vägvisaren är otroligt vackra. Det är stora vyer och båda filmerna är inspelade i ett storslaget landskap. Historierna är intressanta och speciellt Kautokeinoupproret är ett viktigt ämne att ta upp i samernas historia. Filmerna betyder även väldigt mycket för samisk kultur och för unga.

I Kautokeinoupproret blir det irriterande att inte veta vilken sida jag ska stå på. Filmen är partisk då allting visas ur enbart samernas perspektiv. Samer är de goda och alla andra är onda. Jag kan se tydliga liknelser i filmen, med terrorister i dagens samhälle, som samerna får en vinkel av, men får inte möjlighet att förstå de som inte är samer. Samerna framställs som ett naturfolk i harmoni, i båda filmerna. I Kautokeinoupproret blir framställningen av samerna aningen mer begränsad, just på grund av att jag bara få se allt ur samernas perspektiv. Vägvisaren känns lite mer realistisk, men i båda filmerna får jag inte veta särskilt mycket om världen runt omkring samebyn och hur de förhåller sig till den. Likaså är filmerna väldigt begränsade då publiken inte får veta så mycket om samisk kultur, även om den ger en bra inblick i samernas liv.

4. Samerna ett förändrat folk

Vissa saker är svåra att tala om, det är lättare att glömma dem. Men tystnaden får oss inte vidare, vi måste tala och försöka förstå, även om livet verkar ha stannat och hoppet verkar ha tagit slut.


Moderniseringen och globaliseringen har bidragit till en förändring av samernas kultur. Samerna menar att de idag till stor del har förlorat sin andlighet.
 Samerna är idag mindre isolerade. Media, TV och radio påverkar dem städigt. De har fått en större delaktighet i samhället och samerna har även börjat bli mer lika varandra, då gamla traditioner har förlorats har olikheterna mellan dem börjat suddas ut allt mer. Deras inställning till mycket har även förändrats.


Kommunikationer och media medför att storsamhällets ideal når även det samiska samhället.


I samefamiljen arbetar mannen med renarna som främst anses vara en manlig syssla, medan kvinnan ger mannen så kallad ”mark service”, som innebär att hålla honom med kaffe, mat och ta hand om bostad och barn. Kvinnan har oftast ett yrkesarbete utöver detta som utgör en grund för familjens inkomst. Kvinnorna upplever inte detta som nedvärderande enligt Uddenberg, men det är väldigt krävande för dem och ett tufft arbete med stort ansvar. Det är väldigt svårt att försörja sig enbart på renskötseln idag och livet som renskötare är väldigt tufft. Renägaren är ofta borta från hemmet då han är ute med renarna. Många menade att svenskar måste vara uppväxt i en renskötarfamilj för att kunna förstå och sätta sig in i deras livssituation.


Samerna är idag ett utsatt folk. I filmen Hjordeliv, som jag studerat närmare, får du en inblick i deras situation idag och se hur den pågående konflikten mellan deras traditioner och samhället påverkar dem. Dagens konflikter handlar oftast om rätten till land, vatten och renbete. Filmen belyser samernas kamp för sin existens, men skildrar även glädjen. Hjordeliv handlar om tre olika kvinnor och deras liv. Filmen skildrar deras arbete och liv, den belyser deras tankar, syn på livet och drömmar. Kvinnorna heter Aina, Elisabeth och Lisa. Deras berättelser speglar förändringen från nomadliv till modernt samhälle.
 Förhoppningsvis kommer filmen och liknade alster ge ett ökat intresse för ämnet som kan bidra till upplysning och ge bättre förståelse för och hjälp åt samernas svåra situation


Sametingsvalet heter Samedikki válggat på samiska. Den 17 maj är det val i sametinget. Det påminner om ett riksdagsval då folket kan rösta på olika partier. Det som avgör om en person får rösta i sametinget är:


Om du själv anser dig vara same och har eller har haft samiska som språk i hemmet eller har föräldrar, far eller morföräldrar som har eller har haft samiska som språk i hemmet. Eller om man till exempel har en förälder som har röstat tidigare i sametinget.


Sametinget är samernas riksdag. Där kan de lättare göra sin röst hörd och påverka i samhället. Sametinget bestämmer bland annat över frågor som rör samisk kultur, språket och skolan. Vart fjärde år är det ett allmänt val. Nio partier går till val och i år finns det tre nya partier, något av dessa kan komma med i sametinget. Ett av de nya partierna heter, Solidaritet, ett annat Albmut som betyder folket och sist Landspartiet, svenska samer. De andra partierna heter, Jakt och fiskesamerna, som är det största partiet. Sedan finns det Skogsamerna, Samerna, Guovssonásti, Min Geaidnu och Samelandspartiet.
 Partierna har olika idéer på hur de ska förändra saker till det bättre och utforma samhället. I programmet Inför sametingsvalet menar de att alla tycker att barnen är viktiga. De vill gärna att barnen ska gå i sameskolor, men många föräldrar väljer ändå kommunala skolor. Detta beror på att det ibland inte finns någon sameskola i närheten, men sameskolorna har även haft problem, då det ofta är svårt att hitta lärare och få tag i läromedel. Allt fler föräldrar har valt att flytta sina barn. De tycker det är jobbigt att konstant slåss för att få bättre resurser till skolan. Sameskolorna är väldigt viktiga då barnen får chansen att lära sig mer om sin egen kultur. Partierna i sametinget vill ha sameskolan kvar. Det gäller bara att föräldrarna väljer samskolan och att föräldrarna i sin tur upplever sameskolan som ett bra val.

Alla näringar utvecklas, inte bara rennäringen. Intresset är olika för slöjdnäringen i sametinget, men, de ska försöka lyfta slöjdfrågorna. Alla samer har inte tillgång till samma rättigheter.
 De flesta i samtinget strävar efter ett enat samisk samhälle då detta är starkare och även har större chans att kunna påverka staten. Partierna tycker väldigt olika om en del frågor. Bland annat vill en del behålla gammalt och ser mycket till traditioner, medan andra står öppna för nytt och menar att de bör stå öppna för förändringar. Några anser det är viktigt att backa i tekniken och sluta använda motorfordon i rennäringen, då detta skulle skapa flera jobb inom renskötseln. Andra menar att de omöjligt kan öka produktionen av renkött, utan tillgång till mer mat åt renarna. Det finns de som talar om ett annat alternativ, om uppfödning av renarna som boskap med annan utfodring. Dessa har dock fått mothugg av andra som tycker att detta inte skulle inte ge samma smak på köttet.


En del partier vill reformera hela samebyn. Enligt lagen har alla samerna rätt till att arbeta med renar, fiska och jaga enligt gamla traditioner, men i verkligheten måste samerna vara medlemmar i en sameby för att få utnyttja de samiska rättigheterna enligt renäringslagen. En stor del av samerna står utanför samebyarna och partierna tycker inte det är rättvist. För 120 år sedan inrättades samebyarna, sedan dess är samerna uppdelade i renägande samer och andra samer. Alla som vill borde få tillhöra en sameby, samerna borde inte behöva vara renskötare, det viktigaste är inte rättigheterna, utan känslan av gemenskap menar en intervjuperson.
 Många känner sig idag ovälkomna, en del söker inte efter att få bli just renskötare eller få del utav marker och den ekonomiska biten. Många vill bara få uppleva en samhörighet och en kulturell gemenskap för icke renskötande samer. 90 % av samerna står utanför samebyarna. Hur ska alla de kunna använda sina rättigheter som är knutna till samebyarna? Markerna räcker inte till alla och de måste då minska sina krav och fundera över hur markerna ska användas och tilldelas.
 Eftersom markerna krymper är många rädda för att flera ska bli medlemmar i samebyarna, då detta skulle ge allt för hög konkurrans om de redan få arbeten som finns.

Samerna har varit negativa till EU, men har nu ändrat uppfattning då det gett dem fördelar.
 Slöjdarbete är en viktig inkomstkälla och ett kulturarv. Samerna tar tillvara råvarorna renen ger. De tillverkar allt från knivar, kåsor och läderhantverk – både konst och bruksföremål. Kläderna är ett sätt att markera sin samiska identitet, till exempel att använda sig av en kolt. Samerna kan genom den se vart de kommer ifrån, beroende på hur den är designad. Färger och mönster är viktigt. Samerna strävar efter att få bevara sina traditioner, ett exempel är same SM, där de anordnar tävlingar i olika sportgrenar.
 Jojken är väldigt viktigt än idag inom den samiska kulturen. Samerna jojkar inte om något utan de jojkar någonting. Detta kan vara allt från personer till kärlek, till allting.


Det samiska språket har en osäker framtid, det är inte besläktat med till exempel svenska och norska, utan med bland annat finska och estniska, men de olika samiska dialekterna gör det väldigt svårt för dem att göra sig förstådda med varandra. Ett exempel på detta är nord och syd samiska, de kan knappt förstå varandra från de olika språkområdena. De flesta samer kan idag svenska och även andra språk, men varje generation tappar sorligt nog samiskan mer och mer. Nu uppmuntras de att använda sitt språk och det finns bättre undervisning, redan på dagis. I Uppsala finns bland annat språkutbildningar i samiska.
 Utvecklas inte språket lever det inte vidare. År 2000 blev samiskan ett officiellt minoritetsspråk. Språket är väldigt viktigt för samernas identitet och en stor del av gemenskapen. Samerna kan inte kommunicera lika bra med varandra utan det. Resurser saknas för att lära ut språket, detta beror både på ekonomiska skäl och på brist på lärare. Samerna är väldigt engagerande i sitt språk, men det hotas ändå. Ett alternativ menar lärare kan vara distansutbildning.


Det tragiska är att de som inte kan samiska får inte rösta i sametinget, även om de har samisk släkt, men sametinget ska försöka ändra denna regel och de utreder nu frågan. Det vore väldigt viktigt för framtiden att även de som inte fått möjligheten att lära sig samiska får rösträtt och kan påverka i sametinget, alltså att sametinget tar bort språkkravet och även ser till släktskap. En intressant tanke i Sametingsprogrammet, var att många av talarna i partiet inte heller talar samiska. En del kan inte, andra kan, men vågar inte, samerna måste ju som det nämns i programmet, leva som de vill lära.


Idag samarbetar samerna med andra ursprungsfolk och det har skett många positiva förändringar. I samarbete med andra ursprungsbefolkningar, från det att ha varit isolerade och rasistiskt behandlade, har samernas kultur blivit en del av världen, även om många samer fortfarande upplever sig vara undanträngda i samhället. I förändringen som skett har många svenskar börjat söka sina samiska rötter och börjat visa intresse och ökad respekt för samiska traditioner.
 Nils Uddenberg menar att intresset är stort för samiska traditioner idag, speciellt bland unga samer.


Jag hittade en artikel på aftonbladet som heter, Ut och vakta era renar. Till exempel skriver en av debattörerna:

Det är inte rovdjuren som behöver dödas, det är inte naturen som ska tuktas, det är samerna som måste tillbaka till sina rötter om de nu vill leva och behandlas som ett ursprungsfolk!


I artikeln menar debattörerna att samerna inte gör ett bra arbete med rennäringen längre och borde gå tillbaka till sina rötter och sitt traditionella sätt att ta hand om renarna. Debattörerna menade även att samerna får mer pengar än de behöver. Artikeln är ett bra exempel på den rådande bristen på kunskap om samerna och hur de fortfarande förtrycks i dagens samhälle.

4.1 Renskötsel och samers syn på djur

Den samiska kulturen är extremt nära förbunden med ett enda djur, renen.


Rennäringen har förändrats från förr, den är något helt annat än vad den var för några decennier sedan. Idag är samerna beroende av tekniska hjälpmedel för att kunna flytta renarna. Rennäringen kräver stora områden, i själva verket utnyttjas upp emot en tredje del av Sveriges totala yta till renbete. På grund utav olika näringar minskar renarnas områden allt mer, landskapet delas upp och orsakar störningar när renarna ska flyttas. Detta påverkar även den samiska kulturens villkor.


Som renskötare får samerna dålig lön, sedan rennäringen motoriserades har utgifterna stigit mycket.
 Inkomsten de får som renskötare varierar ständigt, bland annat beroende på hur många kalvar renarna får och hur många av renarna som dör och påverkan från till exempel rovdjur.
 Renhjorden är inte längre bara ett tecken för ägarens status, det är renarna som ger ägaren pengar. Mekaniseringen har medfört en ökad bekvämlighet, menar Uddenberg, samerna måste betala för det. Renarna måste kunna omvandlas till kapital menar han. Renskötarens uppgifter är många, den viktigaste uppgiften är att beskydda renen och skapa goda förutsättningar för renarna.
 Andra uppgifter är till exempel att hålla rovdjur på avstånd och undvika konflikter med markägare. Nu står främst produktionen av kött till markanden i fokus och samerna måste numera veterinärbesikta alla djur som ska slaktas, för att få betalt.


Den tekniska utvecklingen, har medfört att rennäringen är beroende av olika hjälpmedel, som radio, helikoptrar, lastbilar, snöskotrar och terrängmotorcyklar. Många är kluvna till all ny teknik, även om det ökat bekvämligheten för många samer. Till exempel kan de med hjälp av en skoter, snabbare ta sig hem till sin familj och samla renhjorden snabbare.
 Gamla kunskaper går förlorade när rennäringen blivit så beroende av nya redskap och metoder, men konkurrensen på marknaden lämnar inte så många alternativ, tid och arbetskraft måste det sparas in på och tekniken är det bästa hjälpmedlet för detta.


Renarna var först ett bytesdjur för de jagande samerna. De tämjde vissa djur till dragdjur och mjölkade en del renar. Samerna och renarna har gamla band till varandra och djuren har alltid respekterats och behandlats på bästa möjliga sätt. Ändå menar Uddenberg att djurens välfärd ökat, bland annat på grund utav nya naturkunskaper, t.ex. evolutionsläran och ökad kunskap om ekologin. Vi har även ett nytt umgänge med djuren och vi har sällskapsdjur istället för endast djur till ”nytta”, även om det givetvis förekommer båda delarna. Den nya djurskyddsetiken har även påverkat samerna, de har fått en djupare förståelse för djurens känslor.


Under vårvintern, är renhjorden som sårbarast och många renar svälter ihjäl på grund av dåligt bete. En åtgärd samerna vidtagit är nödutfodring. Rennäringen är känslig för störningar, särskilt på våren när vajorna får kalvar och störningarna har blivit allt fler. Skogsbruket har förstört de tidigare sammanhängande skogarna där renarna kunde vandra, de har delats upp och renhjorden kräver mycket mera tillsyn, inte bara under märkningen, utan året om. Djuren kommer lätt på villovägar och skiljs från flocken. En renhjord kan bestå av flera hundra djur, ibland tusentals. Det går inte att jäkta renarna, renskötaren måste följa i renarnas takt.
 Även med hjälp av till exempel helikopter, så lär samerna anpassa sig efter renarna och ofta sker aktiviteterna samtidigt hos samebyarna, vilket orsakar konkurrans om hjälpmedlen.


Samerna har anpassat sig till det västerländska levnadssättet, men en renskötare lever ändå ett annorlunda liv idag om man jämför med en vanlig Svenssons vardag. Ungefär 2500 svenska samer försörjer sig på renskötsel och det finns tusentals företag som jobbar med renskötsel. Den av samisk härkomst eller släkt, med rennäring som yrke har rätt att etablera sig som renskötare.
 Rätten infodrades 1928, och har blivit omdebatterad då den skapade en gräns mellan renskötande och ej renskötande samer. Arbetet med rennäringen är ofta en familjetradition, så det är en självklarhet att fortsätta i familjens fotspår. Många kunskaper förs vidare muntligt och genom att lära sig via praktisk handling i den samiska kulturen. De hyser stor respekt för de äldre och deras kunskaper. Inom renskötseln är det ofta fadern som blir sonens läromästare. Det förekommer kvinnligare renskötare, men det är ovanligt. Vid märkningen samlas många samer och de blir en stor fest, där de förutom chansen att se hur stora deras tillgångar är, även får umgås med familj, släkt och vänner. Detta är ett viktigt sätt för många att markera sin samiska identitet, genom att delta och föra renskötselns traditioner vidare.


Av filmen Hjordeliv får man veta bland annat att FN har kritiserat Sverige för samernas behandling.
 År 1989 antog FN ILO:s konvention 169, om ursprungsbefolkningars rättigheter. Sverige har ännu inte antagit konventionen.
 Varför har Sverige inte antagit ILO:s konvention som skulle garantera samernas rättigheter? Konvention nr 169 är det enda juridiskt bindande dokument som FN antagit som bara handlar om urfolks rättigheter. Dessa bestämmelser:


Slår fast att urfolk har rätt att äga och bruka sina traditionella land och vattenområden, samt naturresurser på, och ibland under, dessa.


Om Sverige skulle anta denna rättighet skulle det innebära att de personer som inte är samer och utnyttjar samiska områden genast måste flytta på sig. Den svenska skogsindustrin drabbas till exempel, som inte kommer att kunna avverka skog på samernas områden utan tillåtelse och staten skulle även tvingas ge upp en del landområde och naturresurser. Detta skulle givetvis kosta mycket pengar för Sverige. Beror det på ekonomiska orsaker eller politiska? Ytterligare en anledning skulle kunna vara att samerna också skulle bli ägare till naturresurser, till exempel olja, på marker som de traditionellt inte använt. Detta skulle innebära att de fick rätt till att få del av vinsten på en sådan produktion om de låter andra bruka deras mark.


Enligt sametingets statistik menar Uddenberg att antalet renar i de svenska markerna minskat från ca 270 000 till 200 000 sedan 1994.
 Samerna tror detta beror på bristen på vinterbete och ökat antalet rovdjur. Betesområdena används vid olika tider på året, då de har olika egenskaper.
 Samerna menar i filmen Hjordeliv att de inte tror att renskötelsen har någon framtid om det fortsätter som det gör. Välfärden gör att människor kräver mer och mer och trycket från dem som vill komma åt deras marker ökar. I filmen tar de upp en rättprocess som heter Nordmalingsmålet.
 Detta handlade om över 100 markägare i Nordmaling som hade stämt tre samebyar för att de låtit sina renar beta i området och hotade deras liv som renskötare. Det handlade om att samerna hade rätt eller inte till vinterbete enligt sedvänja i området. Den här gången hade de turen på sin sida och samebyarna Vapsten, Ran och Umbyn vann målet i januari år 2006.

Striden som pågått i sju år och som avhandlats under sju veckor vid Umeå tingsrätt fick därmed en överraskande utgång. Dagens dom går nämligen helt emot tidigare domar där samerna förlorat i liknande processer.


Samerna hade tidigare inte vunnit i liknade processer i rätten och kampen fortsätter. Målet väckte stor uppmärksamhet och tingsrättens dom var av stor betydelse. Den pågående konflikten mellan samiska traditioner och det moderna Sverige ger en bild av en kultur som håller på att glömmas, men, samernas kamp för sin kultur och överlevnad lyfts fram.
 Hela deras civilisation hotas och samernas har påbörjat en kamp för sitt folk och sin kulturs överlevnad.


4.2 Rovdjurspolitik


I och med den intensiva rennäringen upphörande, har motsättningar har uppstått mellan samen och svenskars hållning till rovdjuren. Samerna umgås mindre med djuren, förr hade renarna till och med individuella namn och markerades tydligt som egna individer, vilket har försvunnit allt mer. Tama renar är väldigt tillgivna och utvecklar personliga relationer till sina ägare precis som en hund. Renarna ses som vackra, kloka och tillgivna och bör ges en så respektfull slakt som möjligt. Renarna anses ha en bra planeringsförmåga och intuition, även om dessa förmågor givetvis inte är lika avancerade som människans. Renarna söker sig till vissa marker och kan ha många minnen.


Rovdjuren är en ekonomisk belastning för rennäringen, men samerna anser även att rovdjuren inte ska utrotas. Det saknas förståelse för hur illa drabbade samerna blir av att inte kunna försvara sig mot rovdjuren. Rovdjurens område har krympt, och krymper allt mer och samerna menar att stammarna måste minskas. Jakt och fiske är inget nöje för samerna, som för svenskar. De gör det för mat och ekonomin. Begreppet ”fritidsjakt” förstår dem sig inte riktigt på, även om de kan gilla att jaga ändå, men inte enbart för nöje eller rekreation. De kan se jakten som ett bidrag till den ekologiska balansen, vilket även svenskar upplever. Jakten är självklar för samerna för att behålla balansen i naturen och är även en fördel för bytesdjuren.
 Samerna har alltid ätit kött för överlevnad och det sitter kvar, de försörjer sig även på fisk och vilt. Människor som bor i samma område som samerna avundas ibland dem, då deras möjligheter att utöva jakt på det område de har jakträtt på, även om marken kan vara någon annans. Jakten innebär att de släcker liv och är självklart för många samer, men inte för alla svenskar.


Köttproduktionen har förändrats. Samerna slaktade tidigare själva, men numera utförs slakten i ett slakteri. Detta kan upplevas som jobbigt, trots det är en gammal vana att djuren ska slaktas sedan barnaår. Tama djur, var tabu att äta, då det var tradition att inte äta köttet från ett tamt djur, utan de sålde köttet. Samerna ser naturens gång som ett skäl som berättigar att döda djuren, men det förekommer olika uppfattningar, en del samer menade att människan är större än renen i mentalt värde medan andra upplevde det annorlunda. Renköttet är väldigt nyttigt och ett traditionellt element i den samiska matkulturen. Det kan både kokas, stekas, rökas, och torkas. Idag har den samiska matkulturen influerats av många andra kulturer.


Det traditionella samiska sättet att vakta renarna såg annorlunda ut. Förr gick det inte alltid ut på att döda bytesdjur i deras jakt. Samerna försvarade renarna genom att skrämma rovdjur och de gav sig oftast inte iväg utan gick bara i angrepp mot farorna i närheten av flocken. Vargen, björnen och järven har alltid varit de djur som hotat renarna mest. Tillsammans med lodjuret och människan räknas dessa till de fem stora.
 Vargen uppfattades som besvärligast, medan björnen som minst besvärlig av rovdjuren. Renarna blev väldigt rädda om en varg kom i närheten och det kunde ta flera dagar att återfå lugnet hos renarna.
 Renarna kunde även hamna i stor fara om de jagades ut på isar. Renarna gav sig väldigt sällan självmant ut på isar.
 De går ofta efter varandra i spåren i snön.
 Renen är ett flockdjur och istället för att skingras när ett rovdjur kommer så springer de istället intill varandra och samlas ofta i flera grupper. Skulle alla djuren samlas i en enda stor flock, skulle det fungera mindre smidigt. Renarna ger sig sedan av och flyr från faran.


Samerna får ersättning för förekomsten av rovdjur idag. Enligt samerna täcker regeringens utbetalda belopp bara en femtedel av deras utgifter. Ändringar pågår i förvaltningen av rovdjursstammarna, men konflikten är fortfarande ett faktum, några har fått fängelsestraff för att ha skjutit varg till exempel. I sin sameby liknades de samer som sköt vargarna vid hjältar då renarna besparades lidande.
 Upprörande historier berättas där renar blivit liggande halvt uppätna, men fortfarande vid liv. Samerna menar att de har ett moraliskt ansvar och renägarna ser alltid till renarnas bästa. Onaturligt antal av bytesdjur gör att antalet rovdjur ökar och att intressemotsättningar skapas.


År 1966 fridlystes vargen, 1999 fanns det mellan 50-70 vargar i Sverige. År 2007 fanns ca 180 vargar i Sverige. Det är mer än en fördubbling på bara 8 år.
 Ändå låter det inte som så många djur, jag jämförde med till exempel antalet björnar. Det finns cirka 2 550 björnar i Sverige idag. Antalet björnar har också ökat mycket. För 70 år sedan så fanns det ca bara 500 stycken.
 Det finns ungefär 260 000 renar i Sverige.
 Samerna vill skydda sina renar och upprätthålla en balans. De har ansvaret för att renarna ska ha det bra.
 Samerna vill själva kunna reglera rovdjursstammarna och få en kontroll över rovdjurstammens storlek, då det finns en onaturligt hög nivå av vissa djur. Balansen har rubbats och samerna måste gå in och reglera antalet rovdjur, menar samerna. Vilda renar klarade sig någorlunda mot rovdjur själva förr, men inte dagens renar. Rovdjuren kan likväl lida, sörja och tänka. Alla djur har ett existensberättigande enligt både samer och svenskar. Rovdjuren kan också uppleva många känslor. Jaktstrategier visar att de kan planera och samerna anser att de har välutvecklade mentala förmågor. Även om de kan uppvisa stor grymhet. En del är så kallade ”nöjesjägare” och dödar bara djur för skojs skull, vilket är ett enormt slöseri. Svenskars syn på rovdjur är idealiserad och okunnig, samt naiv menar samerna. Samerna beundrar även de stora rovdjurens skönhet och tycker de är fascinerade.

Samerna har goda skäl att vara less på rovdjur. De utgör en ekonomisk belastning och betraktas nästan som skadedjur.
 Förut fyllde rovdjuren funktionen att vidmakthålla den ekologiska balansen, men, genom utbyggnader och andra ingrepp i naturen, har balansen rubbats och samerna är skyldig att ta ansvar upplever dem.

Renarna har i gengäld rätt att påräkna visst skydd mot rovdjuren och därigenom slippa utsättas för onödigt lidande.


Stammarna kommer att få fortsätta öka om inget görs och de som blir lidande är framför allt renarna och samerna menar Uddenberg. Samernas resonemang skiljer sig inte mycket från andra svenskar. Skillnaden beror på erfarenheter och att rovdjuren drabbar renskötseln.


4.3 Naturen som religion


- Samisk natursyn, i dagens samhälle


Vi vet vad vi vet, men eftersom ingen ändå lyssnar på oss, kan vi lika gärna behålla det för oss själva.


En sådan sorglig tanke visar på hur förnedrande och hur mycket förakt samerna fick uppleva för inte så länge sedan. De är fortfarande inte helt accepterade i samhället idag. Naturen är något svenskarna tämjer, medan samerna lever i, av och i samspel med. Samerna har idag förlorat en stor del av sin identitet genom att deras religion har försvunnit allt mer. Många samer utryckte i intervjuerna i Nils Uddenbergs bok, Renarna, markerna och människorna, hur de ”inte direkt var troende.”
 Många menade att de inte var ”direkt religiösa”, Nils Uddenberg, menade att ordet religös förknippas med den gamla gudstron. Allt i naturen har en uppgift att fylla och en mening enligt samerna, en del tror på ett övre väsen eller att allt inte tillkommit av slumpen. Det tror att det finns en tanke bakom allt, men det gäller att hitta den.


För svenskar som inte är samer eller har kopplingar till dem har intresset för den traditionella religionen ökat, men även hos samerna själva. I det västerländska tänkandet vill svenskar tämja naturen och förändra den efter deras önskemål, medan samerna anpassar sig efter den. De menar att människan inte kan förändra naturen utan att den bestämmer själv förutsättningarna. Samiska traditioner gjorde att de tog hänsyn till de krafter som härskade i naturen. De levde i förhållande till naturen som styrde deras liv och handlingar. Samerna offrar inte idag på de gamla offerplatserna, men de hyser stor respekt för dessa platser. En del tycker det var fel att röra vid gravföremål och skulle ogärna avslöja gravplatser, då de är rädda för att de skulle exploateras. Turister och New Age:are förstör mycket då de söker efter det ursprungliga, menar en kvinna. Detta sker på fel sätt då det är ett sätt att leva och inget de kan få på det sättet. Hon respekterar dem som sökande människor, även om hon ifrågasätter dem.


Svenskar spenderar gärna sin fritid i naturen. Att vistas i naturen är vanligt och fyller en stor funktion i många människors liv. Många söker sig bort från staden, då det ger dem känslomässiga och estetiska upplevelser som tillsammans skapar ett större sammanhang som är mäktigare än människan. För samerna kan det vara både hårt och svårt att arbeta i naturen. De ger sig inte ut utan anledning på samma sätt, inte för nöjes skull. De kan även se avkoppling och de upplever även att de kan hämta rekreation i naturen och en känsla av att få kraft och personlig harmoni.


Den tekniska utvecklingen och samhällsomvandlingen som ägde rum, för ungefär hundra år sedan medförde alltså att människorna kom längre från naturen och att de blev mindre utsatta för dess krafter.


Naturen styrs nu av människor, inte tvärsom. Samerna har inte genomgått samma sociala förändringar som resten av samhället, rennäringen har blivit mer administrativt arbete, att sköta blanketter och liknade till skillnad från förr, men är fortfarande ett utomhusarbete. Samerna har andra erfarenheter av naturen än svenskar, menar Uddenbergs forskning. De flesta av samerna tror inte de skulle trivas i en stad, på grund utav det långa avståndet till naturen. Många samer upplever städer som instängt, stressigt, det finns ingen ro och frid. En intervjuperson tyckte synd om människorna i stora städer, som inte fått uppleva naturens frihet. Samerna upplever inte samma rädsla som många svenskar när de är ute själv eller bor i ödemarken. De är mer rädda för att vistas inne i samhället, naturen uppfattas som kärleksfull och trygg. Svenskar kan uppleva naturen som rent av farlig.


Samerna menar att om människor har kunskap om klädsel, väder och vind och tar hänsyn till omstädigheterna så går det för det mesta bra att vistas i naturen. Människan behöver inte vara rädd, bara man har respekt för naturen. Erfarenhet och kunskap ger trygghet. Samerna kan inte kontrollera sina livsomständigheter på samma sätt som oss och kan på så vis ha svårare att passa tider. De tror människor från storstäder skulle behöva spendera mycket mera tid i naturen, då de är så stressade och behöver stressa ner, vilket tar minst en veckas tid, och då är det oftast dags för dem att åka hem igen.


Svenskarna klarar mål och scheman. Samerna har inget behov utav att tävla med naturen. Naturen kan ge upphov till känslor som närmast kan beskrivas som religösa. Människan är underordnad naturen och ingår i ett sammanhang som innesluter allt liv. Naturen uppfattas som helig, överväldigande, lockande och vacker, men samtidigt skrämmande och tilldragande.


Inför naturen är människan liten och det kan vara skrämmande, men naturen är också förutsättningen för allt liv. Att vara utelämnad till naturens nyckfullhet föder därför en blandning av ödmjukhet och tillfredställelse.


En del upplevde glädje då de mötte krafter som människan inte kunde behärska. Naturens ordning är meningsfylld, där skogsavverkningen farit fram försvinner själen ur skogen. Inte bara betet för renarna försvinner, utan även minnena i skogen, själva kulturarvet. Samerna uppskattade naturens skönhet, fast kanske på ett annat sätt. De som jobbar inomhus hade ungefär samma behov som svensken. I grunden inte så olika syn på naturen, renskötande samer utsätts för ogynnsamma väderförhållanden. De är utelämnade åt naturen, men är ändå trygga i den. Är vädret dåligt får de vänta till det blir bättre, samerna verkar även ha en annan uppfattning av tiden. Det samiska året ser bland annat lite annorlunda ut än vårat.
Samerna delar in året i höst, höstvinter, vinter, vårvinter, vår, vårsommar, sommar och höstsommar.


Många anknöt naturen till den gamla samiska religionen. Samernas natursyn skiljer sig inte så mycket från svenskars, de förekommer mer likheter än skillnader. Trots olika levnadsförhållanden har de en hel del gemensamt, som kan ha två förklaringar, menar Uddenberg.

”Samerna utsatts för ett starkt inflytande från den dominerande svenska kulturen” Vilket menar han också, eller ”människans oros känslor och hållning till naturen har vissa givna former som tenderar att upprepa sig från samhälle till samhälle.”


4.4 Miljöförstöring och jordens globala uppvärmning


Varför säger vi så ofta att vi vill bevara naturen samtidigt som vi på olika sätt exploaterar den?


I dagens samhälle talar vi ofta om vårt klimat. Andra återkommande ord för fenomenet är klimatpåverkan och global uppvärmning. Alla dessa företeelser handlar om hur vi tar hand om vår miljö. Idag är många debatter igång om den biologiska mångfalden som hotas på jorden. Västerlandets ekonomiska och tekniska utveckling är både bra och dålig. Människan har skapat stora problem genom sin snabba utveckling, som lämnat stora spår efter sig. Vi överkonsumerar mycket i vårt samhälle och en moralisk utveckling behövs, menar Uddenberg.


I serien Nya vädrets offer lyfts klimathotets verkliga konsekvenser i världen fram. Vi får möta utsatta människor som får offra allt mer i en allt varmare värld och kämpar hårt för sin kultur. Det är en berättelse om dem vars liv smälter bort. Deras berättelser blir likt ett vittnesmål för hur livet förändras när världen blir allt varmare. Det sista avsnittet i serien handlar om samerna som menar att det konstiga vädret redan är här och de ser stora skillnader redan nu. Samerna har liksom resten av människorna anpassats sig efter klimatet, men de menar idag att naturen förändrats för snabbt.


Det nya vädret kommer utan förvarning idag menar de. Samerna är rädda för att många av deras renar kommer att svälta ihjäl eller frysa till döds. Förr var det alltid bra bete och väder, vad de kan minnas och de grubblar över vad de ska ta sig till om det fortsätter gå så dåligt för dem. Det funderar de på ofta. Regn dödar numera renar mitt i vintern, då deras bete fryser till is. Nödutfodringen fungerar inte bra, det är alldeles för dyrt och kommer snart leda till en ekonomisk kris. Är rennäringen dödsdömd? Det är inte bara regn mitt i vintern som bekymrar dem och som får ödesdigra konsekvenser. På somrarna är det för varmt för renen, som är speciellt anpassad till det arktiska klimatet och de måste vara väldigt försiktiga och arbeta delvis under natten när de till exempel ska märka renarna i början av sommaren, för att de inte ska dö av värmen.
 I dokumentären får man höra bland annat flera renskötares synpunkter. Girste, en ung renskötarkvinna, menar att hennes livsstil hotas. Hon är bosatt i Dálbma, en sameby i Kirunas kommun. Renskötseln är en livsstil för henne, hon lever i naturen och följer renarna. Hon menar att det är hemma för henne och att hon älskar det livet och vill leva så, men de allt mildare vintrarna gör hennes liv svårare. Inte bara för henne utan även för många andra samer, väntar nu en jobbig vardag när klimatet förändrar både deras livsstil och renarnas.


Det är dock svårt att sia om framtiden, men alla samerna hoppas givetvis kunna fortsätta med rennäringen i framtiden. Vet inte hur det blir, jag tror att det är för sent, men vad som händer framöver beror på oss själva menar en same. Per Olov, en renskötare har de senaste 10 åren märkt av en stor förändring. Vintrarna har mera snö som orsakar att renarna inte känner lukten av laven under den djupa snön menar han. Renarna äter då även laven från träden, i brist på mat på marken, men detta gör att dem strövar omkring och det blir svårare att hålla flocken samlad, vilket ökar risken för dem att bli tagna av rovdjuren.


Uddenberg menar att nutida västerlänningar är mycket medvetna om miljöproblemen och betraktar dem som våra allvarliga framtidsfrågor. Även rennäringen berörs av både globala och lokala miljöförändringar och renägaren kan själv uppleva sig som offer för detta då de inte kan påverka, men även samer kan vara miljöförstörare, då till exempel med terrängfordon.
 En del som Uddenberg intervjuade betraktade sig som delaktiga i miljöförstöringen. Skotrarna förstör marken, många använder dem på fel sätt, samerna gillar givetvis fördelarna de har fört med sig till renskötseln och de vill ha tillgång till ny tekning som alla andra. Även om de är medvetna om hur de bidrar till miljöförstöringen. De försöker att inte köra i onödan, så det är både på gott och ont. Skulle en vanligt svensk köpa en skoter så kör denne mest för nöjes skull, vilket är mer slöseri. Mycket traditionell kunskap försvinner i och med den nya tekniken.


Många svenskar är väldigt miljömedvetna, men avstår ändå inte från att åka bil små sträckor till jobbet exempel, för först kommer bekvämligheten, i andra hand miljötänkandet. Samerna har stor användning av teknikens fördelar även om de mera tänker och beklagar sig över markslitage t.ex. Tekniken skapar miljöproblem. Detta ser likadant ut för en renägare som för vilken svensk som helst. Samerna talar om miljön på ett annat sätt än svenskar och hade fördelen att kunna knyta an till konkreta erfarenheter, medan svenskar kan ha svårt att sätta sig in och förstå. Samerna är beroende av naturen. Många renar råkade illa ut av Tjernobyl och cirka 93 000 djur fick slaktas. Samerna fick ersättning, men köpepriset på köttet föll i botten. Samerna fick det inte bara svårt ekonomiskt utan det kändes även tungt att arbeta och arbetsglädjen försvann. För sitt fullgott utförda arbete fick de inte någon avsättning. Försurningar i fisket och renlaven, som är väldigt känslig, upplever en del samer som mer hotande än kärnkraften. Idag sker det ett intensivt renbete och fiske och samerna har stora renstammar, men de kan inte ha flera djur än vad naturen kan producera mat till. Lokala miljöfrågor engagerade samerna mest. Skogsbruket är en stor miljöbov. Skogen hinner inte återhämta sig och utsläppen i luften gör att lavarna minskar.
 Lavarna har en långsam återväxt period. Samerna tänker långsiktigt, återplantering av träd är väldigt viktigt för dem. Det är det viktiga att ta hänsyn till hur marken utnyttjas skonsamt för miljön, inte bara det ekonomiska värdet. Samerna vet att renskötseln påverkar miljön, till exempel av motordrivna fordon. Dessa är numera oundvikliga för dem för att kunna genomföra arbetet i rennäringen och de har medfört många positiva fördelar, men om de jämför så är detta rätt obetydligt, om man ser till exempel hur den svenska turismen utsätter markerna för mycket större miljöförstöring en vad samerna och deras renar själva orsakar.
 Turismen är dock inte bara negativ för samerna. Det är en inkomst för dem, som gör att de kan bo kvar och ger dem en sysselsättning. Dock gäller det för samerna att ta kontroll över turismen för att få ut något tillbaka och skapa en näring som inte kommer i konflikt med deras kultur.
 De moderna transportmedlen ger också möjligheter för nya besökare att komma till fjällen. Många kombinerar turism med renskötseln.


Samerna är engagerade i både globala och lokala frågor om miljöfrågor. De känner sig som offer till fabriker och bolag, utan makt att göra något. Miljöproblemen handlar mycket om kontrollen över den mark som de traditionellt har utnyttjat till rennäringen och att bevara traditioner. Motoriseringen av rennäringen kan upplevas som ett svek mot den egna kulturen. Ingreppen i naturen får på långsikt effekter för rennäringen och i sin tur för den samiska kulturen.
 De kommer i konflikt med sig själva när de behöver använda tekik som orsakar påverkan av miljön. Ingrepp i naturen, kolliderar med respekten för de ursprungliga traditionerna, för samerna tar aldrig mer från naturen än de behöver. Synen på naturen ändras, bland annat av samernas förändrande levnadsomständigheter. För svenskarna är miljöfrågorna abstrakta menar Uddenbergs forskning, även om deras inställningar påminner om samernas.

En annan förklaring till likheter i natursynen kan vara att vissa drag i natursynen har sin rot i människans biologi och därför tenderar att upprepa sig i de flesta kulturer. Natursynen formas även av det samhälle där den uppstår.


Vår uppfattning om ett landskaps skönhet hänger ihop med våra biologiska dispositioner menar Uddenberg. Till exempel kan en svensk lockas av solen, medan en oriental hellre sitter i skuggan. Stephen R Kellert har skapat en teori om att naturen kan ha olika välden för människan. Han har delat in dessa i nio grundläggande värden. Det förekommer skillnader i uppfattningen i naturen hos människor med olika kulturell bakgrund, vissa inslag i synen som upprepar sig och skillnader. Tillgång till parker, trädgårdar och krukväxter är viktigt för människorna i dagens samhälle och utsikt över grönområden till exempel har alltid varit eftertraktat. Även bra för hälsan visar undersökningar på sjukhus och platser där patienter/fångar som hade fönstren mot grönområde mådde bättre. Lika så lindrar detta stress.


Naturen har ett värde som källa till rekreation, ett värde som sannolikt blir allt betydelsefullare i ett modernt samhälle med dess urbanda livsstil, höga tempo, och ständiga förändringar av människans villkor.


Forskare har gjort flera undersökningar och visat på att vistelse i naturen, även om bara någon dag, leder till förundran och religösa frågor och djupare kontakt med tankar och känslor. Andra blev lugnare och mer tillfreds med sig själva och en del upplevde en helhets känsla. De flesta kände sig delaktiga i ett större sammanhang. Svenskarna idealiserar inte naturen, på samma sätt som samerna.


5. Analys


När den samiska befolkningen växte allt mer, blev de så småningom tvungna att övergå från att vara jägare till att bli renskötare för att kunna försörja sig och betala skatterna som infördes. Denna förändring var en av många som ledde till att den moderna samiska religionen, inte tog samma utryck som den gamla. Egentligen kan samerna nog inte prata om en samisk religion i dagsläget. Utan det som finns kvar är fragment av flera traditioner och olika föreställningar. Att vara same idag är mer än livsstil, än en religion. Idag finns det många samer som är kristna och tillhör andra religioner liksom resten av Sverige, men till skillnad från förr så är de frivilligt kristna, inte tvångskristnade, eller påtvingade andra religioner. Många samer upplever fortfarande att deras kultur inte är helt accepterad av den svenska kyrkan och i samhället. En del samer har sökt sig till den kristna väckelserörelsen laestadianismen, andra till olika religösa sammanhang, liksom den övriga befolkningen i Sverige.

Mycket av samspelet med naturen lever kvar och har en viktig koppling till den samiska kulturen. Det är omöjligt att säkert veta hur mycket den samiska natursynen påverkats av kristendomen. Men till exempel i kristendomen så är Gud överordnad naturen och en del samer tror bland annat på ett övre väsen som råder över naturen, eller att allt inte tillkommit av slumpen. Detta skulle kunna vara ett tecken på en influens från kristendomen. I traditionell samisk religion så är det oftast flera krafter som råder över naturen i ett samspel med varandra. Naturen uppfattas även som något heligt och överväldigande. Samernas natursyn är väldigt lika svenskars, även om den skiljer sig mycket åt.

Traditioner som finns kvar är olika starka från individ till individ, men de samiska traditionerna har fått en förstärkt position. Samerna arbetar mer med språket idag och sameslöjden till exempel, men även med renskötseln. Produktionen av renkött sker nu inte bara inom samefamiljer utan är en del av den svenska ekonomin, men det finns många orosmoment. Samerna är beroende av rennäringens inkomster och andra konkurerar om deras marker. Rovdjuren är också ett stort hot och samerna vill kunna reglera rovdjursstammarna själva, åtminstone få möjligheten att begränsa stammarna, då det finns en onaturligt hög nivå av vissa djur. Balansen har rubbats i naturen, liksom miljöförändringar som påverkar speciellt renarnas lavar. Lika så är all ny teknik de använder till en stor nackdel för dem själva, för att de glömmer allt mer traditionell kunskap. Vägnäten byggs ut och turismen ökar. En del är positiva, andra negativa till samernas fortlevnad. Samerna har länge blivit bortträngda och förnekade, men har nu fått ett viktigt erkännande i samhället och därmed en början till återupprättelse. Jag hoppas att det fortsätter så och att samerna verkligen vågar vara dem de är, lika att försoningsprocessen mellan kyrkan och samerna fortsätter.

I skolan fick jag inte lära mig särskilt mycket om samerna. Många fördomar grundar sig ofta på rädsla inför det okända och okunskap, så det vore bra om alla fick lära sig mer om den samiska kulturen. Många samer vill idag lära sig samiska, men alla får inte möjligheten och jag hoppas detta kommer förbättras de närmaste åren, för språket är oerhört viktigt för deras kultur, för att kunna kommunicera med varandra, känna gemenskap och uppleva att man tillhör den samiska kulturen. Vad förbudet att utöva sin egen religion betydde för samerna vet ingen och vi kommer troligen aldrig kunna förstå. Kristendomen och den traditionella samiska religionen samexisterade länge, samerna hade länge sin gamla religion nära tillhands, medan kristendomen var avlägsen. De kristna missionärerna försökte utrota samernas religion och tyvärr så lyckades dem till stor del. Samerna har överlevt som folk och lyckats anpassa sig till vårt samhälle, men nu har de återigen tvingats inleda en kamp för att bygga upp ett fungerande samhälle. Samerna kämpar för sina markrättigheter och för att bevara sin kultur, men framförallt strävar de efter att söka och hitta sina rötter och sin identitet, vilket många samer har förlorat i dagens samhälle.


6. Sammanfattning


Jag har lyckats besvara min frågeställning i uppsatsen och tänker inleda sammanfattningen med att besvara dem kortfattat.


( Hur såg den traditionella samiska religionen ut och hur förhöll man sig till naturen?

Föreställningen om en pelare eller påle som nådde upp till polstjärnan, kring vilket himlarvalvet rörde sig och bar upp ingick i den samiska världsbilden, även om föresällningen såg lite olika ut. Det karaktäristiska för den samiska religionen är människans förhållande till det gudomliga och Enligt Hans Skanke så dyrkade samerna inte bara gudarna, utan även naturen i sin helhet. Hans Skanke och Knud Leems anonyme auktor, hade de gemensamma argumenten att kosmos bestod av fem skikt, men de ger inte samma föreställning om skiktens lokalisering och innehåll. Leem talar om tre skikt ovan jord och Skanke bara två och de skiljer sig även i åsikten om underjorden. Enligt Jens Kildals beskrivningar finns det heller inga belägg för en värld uppdelad i fem skikt.

Samerna hade flera gudar, Jens Kildal nämner tretton väsentliga gudsgestalter, medan Hans Skanke menar att det fanns 18 gudsgestalter. Det kan ha rört sig om regionala skillnader, eller så har de använt olika metoder för att få kunskap om samisk religion. De fyra första i Kildals beskrivning saknar dock Skanke, men han återger några andra gudar som Kildal saknar.

De vanligaste förekommande och viktigaste gudarna & gudinnorna inom den samiska religionen var troligen Solen, Månen, Vindguden, Jaktens gud, Åskguden och Rådaren och Sáráhkka och Rananiejte. Samerna trodde på ett liv efter döden, även om källorna är motsägelsefulla. Riket bestod av både ett underjordiskt rike och ett himmelskt. De trodde även på andar och väsen. Det enda gemensamma nämnaren är att allt levande har skydds- och hjälpandar.


Samerna hyste förutom till gudarna stor respekt inför naturen. Samerna hade en animistisk uppfattning om naturen. Gudar och andar var ständigt närvarande i samernas liv och allting samverkade i en helhet i samspel med naturen. Samerna trodde att de kunde påverka sina gudar med hjälp av riter och offer, men fruktade vad gudarna och andarna kunde göra om de inte visades tillräckligt stor respekt.

( Vilken påverkan har kristendomen haft?

Från slutet av 1600-talet, till 1800-1900 talet så gick samerna igenom stora förändringar. Den traditionella samiska religionen blev nästan helt utrotad och samerna har endast kvar fragment av den idag. Samerna var dock inte helt emot kristendomen när den kom. Utan de var villiga att lyssna och höra vad kyrkan hade att säga. Bland annat så kunde samerna se likheter med den kristna treenigheten och sin egen gudssyn, efter som de själva trodde på flera gudar. Den kristna treenigheten, uppfattades som detta, men när de tvingades ge upp sin traditionella religion så gick det för långt. Samerna började säga emot, men kyrkans makt växte mer och mer och de tvingades slutligen övergå till kristendomen, men många fortsatte att upprätthålla sina traditioner i smyg. Idag förhåller sig samerna väldigt olika till kristendomen. En del har svårt att se annat än ett starkt förtyck och rädsla inför kyrkan. Medan andra samer kan se positiva företeelser som kyrkan fört med sig.

( Hur ser samerna på de aktuella miljöfrågorna och den globala uppvärmningen?

Samerna är väldigt engagerade i miljöfrågor, men mest de lokala frågorna och ser oroväckande på den globala uppvärmningen då de redan börjat märka av konsekvenser ibland annat rennäringen. De har ofta mer snö på vintrarna vilket orsakar bekymmer för renarna som inte kommer åt sin mat. Likaså drabbas lavarna av försurningar och de är väldigt känsliga. Skogsbruket och utbyggnaden av andra näringar ett bekymmer då renarnas flyttleder och områden minskas allt mer. Turismen har även negativa konsekvenser för miljön. Många samer upplevde jag, utrycker en stark oro inför framtiden och de kommande åren. Många är rädda för att inte kunna fortsätta med rennäringen som är mer än ett arbete, det är en livsstil för de renskötande samerna.


( Hur framställs samerna idag i litteratur och media? Hur ser religion ut bland samer idag?

Att vara same idag är mer än livsstil, än en religion. Idag finns det många samer som är kristna och tillhör andra religioner, men till skillnad från förr så är de inte påtvingade andra religioner. Många samer upplever fortfarande att deras kultur inte är helt accepterad av den svenska kyrkan och den relationen behöver förbättras på. Natursynen verkar till viss del leva kvar. Samernas inställning till naturen ser ungefär likadan ut som svenskars, men den skiljer sig lite grann. De renskötande samerna som är väldigt vana att vistas i naturen och det märks stor skillnad i hur de upplever den då de spenderar mer tid i naturen. Gemensamt så upplever både samer och svenskar avkoppling och ser naturen som en plats för att hämta kraft, samt en viktig plats.

Jag har lärt mig mycket om samernas traditionella religion i och med den här uppgiften och samerna har mycket att lära oss, även om deras sätt att leva och deras religion har förändrats. De är några av få i dagens samhälle som fortfarande vet hur de lever i naturen och behandlar den med vördnad och respekt. Idag verkar mänskligheten ha glömt att vi behöver naturen för vår överlevnad.

En fundering som vi kanske aldrig får svar på, som dök upp i och med avslutandet av det här arbetet är. Hur många samer finns det som fortfarande tror på den traditionella samiska religionen? Enligt de källor jag hittat är alla samer kristna, men jag har svårt att tro detta. Jag tror att en del samer åtminstone utövar delar av den gamla religionen eller använder sig av element och resterande traditioner. Visserligen förekommer delar av samisk religion i New Age kretsar. Vårt samhälle är väldigt sekulariserat idag och kristendomen har inte lika stort inflytande i samhället som den hade då, men jag tror att det fortfarande finns en rädsla för att våga visa sin trosuppfattning i officiella sammanhang. Denna rädsla kanske bottnar i tanken att åter drabbas av samma förföljelse som deras förfäder för inte så länge sedan fick uthärda.

De viktigaste idag för samerna är att de vågar stå på sig, vara sig själva och stå för sina rötter. Det är även väldigt viktigt att de försöker bevara sin kulur. Jag tror människorna världen över är i stort behov av ursprungsbefolkningarna till deras hjälp. Vi måste givetvis hjälpa dem också, men vi behöver nog minst lika mycket hjälp av dem, för att åter lära människan respektera naturen. Vår natursyn må vara lik samernas, men människan har mycket att lära och samerna innehar en väldigt viktigt kunskap som bara inte får glömmas bort.
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8. Bilaga – Ytterligare information om Filmerna


8.1 Kautokeinoupproret


Filmen hör till genren action/drama. Regissör och manusförfattare är Nils Gaup


Kautokeinoupproret hade premiär i Sverige den 5 september 2008.


Språk norska/samiska, Filmen är 92 minuter lång.


Originaltitel Kautokeino - Opprøret, svensk titel Kautokeino - Upproret eller Kautokeinoupproret.
 Filmad i Kautokeino, Finnmark i Norge. Målselv, Troms i Norge


Filmen har blivit nominerad vid Amanda Awards i Norge för bästa kvinnliga skådespelare. Anni-Kristiina Juuso.


8.2 Rollista huvudroller i Kautokeinoupproret


Anni-Kristiina Juuso … Elen Skum

Aslat Mahtte Gaup … Mathis Hætta

Mikkel Gaup … Aslak Hætta

Nils Peder Gaup … Mons Somby

Mikael Persbrandt … Carl Johan Ruth

Bjørn Sundquist … Niels Vibe Stockfleth

Sverre Porsanger … Ruths assistent

Peter Andersson … Lars Johan Bucht

Michael Nyqvist … Lars Levi Laestadius

8.3 Intressanta notiser i filmen

( Om man tittar riktigt noga i filmen kan man se gula öronmärkningar på flera av renarnas öron. Detta är ett modernt sätt för att identifiera ägaren till renarna. Traditionellt skar man ut unika märken i renarnas öron.

( I början av filmen, i första scenen när det stora landskapen visas, kan man se en liten båt under den stora sjön om man tittar noga och även vågorna ifrån den.


8.4 Hjordeliv


De porträtterade samekvinnorna är Lisa 26 år från Vapstens sameby, Elisabeth 49 år från Sirges sameby och Aina 73 år från Rans sameby. Filmen är en dokumentärfilm och regissören heter Kine Boman och producenten Bo Harringer.

Hjordeliv hade premiär den 26 januari 2008.

Hjordeliv vann dokumentärfilmspriset under de Nordiska filmdagarna i Lübeck. Filmen har tidigare vunnit priser vid filmfestivaler i Norge och Nepal.


På samiska heter filmen, Eallonissonat.


8.5 Vägvisaren


Filmen hör till genren äventyr/action/drama. Regissör och manusförfattare är Nils Gaup.


Vägvisaren hade premiär i Norge den 3 september 1987.

Original titel är Ofelas, på svenska heter den Vägvisaren.


Filmen har blivit nominerad till en Oscar, vid Academy Awards, USA för bästa främmande språkfilm, samt Amanda Awards, årets norska spelfilm.

Nils Gaup mottog bland annat priser från British Film Institute Awards och European Film Awards samt, Yubari International Fantastic Film Festival, Sitges - Catalonian International Film Festival. Helgi Skúlason fick en utmärkelse som ”Best Supporting Actor” i European Film Awards.


8.6 Rollista Huvudroller Vägvisaren


Mikkel Gaup … Aigin

Ingvald Guttorm … Aigins Pappa


Ellen Anne Buljo … Aigins Mamma


Inger Utsi… Aigins Syster


Nils Utsi … Raste/nåjden


Henrik H. Buljo … Dorakas

Nils-Aslak Valkeapää … Siida-Isit

Helgi Skúlason … Tjuden med ärret

Svein Scharffenberg … Hövding

Knut Walle … Tolkare

John Sigurd Kristensen … Tjud


Sara Marit Gaup … Sahve

Anne-Marja Blind … Varia

Svein Birger Olsen … Diemis


Sverre Porsanger … Sierge
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