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FAKTABLAD – SÁPMI

vem är same?

Ofta brukar samer förknippas med renskötsel. Men till traditionella samis-
ka näringar räknas också fiske, jakt och hantverk och i dag har dessutom 
de flesta samer helt andra sysselsättningar. Många lever också utanför det 
traditionella samiska bosättningsområdet. 

Sametinget är en sorts samisk riksdag som startades 1993 för att tillva-
rata samernas rättigheter i samhället. I sametingslagen finns en förklaring 
på vem som är same. För att få rösta till Sametinget ska man ha eller ha 
haft samiska som språk i hemmet. Inför varje val till Sametinget upprättas 
en röstlängd, en lista över vilka som har rätt att rösta. Här kan man också 
få vara med om ens föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft 
samiska som språk i hemmet, eller om man har en förälder som redan är 
upptagen i röstlängden. 

Egentligen finns det ingen bestämd definition av vem som är same. Same 
är först och främst den som själv anser sig vara same. Fast minst lika vik-
tigt är att uppfattas som same av andra samer. 

I Nationalencyklopedin definieras »same« som en person som tillhör en 
finsk-ugrisk folkgrupp i norra Skandinavien vilken traditionellt livnärt sig 
på jakt, fiske och renskötsel. 

Ett problem med att dela in människor i folkgrupper är att man närmar 
sig något om skulle kunna beskrivas som ett rastänkande.
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vistet

Den samiska boplatsen kallas viste. Nuförtiden bor även de renskötande 
samerna i hus. Ofta har man hus på olika platser. 

Förr bodde man i kåta, antingen i de fasta kåtorna av trä och torv eller 
i den flyttbara tältkåtan. 

Kåtans koniska form har använts i tusentals år av olika nomadfolk kring 
norra polcirkeln: av samer, sibiriska nomader, nordamerikanska indianer 
och kanadensiska cariboueskimåer.

Gemensamt för bostäderna hos dessa folk är att de har en cirkelformad 
– i den skogssamiska timmerkåtan, kvadratisk – grundplan med en härd 
i mitten och en rököppning i taket. Det byggnadsmaterial man vanligtvis 
använt är hudar, filtar, trä, timmer, näver, torv och gräs.

Från kåtans dörr in mot arran –  eldstaden mitt i kåtan – placerades två 
stockar. Mellan dem bildades en så kallad förstuga eller ingångsdel. Eld-
staden och stockarna delar kåtan i det vänstra och det högra rummet. De 
boende i kåtan hade sina bestämda platser på ömse sidor om eldstaden.

Kåtans innersta del, påssjo, var den plats där man förvarade sitt husge-
råd. Innan samerna kristnades ansågs påssjo vara en helig del av kåtan, här 
fanns en mindre lucka mot kåtans baksida genom vilken endast kött, fisk 
och den samiska trumman fick passera. 

De enda möbler som användes i den traditionella samiska kåtan var 
kisan och komsen. Kisan är ett skrin för förvaring av personliga ägodelar 
som ibland också kunde användas som sittplats. Komsen är den vagga som 
de minsta barnen låg i. Kåtans enda ljuskälla var eldstaden.

Utöver kåtan finns på vistet oftast en förrådsbyggnad. Vanligast är den 
så kallade gåsfotsboden med fyra stolpar och fötter av rotben. En annan 
variant är njallan med endast en stolpe. Utöver kåtan och förrådsbyggna-
der finns ofta också en luopte, en torkställning, på vistet.

Gåsfotsbod och njalla på Gammplatsen i Lycksele. Foto: Anders Björkman.
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trumman och nåjden

När svenska, danska och norska präster på 1600- och 1700-talet reste runt 
i Sàpmi i akt och mening att kristna samerna, beslagtog man samernas 
trummor, som ansågs vara djävulens redskap. »Trolltrummorna« förstör-
des eller skickades till museer runt om i Europa.

Den samiska schamanen, nåjden, var en centralgestalt i den samiska kul-
turen. Nåjden förmedlade kontakten mellan människorna och gudarnas 
värld med hjälp av trumman. Han kunde färdas till olika platser, upprätt-
hålla kontakt med de döda förfäderna, andarna, och se in i framtiden.

Nåjden var också läkare och den som blidkade väder-, jakt-, och hem-
mets gudar genom offer. Till honom kom människor för att få råd och 
hjälp vid svält, sjukdom och olyckor.

Bilderna på nåjdens trumma kunde föreställa sol, vind, åska, frost, snö 
och vatten. Det fanns också bilder på kåtor och renar, bytesdjur och de 
redskap som samerna använde.

På en del trummor målades de tre världarna i samernas föreställnings-
värld: Himlen med sina gudar och gudomliga väsen, jorden med männis-
kor och djur samt underjorden, andarnas värld med de döda förfäderna. 

För att göra trumman mer kraftfull kunde nåjden fästa amuletter eller 
andra föremål runt kanterna.

Trumskinnen tillverkades av skinn från en steril renko eller från en kalv. 
Ovansidan dekorerades med rödfärgade figurer. Färgen fick man genom att 
tugga albark som sedan gav en blodröd färg. Nåjden slog med en speciell 
hammare på trumman. En visare som rörde sig över trumskinnets olika 
figurer gav svar på frågor han hade.

Trumma tillverkad av konstnären Jon Utsi. Foto: Anders Björkman.
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renen

De tidigaste bevisen på renens status som husdjur är cirka 2 500 år gamla. 
Renskötseln som huvudnäring i den svenska delen av Sàpmi började emel-
lertid inte förrän vid sen medeltid och var fullt genomförd under 1600-ta-
let. Dessförinnan var jakten och fisket betydligt viktigare.

Till en början tämjdes vildrenarna för att i första hand användas som 
last- och dragdjur, som lockrenar i vildrensjakt och för mjölkens skull. Så 
småningom började man idka renskötsel med hela renhjordar. 

I dag innebär renskötselrätten rätt till renbete, jakt och fiske. Rätten till 
renskötsel omfattar omkring 40 procent av Sveriges yta, från Idre i söder 
till Karesuando i norr. Renskötselrätten kräver medlemskap i någon av 
Sveriges 51 samebyar.

I den nomadiserande renskötarkulturen är väl fungerande transporter en 
absolut nödvändighet. Numera lever samerna inte som nomader, men vid 
flytten av renarna är god utrustning lika viktig som någonsin. I dag nyttjas, 
fyrhjuling, snöskoter, motorcykel, långtradare och faktiskt – häst.

Renarna drivs in i gärdan vid Biergenis. Foto: Sune Jonsson
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språket

Samernas språk är egentligen tre: östsamiska, centralsamiska och sydsa-
miska. Dessa kallas ibland huvuddialekter. Inom dessa finns i sin tur ett 
flertal olika dialekter. I Sverige talas bland annat nordsamiska, lulesamiska, 
sydsamiska och umesamiska.

Enligt beräkningar talar bara en knapp tredjedel av de samer som lever i 
Sápmi samiska. De flesta av dessa talar nordsamiska, som är en del av den 
centralsamiska huvuddialekten.

På många håll inom Sápmi dominerar de nationella majoritetsspråken 
– svenska, norska och finska – medan samiskan blir ett språk man endast 
talar i hemmen. Trots detta har det visat sig att antalet samiskspråkande 
personer faktiskt ökar i dag.

Många äldre samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig att läsa 
eller skriva på sitt eget modersmål i skolan.

Under 1960- och 70-talen var det många föräldrar som inte talade sa-
miska med sina barn på grund av egna negativa erfarenheter av det svenska 
utbildningssystemet.

I april 2000 blev samiska erkänt som officiellt minoritetsspråk i Sverige. 
Numera finns också ett dubbelriktat lexikon mellan svenska och sydsa-
miska.


