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Abstract 

This essay will be interested in what the sami minority experience of swedish majority society 

can look like. In short, the purpose is to contribute to an increased understanding of sami life 

as representatives of a minority in a swedish majority society. The primary material that will 

be used is the film Sameblod (2016) which deals with identity creation, what it can mean to 

hide or renegotiate one´s identity and also issues concerning reconciliation on various levels. I 

will identify and make visible different perspectives on life, as they are portrayed in the film. 

In order to make visible different perspectives on life, its possible problems and how these 

can be interpreted, analytical questions will be asked of the material. The survey will then 

address these analytical questions based on different thematic divisions, identity, world-views, 

sami minority in the encounter with majority society and reconciliation. In summary, the 

analysis shows some particularly prominent perspectives on life. The first is a sami minority 

perspective and the second perspective is from a swedish majority society perspective. A third 

perspective shows a person as a bearer of both a sami perspective and a swedish majority 

society perspective, which shows how a person´s identity can be shaped and renegotiated 

through life. Relational problems of various kinds appear in the film. Both on an individual 

level, on an interpersonal level and in the relationship between the sami minority and swedish 

majority society.  

Key words: Sameblod, worldviews, identity, sami minority in relation to swedish majority, 

reconciliation. 
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1 Inledning 

”Om du kan jojka berget, så känns det som att du är hemma”.1 Det här är en replik från filmen 

Sameblod. Detta var Elle Marjas sätt att försöka hjälpa hennes yngre syster Njenna att hitta 

verktyg för att skapa ett inre tryggt rum, ett sätt att hantera livet på. Hur gör man för att skapa 

ett inre tryggt rum? Vilka symboler, redskap och metoder använder man sig av för att hitta sitt 

inre trygga rum när man känner sig vilsen? En (samisk) släktning till mig som i slutet på 50-

talet på grund av. arbetssituationen i norra Sverige flyttat ner till Stockholm berättade hur han 

för att hantera sin livssituation gick ner till tågstationen och tittade på norrlandståget, när 

hemlängtan var som värst. 

Vad gör det med en att man som same rycks upp från sina rötter och lever sitt liv i en annan 

kontext? Hur påverkas ens identitet, syn på livet och människor? Är det möjligt att försonas 

med sig själv och sitt ursprung, efter att ha lämnat sina rötter? Detta är något jag reflekterat 

över med anledning av mitt samiska ursprung. Regissören Amanda Kernell belyser i filmen 

Sameblod liknande frågeställningar. Här får vi följa den samiska huvudrollsinnehavaren Elle -

Marja och hennes yngre syster Njenna som tillsammans med andra samiska barn tvingas gå i 

nomadskola, långt borta från hemmet i Sápmi. Filmen berör flera teman, bland annat 

identitetsskapande och också vad det innebär att dölja eller omförhandla sin identitet. Filmen 

lyfter även frågeställningar kring försoning på olika plan. Samhällets förtryck mot samerna 

lyfts fram i filmen och synliggör det som tystats ner och skambelagts. Filmen väcker 

följaktligen existentiella livsåskådningsfrågor om hur man ser på sig själv och sin omgivning 

men även hur omgivningen ser på en som individ och hur det påverkar ens identitet. Inom 

Svenska kyrkan pågår just nu ett försoningsarbete med samerna. Mot bakgrund av detta har 

jag inspirerats till att vilja fördjupa mig i relationen mellan samisk minoritet och det svenska 

majoritetssamhället. 

 

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsning 

Frågan jag ställer i uppsatsen är hur samisk minoritetserfarenhet av svenskt 

majoritetssamhälle kan se ut. Uppsatsens syfte är kort sagt att bidra till ökad förståelse av 

samers liv som representanter för en minoritet i ett svenskt majoritetssamhälle. Inom samisk 

traditionen har det holistiska perspektivet, att vara en del av en helhet speglats genom ett 

starkt naturmedvetande. Att leva i nära samklang med naturen är att leva i relation till 

 
1 Min översättning. 14. 25 min in i filmen 
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gudomligheter och livet självt. I den samiska förkristna religionen dyrkades flera 

gudomligheter och man hade en stark känsla för de heliga platser som fanns i naturen. 

Solen kopplades till värme, ljus och fertilitet, månen till föreställningar om graviditet 

och födelse och stjärnornas förhållande till månen sågs ha betydelse för graviditetens 

utgång.2 Mot bakgrund av detta intresserar jag mig särskilt för hur man tolkar livet, 

naturens betydelse i detta avseende samt vad man uppfattar som ett sant och gott liv.  

Jag har valt att avgränsa undersökningen till den ovan nämnda filmen Sameblod av Amanda 

Kernell. Framförallt intresserar jag mig för hur filmen speglar samers livsåskådningar, sådana 

de kommer till uttryck genom erfarenheten av att ingå i en minoritet, med identitetsskapande. 

Jag ska identifiera och synliggöra olika perspektiv på livet, sådana som de gestaltas i filmen 

och därigenom försöka besvara frågor om hur man kan bearbeta en minoritetsposition utifrån 

dessa olika perspektiv.  

Jag är fullt medveten om att filmen Sameblod inte representerar den samiska befolkningen 

som helhet, men anser ändå att en livsåskådningsinriktad analys av filmen kan fungera som ett 

lämpligt sätt att belysa samisk minoritetserfarenhet.  

Jag är också medveten om att begreppet Sápmi innefattar både det landområde som samerna 

bor i länderna Ryssland, Finland, Norge och Sverige och folket samerna.3 I denna uppsats 

kommer jag att avgränsa mig till att använda Sápmi i betydelsen landområdet i den svenska 

delen av Sápmi. Vidare kommer begreppet samer att användas vid omnämnandet av folket 

samerna. 

 

1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 Samernas situation i Sverige – En översikt 

Under 1600- och 1700-talet ställde kyrkan och staten (kronan) krav som fick förödande 

konsekvenser för det samiska folket. Samerna tvångskristnades och de döptes, vigdes och 

begravdes i kyrkans regi. Den samiska religionen betraktades som vidskepelse och förbjöds. 

 
2 Lundmark, Bo. Baei'vi Mánno Nástist. Sol- och månkult, samt astrala och celesta föreställningar. Bland 

samerna. Umeå: Västerbottens museum. 1982, s 62. 
3  http://www.samer.se/1002, hämtad 2021-11-10 

http://www.samer.se/1002


5 

 

Nåjden gick under benämningen trollkarl och den samiska trumman och jojken betraktades 

som djävulens verk.4 Detta resulterade i att den samiska religionen utövades i det fördolda.5  

Rasbiologiska institutet bildades i Uppsala 1922. Med Herman Lundborg i spetsen gjordes 

rasbiologiska undersökningar under 1910–1930-talen i Lappland. Kyrkan bidrog på många 

sätt till att göra detta möjligt. Prästerna hade god lokalkännedom och var behjälpliga på 

många tänkbara sätt så att samiska familjer kunde kartläggas. De bidrog även med 

information om samernas skötsamhet, psykiska sjukdomar med mera.6 

För nomadskolorna, som var särskilda internatskolor för renskötande samers barn var kyrkan 

huvudman. Till nomadskolorna hade rasbiologerna tillträde. Barnen kunde kläs av nakna och 

rasbiologerna fritt fota, mäta och på andra sätt undersöka de samiska barnen. Även barnens 

mentala förmåga kunde utvärderas genom ”intelligensbevis” som lärarna utfärdade. 

Nomadskolan var ämnad för de renskötande fjällsamernas barn. Där skulle de få utbildning 

som var anpassad till deras levnadsförhållanden. Skogssamer och andra bofasta samer skulle 

assimileras in den svenska majoritetsbefolkningen. Kyrkoherde Vitalis Karnell myntade 

uttrycket ”lapp ska vara lapp” som innebar att de inte skulle få smak på civilisationen som de 

inte ansågs vara anpassade för. Nomadskolan bidrog till att splittra renskötande fjällsamer 

från övriga samer och i förlängningen att en lagstiftning kom till stånd, den s.k. renbeteslagen 

(1928) som behandlar rätten till renskötsel och andra samiska rättigheter. Resultatet av detta 

ser vi än i dag då merparten av de svenska samerna (icke renskötande) kommit att sakna dessa 

rättigheter.7 Nomadskolan och rasbiologin utgör centrala teman i filmen. Det blir därför 

naturligt att livsåskådningsperspektiven i filmen till stor del utgår från dessa teman.  

 

1.2.2 Sameblod – Filmens handling 

Filmen utspelar sig både i nutid och dåtid och inleds med att den äldre kvinnan Christina (Elle 

Marja) något motvilligt åker upp till Norra Sverige tillsammans med sin son och sondotter för 

att närvara vid sin samiska yngre syster Njennas begravning. Begravningen är tydligt samisk, 

där alla utom Christina bär kolt. I kyrkan blir hon av övriga begravningsgäster tilltalad på 

samiska, vilket hon förnekar att hon förstår. Hennes son vill att de ska stanna kvar, vilket inte 

Christina vill. Hon tar då in på hotell där hon börjar reflektera över sitt tidigare liv i Sápmi. 

Vidare genom filmen får åskådaren följa den samiska Elle Marja och hennes kamp för att 

 
4 Nåjden kan beskrivas som en samisk schaman eller vishetslärare 
5 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986, s 45 f, hämtad 2021-12-09 
6 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986, s 41 f, hämtad 2021-12-09 
7 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986, s 41 ff, hämtad 2021-12-09 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986
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passa in och hitta sin egen identitet i samhället. Elle Marja växer upp i 1930-talets Sápmi där 

samiska barn fick gå i Nomadskolor långt hemifrån. Här tvingas de å ena sidan att prata 

svenska men ska å andra sidan inte integreras i det svenska majoritetssamhället. Skolan höll 

strikt på att barnen inte fick tala samiska eller jojka. Höll man sig inte till reglerna kunde 

straffet bli hårt. Elle Marja blir inbjuden på kaffe i lärarinnans bostad. De talas vid om böcker 

och poesi och hon frågar hur man ska gå till väga för att bli lärarinna.  

En dag får de besök från rasbiologiska institutet från Uppsala. Elle Marja får i uppdrag att 

lämna över en gåva till besökarna. Det som sker sen är att de samiska barnen tvingas klä av 

sig kläderna och utsätts för en rad kränkande fysiska undersökningar där deras skallar, näsor 

och munnar undersöks och barnen fotograferas utan kläder.  

Elle Marja blir en dag kallad ”lappjävel” av några killar. Hon skriker tillbaka vilket leder till 

att de brottar ner henne och märker henne i örat, på samma sätt som samer märker sina renar. 

Kort därefter smiter Elle Marja ut en kväll och tjyvlånar en klänning av sin lärarinna som 

hänger utanför på ett klädstreck. Hon beger sig till en dansbana i skogen. Där träffar hon 

Niklas Wikander, en rekryt från Uppsala. Husfrun från nomadskolan kommer och släpar hem 

henne från dansen. Där får hon stryk med riset av både husfrun och lärarinnan.  

Elle Marja ber sedan sin lärarinna att skriva ett intyg åt henne så att hon kan studera vidare i 

Uppsala. Lärarinnan förklarar att hon inte kan göra det med motiveringen att såna som hon 

inte är gjorda för att studera vidare och att hon behövs här uppe för att samerna inte ska dö ut. 

Senare på natten tar hon avsked av sin syster och rymmer till Uppsala. Ombord på tåget stjäl 

hon en väska med kläder. Väl framme i Uppsala bränner hon kolten och tar på sig en klänning 

som låg i väskan.  

Elle Marja beger sig till Kåbovägen, till Niklas Wikander. Hon stannar över natten och de 

ligger i sängen och skrattar och pratar. Hon frågar om hon får stanna kvar ett tag hos honom 

men hans föräldrar säger nej.  

Efter att ha begett sig till en flickskola och titta runt i biblioteket där lyckas hon skriva in sig 

på skolan som Christina Lajler, lärarinnan på nomadskolans namn. Den första lektionen är 

gymnastik och efter lektionen lyckas hon bli kompis med de populära tjejerna i klassen. En 

dag får hon en terminsräkning på 200 kr som hon inte kan betala. Hon beger sig till Niklas hus 

för att försöka låna pengar av honom och råkar komma mitt i hans födelsedagsfest. Där blir 

hon ombedd att jojka av några av tjejerna som är på festen, vilket hon motvilligt ställer upp 

på. Hon får inte låna några pengar av Niklas och tar sig hem till Sápmi igen.  
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När hon kommit hem hamnar hon i bråk med sin mor som inte vill att dottern ska bli svensk. 

Hon svarar att hon hellre blir det än att vara ”ett jävla cirkusdjur”. Sen rusar hon ut på fjället. 

Modern kommer till slut efter henne och ger henne hennes döda pappas silverbälte så att hon 

kan finansiera sina studier i Uppsala. 

Efter det hamnar vi tillbaka till nuet i filmen. Christina lämnar det hotell som hon tog in på 

vid systerns begravning och beger sig in i den tysta tomma kyrkan där bara systerns kista står 

kvar. Efter det vandrar hon återigen upp på fjället där hon lämnade sin mor, sin syster och 

kultur i sin ungdom.8  

 

1.3 Material 

1.3.1 Primärmaterial  

Filmen Sameblod är den första sydsamiska filmen och är regisserad av Amanda Kernell. 

Kernell har själv samiskt påbrå och filmen bygger på hennes äldre släktingars historia.9 Den 

svenska premiären ägde rum på Göteborgs filmfestival 2017. Filmen har vunnit många priser 

världen över. Bland annat har Kernell mottagit priset för bästa unga regissör vid 

filmfestivalen i Venedig och huvudrollsinnehavaren Lene Cecilia Sparrok utsågs till bästa 

kvinnliga skådespelare i Tokyo, där filmen även vann the Jury´s special price.10 Sparrok 

beskriver i ett reportage i P1 kultur reportage hur en kvinna i publiken berättade för henne om 

filmens beröringspunkter med den japanska ursprungsbefolkningen Ainu-folket som hon 

tillhörde.11 Man behöver inte vara varken same eller av annan ursprungsbefolkning för att 

känna igen sig i filmen. Att vara ung och söka sig själv är något som jag tror att de flesta kan 

relatera till.  

Filmmaterial lämpar sig av flera anledningar bra för livsåskådningsanalys, vilket är 

anledningen till valet av en film som analysmaterial för denna uppsats. Film är ett konstnärligt 

material som till skillnad från textbaserat material har förmåga att bära berättelsen med flera 

olika komponenter/medium till exempel ljussättning, ljud, tonlägen, uttryck, miljö etc.  

Filminstitutet har tagit fram ett filmpedagogiskt paket innehållande filmer om de fem 

nationella minoriteterna där materialet är framtaget med hjälp av pedagoger med både 

 
8 Kernell, Amanda, Sameblod, [film], Nordisk Film Production, 2016 
9 https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-

film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/sameblod--natmin.pdf, s 4, hämtad 2022-11-10 
10 http://www.samer.se/5374, hämtad 2022-01-02 
11 https://sverigesradio.se/avsnitt/851830, 3.20 min in i programmet. 

https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/sameblod--natmin.pdf
https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/sameblod--natmin.pdf
http://www.samer.se/5374
https://sverigesradio.se/avsnitt/851830
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minoritets och majoritetssvensk bakgrund.12 Här ingår bland andra filmer Taikon (romsk 

minoritet), Kådisbellan och Tala! Det är så mörkt (judisk minoritet). Den enda film som ingår 

om samisk minoritet är Sameblod. Den första spelfilm som gestaltas inifrån samisk kultur är 

Vägvisaren (Gaup 1987). Detta är dock en äventyrsfilm som utspelar sig på 1000-talet och är 

därför inte användbar i detta syfte.13 Ytterligare en spelfilm som rör samisk kultur är filmen 

Glada hälsningar från Missångerträsk (Siwe 2015).14 Då detta är en komedi, är den inte 

lämplig att i det här sammanhanget analysera utifrån ett livsåskådningsperspektiv. Beträffande 

forskningsläget i övrigt har mitt sökande inte lett mig fram till några spelfilmer som berör 

relationen mellan samisk minoritet och det svenska majoritetssamhället ur ett 

livsåskådningsperspektiv. Min uppfattning är således att Sameblod är representativ för detta 

syfte.   

 

1.3.2 Sekundärmaterial 

I uppsatsen kommer Daniel Lindström & Olle Sundströms (red) bok Samerna och svenska 

kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete och programmet från kyrkomötets 

högtidsgudstjänst att användas som bakgrundsmaterial. Dessa material relaterar till 

frågeställningen genom att de väl beskriver samernas situation i Sverige och hur kyrka och 

majoritetssamhället bidragit till förtryckandet av samer. Även Tore Johnsens bok Jordens 

barn, solens barn, vindens barn: Kristen tro i et samiskt landskap (2007) kommer att 

användas då den rör sig i brännpunkten mellan kristen tro och samisk kultur. Utöver detta 

kommer annan relevant litteratur för uppsatsen användas.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter och metod – livsåskådning och 

livsåskådningsforskning 

I denna del av uppsatsen kommer tillvägagångssättet, dvs metoden för uppsatsen att 

diskuteras. Först diskuteras emellertid ett övergripande teoretiskt perspektiv med 

utgångspunkt i begreppen livsåskådning och livsåskådningsforskningens principer.  

 

Livsåskådningsforskningen är en del av den systematiska teologin som intresserar sig för 

 
12 De fem nationella minoriteterna inkluderar judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
13 https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/huvudhandledning---

filmpedagogiskt-paket-om-nationella-minoriteter/, hämtad 2022-01-04 
14 https://viaplay.se/store/glada-halsningar-fran-missangertrask-2015, hämtad 2022-01-04 

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/huvudhandledning---filmpedagogiskt-paket-om-nationella-minoriteter/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/huvudhandledning---filmpedagogiskt-paket-om-nationella-minoriteter/
https://viaplay.se/store/glada-halsningar-fran-missangertrask-2015
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människors livsåskådningar och dess samverkan med religion, kultur och samhälle.15 Anders 

Jeffner (f.1934) brukar betraktas som initiativtagare till denna forskningstradition.16 Han har 

haft många efterföljare, exempelvis Carl Reinhold Bråkenhielm, Tage Kurtén, Eberhard 

Herrmann, Maria Essunger och Katarina Westerlund. I denna tradition definierades 

ursprungligen livsåskådningen utifrån dess innehåll och sammanhang. I traditionen har man 

utmanat denna definition och även pekat på många funktionella definitioner av 

livsåskådningar som skulle kunna vara mer lämpliga. Jeffners definition av livsåskådning 

definieras utifrån dess innehåll och kan beskrivas som substantiell. Detta till skillnad från 

exempelvis Kurténs livsåskådningsdefinition som är av mer funktionell art. Annorlunda 

uttryckt kan det beskrivas som hur vi ser på och förhåller oss till livet, vilken plats vi har, vårt 

syfte och vad som är meningen med livet.  

 

I denna uppsats kommer jag att förhålla mig till Maria Essungers särskilda förståelse av 

livsåskådning som hon definierar enligt följande: 

 

En livsåskådning är de teoretiska och värdemässiga antaganden 1) som utgör eller har avgörande 

betydelse för en övergripande bild av människan och världen och 2) som bildar ett centralt 

värderingssystem och 3) som ger uttryck åt en grundhållning.17 

 

Essunger vidareutvecklar Jeffners innehållsliga definition genom att lägga till 

funktionella aspekter i form av forskningsrelevanta analysfrågor. Mot bakgrund av 

uppsatsens syfte (att bidra till ökad förståelse av samers liv som representanter för en 

minoritet i ett svenskt majoritetssamhälle) kan analysfrågor som dessa fungera som 

användbara verktyg, då de kan hjälpa till att belysa relationen mellan samisk minoritet 

och det svenska majoritetssamhället.18
 

 

Med inspiration från Maria Essungers bok Kärlekens möjlighet kommer jag därför att 

använda mig av hennes något modifierade analysfrågor för att kunna synliggöra olika 

livsåskådningsperspektiv i filmen.19  

 
15 Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina. ”Att studera livet enligt människan”, 

Livet enligt människan: Om livsåskådningsforskning, (red. Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger, & 

Katarina Westerlund), Nya Doxa, Nora 2013, s 13 
16 Aa, s 11 not 3  
17 Essunger, Maria, Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos Francois Mauriac 

och Lars Ahlin, Elanders Gotab, Stockholm, 2005, s 25 
18 Essunger, 2005, s 30 f 
19 Essunger, 2005, s 15 
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1) På vilka sätt gestaltas olika perspektiv på livet i filmen? 

2) Vilka livsåskådningsproblem handlar det om och vad vill filmen härmed uttrycka? 

3) På vilka sätt går det att konstruktivt tolka och förstå dessa livsåskådningsyttringar? 

 

Med en livsåskådningsanalys följer tolkarens egna erfarenheter av livet. Detta innebär att två 

olika tolkningar av en film kan se helt olika ut, beroende på tolkarens egna livserfarenheter 

och verklighetsuppfattning. Då forskningsfrågan riktar sig mot samer i minoritetsställning i 

Sverige, behöver även det förtryck som samer utsatts för och hur det har påverkat samers 

livserfarenheter uppmärksammas i analysen.  

Livsåskådning inkluderar begreppet identitet. Hur ser man på sig själv som människa och hur 

förstår man egentligen vem man är? Identitetsfrågan har en central roll i Sameblod. En 

särskild utmaning som uppsatsen står inför är att analysen berör ett material som inte står i 

direkt kontakt med den enskilda individens livsåskådning. Intresset riktas här i stället mot en 

film som gestaltar människor liv. I studiet av livsåskådningsproblematik i modern film bör 

hänsyn tas både till överensstämmelser men även brist på överensstämmelse mellan filmen 

och verkligheten. Annorlunda uttryckt kan inte en film jämföras med det verkliga livet. 

Däremot är det fullt möjligt att göra en livsåskådningsinriktad analys av en film i sökandet 

efter de bakomliggande faktorerna i människors jakt på mening och förståelse av 

verkligheten.20 

  

1.5 Tidigare forskning  

Religionssociologen och medieläraren Tomas Axelssons tidigare forskning visar att film som 

medium kan ses som användbart verktyg i individers liv för att tolka livet och i formandet av 

sin identitet. Filmupplevelsen möjliggör ett samspel mellan individers tankar och känslor som 

i kombination med åskådarens personliga erfarenheter fyller en meningsskapande funktion 

och kan således fungera som verktyg vid bearbetning av existentiella frågor om livet och vad 

det är vara människa.21 

Axelsson ha gjort en enkätundersökning och även djupintervjuer, med syfte att undersöka 

relationen mellan filmpubliken och bearbetningen av existentiella frågor. Med hänvisning till 

 
20 Essunger, 2005, s 14, not 42 – s 15. 
21 Axelsson, Tomas, ”Film som redskap för livstolkning”, Film och religion: Livstolkning på vita duken, (red. 

Tomas Axelsson, Ola Sigurdson). Cordia, Örebro, 2005, s 32, 46 
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resultaten av enkätundersökningen och intervjuerna drar Axelsson slutsatsen att man både 

som individ och grupp kan finna meningsfulla bidrag i filmen när det handlar om 

livsåskådning och föreställningar om tillvaron. Att kunna spegla sin livssituation med hjälp av 

film kan således fungera som ett fruktbart verktyg för människan i sökandet efter sin 

identitet.22  

Filmen Sameblod har analyserats utifrån flera olika perspektiv, bland annat har Maria Deldén 

och Gull Törnegren gjort en analys av filmen som möjligt material att använda inom 

undervisning i religion och historia.23   

Jag har inte hittat någon analys av filmen inom livsåskådningsforskningens ramar. Mot 

bakgrund av det finner jag det särskilt intressant att närma mig filmen utifrån detta perspektiv.  

 

1.6 Disposition 

I uppsatsens inledning har redan givits en generell beskrivning av handlingen i Sameblod. I 

nästa kapitel av uppsatsen, kapitel 2, kommer jag mer specifikt redogöra för filmen och även 

gå djupare in i olika scener för att ge stadga åt analysen. Referenser till scenerna i filmen 

kommer att anges inom parentes där tiden för den uppspelande scenen står angiven. Därefter 

följer en diskussion, kapitel 3 och slutligen en sammanfattning i kapitel 4. 

2 Sameblod – redogörelse och analys 

I det här avsnittet kommer jag in på livsåskådningsperspektiv, identitet, relationen 

minoritet/majoritetssamhälle och försoning och kopplar dem till ett urval av scener, där dessa 

begrepp representeras. Jag kommer att använda mig av tidigare nämnda analysfrågor för att 

ge stöd åt analysen nämligen: 

1) På vilka sätt gestaltas olika perspektiv på livet i filmen? 

2) Vilka livsåskådningsproblem handlar det om och vad vill filmen härmed uttrycka? 

3) På vilka sätt kan man konstruktivt tolka och förstå dessa livsåskådningsyttringar? 

Filmens inledning utspelar sig i nutid, där den gamla Elle Marja, eller Christina som är hennes 

svenska namn motvilligt tillsammans med son och barnbarn är på väg till Sápmi för att delta 

på Christinas syster Njennas begravning. Sonen och barnbarnet är entusiastiska och nyfikna 

 
22 Sigurdsson, Axelsson, 2005, s 11, s 46 ff. 
23 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472661/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2021-12-03 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472661/FULLTEXT01.pdf
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på Christinas samiska rötter och spelar under bilresan samisk jojkmusik. Detta under tiden 

som åskådaren får följa med genom norrländska skogar och fjällandskap. Scenen beskriver en 

resa tillbaka till hennes förflutna, något hon själv tycks uppleva med en känsla av olust och 

motstånd. Väl framme vid kyrkan får barnen mer eller mindre övertala den motvilligt inställda 

Christina att ta stegen in i kyrkan. Efter ceremonin i kyrkan vill barnen gå med på 

minnesstunden. Även här får Christina övertalas och säger att det bara får bli en kort stund. 

Christina vill åka hem men sonen vill stanna, vilket leder till att hon tar in på hotell. Väl på 

hotellet börjar hon i tanken återvända till sitt förflutna. 

 

2.1 Identitet – Same eller svensk? 

Som tidigare nämnts har identitetsfrågan en central roll i Sameblod. Om man gör en slagning 

på ordet identitet i Svenska Akademiens ordlista står följande: ”den person man är”.24 

Christina Åhren (med hänvisning till Erving Goffman, 1972) gör i sin avhandling Är jag en 

riktig same?: en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete en uppdelning av 

identitetsbegreppet där hon beskriver den ena sidan av identiteten som en individs personliga 

uppfattning om vem man själv är och den andra sidan en typ av social identitet som formas av 

omgivningen. Vidare beskriver hon att hon ser identiteten ur ett konstruktivistiskt perspektiv, 

vilket betyder att den formas och omformas i relation till vår omgivning.25  

I sammanhanget är det relevant att nämna normer. Normer kan beskrivas som de oskrivna 

regler som finns inom den aktuella kontexten. Olika normer gäller för olika kontexter och 

sammanhang (vilket jag får anledning att återkomma till i kapitel 2.2 där jag lyfter kollektiva 

normers funktion). Normer ser alltså olika ut i exempelvis en familj, ett samhälle, en kultur 

osv.  

Här tar jag hjälp av analysfrågorna och lyfter fram och tolkar två olika perspektiv på livet som 

gestaltas i filmen. Då Njenna varit kvar i Sápmi sedan systrarna skildes åt har med stor 

sannolikhet det konstruktivistiska perspektivet på identiteten som föränderlig inte varit lika 

stark i hennes fall som i Elle Marjas fall där omgivningen senare i livet sett radikalt 

annorlunda ut jämfört med uppväxten.  

 
24 https://svenska.se/saol/?sok=identitet&pz=1, hämtad 2021-12-25 
25 Åhrén, Christina, Är jag en riktig same? [Elektronisk resurs] en etnologisk studie av unga samers 

identitetsarbete, Institutionen för kultur- och medievetenskaper/ Etnologi, Umeå universitet, Diss. Umeå: Umeå 

universitet, 2008, s 15 f 

  

https://svenska.se/saol/?sok=identitet&pz=1
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För att visa filmens beröringspunkter med identitetsbegreppet enligt ovan vill jag lyfta fram 

en scen som exemplifierar detta: 

 

(minuter 2.45-4.23) 

Denna scen utspelar sig i kyrkan vid Njennas begravning. I kyrkan sitter Njennas familj och 

vänner. Samtliga bär kolt. Begravningsgudstjänsten hålls på samiska och framme vid systerns 

kista står en man i kolt och jojkar. När Christina och hennes familj kommer in i kyrkan vänds 

allas blickar mot dem. Av Christinas sänkta blick och tveksamma sätt att röra sig framgår att 

hon känner sig obekväm i situationen. Inte bara med anledning utav det faktum att hon 

besöker en begravning, utan att hon inte känner sig bekväm med omgivningen och situationen 

som sådan. Detta blir även tydligt när hon efter ceremonin tilltalas på samiska av sin svåger, 

vilket hon förnekar att hon förstår. Jag väljer att tolka denna scen med hjälp av Åhrens 

beskrivning av identiteten ur ett konstruktivistiskt perspektiv, dvs att identiteten formas i 

förhållande till omgivningen.  

Min tolkning av denna scen är att Christinas känslor präglas av både skam och utsatthet och 

en känsla av att inte höra till. I mötet med svågern beklagar Christina dessutom dennes sorg, 

vilket styrker uppfattningen att hon inte bekänner sig till gruppen. Min tolkning av detta är att 

hon inte uppfattar sig själv som delaktig i sorgen, då hon inte upplever sig vara en del av sin 

samiska familj. I denna scen finns en spänning där Christina å ena sidan gestaltas som en 

främling i relation till sin samiska släkt och å andra sidan hennes tydliga motstånd mot 

densamma. Det blir således ett tydligt exempel på den sociala delen av identiteten som formas 

och omformas i relation till omgivningen. I och med att Elle Marja (Christina) lämnade Sápmi 

har hon skapat ett avstånd dit, men även familjen i Sápmi har skapat ett avstånd till henne. Det 

kanske också är så att avståndet först och främst är en inre upplevelse. En inre upplevelse av 

skam och skuld för att man lämnat. Den inre upplevelsen kan vara att samerna i Sápmi ser en 

som mindre värd för att man lämnade. Med detta inte sagt att gruppen man lämnat upplever 

det på samma sätt. Här integreras alltså den sociala delen av identiteten med den personliga 

uppfattningen om sig själv. I Elle Marjas omformning av identitet kan man ta jojken som 

exempel. Tidigare i hennes liv har jojken varit ett sätt att hantera livet på, vilket inte längre är 

fallet.  

 



14 

 

I boken Trolldomsprocesser, myter, helande och modern samisk identitet för Ebba Olofsson 

(ur ett socialantropologiskt perspektiv) en diskussion om samisk identitet. Även här ses 

exempel på hur omgivningen påverkar formandet av en individs identitet, då hon beskriver att 

de samiska barnen under Nomadskolornas tids assimilering in i det svenska samhället innebar 

en kluven identitet där man på skolan skulle tala svenska och leva på svenskt sätt, med 

svenska normer, i kontrast till hemmet där de talades samiska och samiska normer var 

gällande. Att vara uppväxt under sådana former kan således tolkas som en möjlig anledning 

till att dessa individer i sin tur valt att inte lära sin barn samiska. Anledningen till detta kan ha 

varit att man inte velat utsätta dem för samma situation som man själv varit utsatt för. Det 

skulle också kunna ses som en strategi för att underlätta för barnen att hantera det svenska 

samhället. Mot bakgrund av ovan går det att göra tolkningen att det svenska 

majoritetssamhället varit delaktiga till att samer förlorat både sitt samiska arv och språk och 

som med stor sannolikhet påverkat många samers förhållningssätt till sin identitet.26 

 

2.2 Symbolers skiftande betydelse för livsåskådning. 

I Frihetens sammanhang: Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv 

framställer Katarina Westerlund sitt perspektiv på livsåskådning som ett kulturkritiskt 

livsåskådningsperspektiv. Detta innebär att en individs livsåskådning påverkas av tid, 

tradition, kultur och kontext. Westerlund söker här efter de kollektiva normer, alltså det som 

varje kontext betraktar som ”normalt” som styr vårt handlande. Dessa normer är ofta 

outtalade vilket i mötet med andra kulturer kan framstå som komplicerande.27 

I filmen finns två scener som jag vill lyfta fram för att belysa det som Westerlund beskriver 

som kulturkritiskt livsåskådningsperspektiv, där jojken betraktad som symbol för 

livsåskådning får skiftande betydelse beroende på i vilken kultur och kontext den kommer till 

uttryck.  

 

 

 

 
26 Olofsson, Ebba (red.), Trolldomsprocesser, myter, helande och modern samisk identitet, Lundagruppen för 

ursprungsfolk (IWGIA), Lund, 1998, s 87 
27

 Westerlund, Katarina, Frihetens sammanhang: barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv, 

Nya Doxa, Nora, 2012, s 10–11, s 45 ff, bokens baksida. 
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(minuter 13.29-15.30) 

I denna första scenen gestaltas livsåskådningsproblematiken när Elle Marja och systern 

Njenna befinner sig i båten på väg till nomadskolan. Njenna ligger i båten och är ledsen och 

orolig medan den mer positivt inställda Elle Marja ror båten. Njenna vill inte åka till skolan.  

Denna scen kan sägas ha beröringspunkter med ett kulturkritiskt livsåskådningsperspektiv 

enligt följande: Njennas tillvaro i Sápmi är trygg och välkänd. Ur Njennas perspektiv 

representerar livet på fjället i Sápmi det normala. När hon står inför att kastas in i skolans 

främmande värld blir hon rädd. Rädd för det okända, det som hon inte vet något om hur det 

ska bli. Där en norm råder som högst troligt inte stämmer överens med hennes norm.  

Enligt samisk sed använder man sig mycket av både naturen och jojken för att tolka och förstå 

livet. Att jojka något kan vara ett sätt att minnas något. För många är det också ett sätt att 

uttrycka känslor på.28 Mot bakgrund av det kan jojken fungera som ett möjligt verktyg för att 

hantera livet. Även om man känner sig vilsen så kan man med hjälp av olika metoder skapa 

sig inre rum och bilder för att hantera mindre trygga situationer. Mina äldre släktningar har 

berättat hur de under sin uppväxt var rädda för olika andeväsen som fanns i naturen. För att 

förhålla sig till detta tog de hjälp av heliga platser (sejter) stenar och annat i naturen för att 

skapa ett tryggt rum inom sig för att hantera livet. På liknande sätt ber Elle Marja Njenna att 

blunda och visualisera norra Storfjället framför sig. Hon säger sedan ”om du kan jojka berget 

så känns det som att du är hemma”.29 Jojkens betydelse i denna scen gestaltas genom Elle 

Marjas försök att hjälpa Njenna att hitta strategier för att med jojkens hjälp hantera sin oro 

genom att i sitt inre skapa ett tryggt rum.  

 

(minuter 1.24-1.27.20) 

I den andra scenen jag vill lyfta fram har Christina (Elle Marja) fått en terminsräkning på 200 

kr som hon inte kan betala. Hon besöker Niklas för att fråga om han kan låna henne pengar 

och hamnar då mitt i en födelsedagsmiddag. En av de antropologistuderande tjejerna på 

middagen ber Christina att framföra en födelsedagsjojk till Niklas. Hon framför den jojk som 

hon jojkade i båten med Njenna. Men inför främmande människor i ett främmande rum blir 

det en obehaglig upplevelse. 

 
28

 Willemsen, Gerard, Gud i Sápmi: Teologiska funderingar i samiskt perspektiv, Vulkan, Stockholm, 2009, s 66 
29 Min översättning. 
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Till skillnad från scenen i båten blir jojken här inte ett verktyg för att nå ett inre tryggt rum. 

Jag väljer att tolka även denna scen enligt Westerlunds kulturkritiska 

livsåskådningsperspektiv, där tolkningen är att Elle Marja jojkar mot sin vilja och skäms för 

sin jojk. Hon ber nästan om ursäkt för sig själv och den värld hon kommer ifrån.  

Dessa två scener ger två vitt skilda exempel på hur livsåskådningsperspektiv kan tolkas och 

gestaltas. I den första scenen fungerar jojken som verktyg för att nå sitt inre trygga rum och i 

den andra scenen får den nästan motsatt betydelse. Sett ur ett kulturkritiskt 

livsåskådningsperspektiv är min tolkning att det handlar om mötet mellan olika kollektiva 

normer. Som tidigare nämnts är dessa normer ofta outtalade och som vi ser i den sista scenen 

ofta komplicerade. Min tolkning är det kan leda till känslan av att känna sig missförstådd och 

i en förlängning ensamhet eller som Westerlund nämner existentiell tomhet.30  

Vad skulle kunna möjliggöra att scenen med jojken på födelsedagsmiddagen skulle som den 

sista, med jojken på födelsedagsmiddagen skulle få en annorlunda utgång? Alltså lämna den 

jojkande Elle Marja med en annan känsla inombords? En känsla av att vara stolt över sitt arv, 

sin jojk? En möjlighet för henne att i stället kunna använda jojken som ett verktyg för att nå 

sitt inre trygga rum? Om Christinas känsla hade varit att hon varit stolt över jojken, hur hade 

människorna på middagen då upplevt jojken? Kanske finns det inga tydliga svar på dessa 

frågor men det öppnar upp för vidare reflektion. Detta kopplar jag till tanken på att våra 

normer ofta är outtalade som jag tror har en stor betydelse för frågor som dessa. Genom att 

sätta ord på saker, både i dialog med andra och inför sig själv kan man medvetandegöra och 

tydliggöra vad som är norm för olika kulturer, vilket i sin tur kan skapa en ökad förståelse för 

den andre.  

 

2.3 Samisk minoritet i mötet med det svenska majoritetssamhället  

Då samisk minoritet i mötet med det svenska majoritetssamhället är starkt kopplat till identitet 

vill jag koppla detta mötet till tidigare nämnda identitetsbegrepp (se 2.1)  

Upprinnelsen till Sameblod är statens projekt mot samerna där rasbiologiska undersökningar 

gjordes i form av bland annat skallmätningar och fotografering, både med och utan kläder, 

vilket skedde utan den berördes godkännande. Människor delades in i olika raser och man 

 
30 Westerlund, 2012, bokens baksida 
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skilde på långskallar och kortskallar, där bl.a. samer hörde till den lägre rasen - kortskallar. 

Rasbiologiska teorier låg också till grund för inrättandet av nomadskolan.31  

Jag vill särskilt lyfta fram två scener i filmen där nomadskolan gestaltar mötet mellan samisk 

minoritet och det svenska majoritetssamhället.  

 

(minuter 21.30-24.19)  

Den första scenen jag vill lyfta som representativ för mötet mellan samisk minoritet och det 

svenska majoritetssamhället är när Elle Marja en kväll blir bjuden på kaffe hemma hos 

lärarinnan, Christina Lajler. Lärarinnan och Elle Marja samtalar om böcker och poesi och om 

vad som krävs för att bli lärarinna. Elle Marja bekräftas, genom lärarinnan, som individ av det 

svenska majoritetssamhället. Här får hon smak på ett möjligt liv, på hur det skulle kunna vara 

att vara svensk, utanför Sápmi och bortom den samiska identiteten. Denna scen kan således 

uppfattas som startskottet i Elle Marjas omförhandling av sin identitet. Mötet med det svenska 

majoritetssamhället är av stor betydelse. I filmen är betydelsen ofta av negativ karaktär. I 

denna scen gestaltas dock ett exempel på hur den sociala delen av identiteten påverkas 

positivt av denna upplevelse och kan således ge ett positivt bidrag till omformandet av Elle 

Marjas identitet.  

 

(minuter 27.50–35.00) 

Nästa scen där mötet mellan samisk minoritet och det svenska majoritetssamhället gestaltas är 

av annan karaktär. Inför ett besök från rasbiologiska institutet i Uppsala får Elle Marja äran att 

välkomna besökarna. Ett uppdrag hon tar på stort allvar. Barnen ställs till en början upp 

utanför skolan och människorna från Uppsala tar på deras hår, känner på deras kläder, vill bli 

fotade tillsammans med dem. Väl inne i skolsalen kläs de av nakna. De fotograferas och deras 

skallar mäts. Utanför fönstret står jämnåriga killar och betraktar vad som sker inne i skolsalen. 

I enlighet med Åhrens tudelade identitetsbegrepp tolkar jag denna scen som troligt bidragande 

för omformande av både den personliga och den sociala delen av skolbarnens identitet, vilket 

jag kopplar till följande: De samiska barnen ska assimileras till det svenska 

majoritetssamhället på så sätt att de inte får tala det samiska språket utan bara svenska. Detta 

samtidigt som de behandlas som mindre vetande, fotas nakna och ingen hänsyn tas till att det 

står jämnåriga killar utanför fönstret. Med andra ord förminskas deras samiska identitet då de 

 
31 Willemsen, 2009, s 75 
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ska anpassas efter det svenska majoritetssamhället. Det blir särskilt tydligt hos Elle Marja att 

något händer med henne. Hon rycker till och någonting tas ifrån henne när hon fotas naken 

med brännande blixtar som etsar sig fast i djupet av hennes själ. Här slutar hon att le.32  

 

(minuter 35.20–36.45) 

Efter denna scen utspelas ytterligare en scen som påverkar Elle Marjas identitet, på hennes 

väg från förnedring till beslutsamhet. I scenen passerar hon några jämnåriga killar som ropar 

elaka saker efter henne, vilket hon protesterar emot. Hon hamnar i slagsmål med killarna som 

sedan märker henne för livet, i örat som samerna gör med renkalvarna för att man ska veta 

vart de hör hemma. Min tolkning är att hennes beslutsamhet att lämna det samiska livet tilltar 

i denna scen. Hon tar sitt nästa steg mot ett liv i det svenska majoritetssamhället.  

 

(minuter 37.30–49.50) 

Elle Marja smiter ut från sovsalen en kväll och tar sig i väg till en dansbana. Detta efter att i 

smyg lånat en klänning från lärarinnans klädstreck. På dansen träffar hon Niklas Wikander, en 

rekryt från Uppsala. Här tar hon första steget ut i det svenska majoritetssamhället, då hon 

presenterar sig som Christina. När Njenna kommer och letar efter henne vid Dansbanan säger 

hon ”Jag förstår inte vad du säger lappdjävel”. Den fråga som väcks här är hur Njennas 

upplevelse av detta är? Systrarna som hittills haft en nära relation, och storasystern som nu 

inte låtsas känna till vare sig systern eller det samiska språket. Här gestaltas två systrar som 

förhåller sig till sin samiska identitet på två olika sätt, vilket jag får anledning att återkomma 

till. I slutet av dansbanescenen hämtas Elle Marja hem av husfrun på nomadskolan och får 

åter igen uppleva förnedring, den gång då hon blir straffad med riset av både husfrun och 

lärarinnan. Hon väcker sedan Njenna och säger att hon inte kan vara kvar. Hon har nått sin 

gräns för vad hon står ut med. Här tilltar frustrationen som hon bär med sig efter 

öronmärkning, skallmätning och förnedring och kanske är detta anledningen till hennes 

motvilja att försonas med sitt ursprung senare i livet. Dessa händelser satte kanske för djupa 

spår.  

 
32 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986 , s 38, hämtad 2021-11-10 

 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986
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Lärarinnan, som i tidigare scener fungerat som en förebild för Elle Marja i hennes sökande att 

forma sin egen identitet antar nu rollen som väktare för det svenska majoritetssamhället.  

Elle Marja besitter ett mod och en drivkraft som tar henne fram genom livet. Å andra sidan 

kanske hon inte såg någon annan lösning. Att leva under så stort förtryck kan göra det svårt 

att stanna kvar. Kanske ett pris som var för högt för Elle Marja att betala. Det kanske stred 

mot hennes uppfattningar om vad som kännetecknar ett gott liv. Att inte bli accepterad som 

den man är och att bli betraktad som mindre värd. Kanske var det mer än vad hon stod ut med. 

Om man ställer detta i relation till systern Njenna så kanske inte hennes upplevelse var att det 

var ett för högt pris att betala. För henne kanske ett liv i samklang med naturen, i tryggheten 

tillsammans med familjen på fjället kanske var det som kännetecknade ett gott liv. I sitt sätt 

att förhålla sig till livet kan man försöka skapa sig ett inre tryggt rum för att möjliggöra ett 

drägligt liv. Som tidigare nämnts, var mina äldre samiska släktningar rädda för andeväsen. 

Deras sätt att hantera detta var att ta hjälp av heliga platser (sejtar) och stenar. Kanske var det 

så även för Njenna. Vad skulle det då kunna innebära om man har svårt att hitta det där inre 

trygga rummet? I Elle Marjas fall är min tolkning att det kan yttra sig i form av en existentiell 

tomhet. Under större delen av sitt liv har hon förnekat sitt samiska arv. Mot slutet av filmen 

sker en förändring inom henne. En slags inre uppgörelse äger rum där den existentiella 

tomheten avtar.  

Som framgår vid Njennas begravning har systrarna inte haft någon kontakt under åren som 

gått. Njenna hamnade på något vis mellan modern och Elle Marja vilket säkert inte var helt 

okomplicerat. Om man inte besitter samma drivkraft och pondus som Elle Marja blir det 

kanske inte lika självklart att söka sig bort från Sápmi och det kanske inte heller är det man 

vill. Däremot går det att tolka det faktum att hon under alla år har tagit hand om Elle Marjas 

renar som en omsorgsfull kärlekshandling gentemot sin syster.  

 

2.4 Försoning – eller tid att be om ursäkt 

Boken Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete är den 

avslutande skriften från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna. Vitboken är en 

vetenskaplig antologi där svenska kyrkan presenterar de historiska kränkningar och övergrepp 

man gjort sig skyldig till mot samerna. Denna dokumentation kan ses som en förutsättning för 

steget mot försoning. Kolonisationen av Sápmi skedde på två plan. Dels på ett yttre plan som 

påverkade de samiska språken, kulturtraditionerna samt samers självbestämmande och deras 
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rättigheter, men även på ett inre plan med följden av inre konflikter inklusive skam och skuld 

för den enskilde samen. 

Inom teologin är försoning ett centralt begrepp. I agendan till Kyrkomötets 

försoningsgudstjänst med svenska folkets ursäkt till det samiska folket beskrivs 

försoningsprocessen. Begreppet försoning beskrivs enligt följande:  

 

Begreppet försoning sammanfattar det som hela den kristna  

tron i djupet syftar till, nämligen ett helande av brustna relationer  

mellan Gud och mänskligheten och därmed samtidigt människor  

emellan och mellan människor och hela skapelsen. Försoningen  

mellan den skapade världen och Gud och försoningen inom den  

skapade världen hör ihop.33  

 

Även Tore Johnsen behandlar begreppet försoning och beskriver den kristna idén om 

försoning som en process, där själva försoningen är det sista steget i processen. Försoning är 

inget som kan krävas utan bygger på en process där de olika stegen sker i en viss ordning. 

Olika försoningsprocesser ser olika ut men en gemensam nämnare är att de bör ses som just 

försoningsprocesser. Oftast är gränserna mellan dessa steg inte helt spikraka, utan dessa går 

ofta i varandra och lite fram och tillbaka.34 (Med det inte sagt att ordningsföljden saknar 

betydelse.) Försoningsprocessen innebär följande steg: 

 

1. Erkännande 

2. Ånger  

3. Återupprättelse (gjenopprettelse) 

4. Försoning/förlåtelse35 

 

Johnsen beskriver dessa steg som användbara både i mellanmänskliga relationer och i relation 

med Gud, där vi i båda situationerna måste ta oss igenom de tre första stegen: erkännande, 

 
33 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986 , s 49, hämtad 2021-11-10 
34 Johnsen, Tore, ”Erkänd historia och förnyade relationer: Perspektiv på försoningsarbetet mellan kyrkan och 

samerna”, Lindmark, Daniel & Sundström, Olle (red.), samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt 

försoningsarbete, Gidlunds förlag, Möklinta, 2017, s 103–112 
35 Johnsen, Tore, Jordens barn, solens barn, vindens barn: kristen tro i et samisk landskap, Verbum, [Oslo], 

2007, s 103 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986
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ånger och återupprättelse innan äkta försoning kan ske. Det finns emellertid en betydande 

skillnad på en allmän och en teologisk förståelse av försoning. Kristen försoningslära är ett 

komplext fält i sig och jag kommer inte inom ramen för detta arbete behandla det djupare.  

Människans relation till Gud är förstörd genom synd. Återupprättandet sker i detta fall genom 

Kristus som dog på korset för människans synd. Försoning är i den bemärkelsen en gåva från 

Gud. Detta till skillnad från mellanmänsklig försoning som bygger på en ömsesidig 

förlåtelsehandling.36  

Innan jag beskriver dessa steg närmare vill jag nämna att enligt en beskrivning av 

försoningsprocessen är utgångspunkten att det finns ett tydligt offer och en tydlig förövare. 

Detta stämmer dock inte alltid överens med verkligheten där båda parter kan vara delaktiga på 

båda sidor, eller offer i en relation och förövare i en annan.37  

 

Erkännande 

Detta steg innebär att berörda parter förhåller sig till det som har hänt, konflikten och dess 

historia samt att sanningen berättas. För att de kränkta ska kunna berätta, bli lyssnade till och 

bekräftade betonar Johnsen (med hänvisning till den sydafrikanske prästen Michael Lapsley) 

vikten av att skapa trygga rum för detta. För att skapa mening och förstå det som har hänt är 

det ur, ett i detta fall samiskt urfolksperspektiv viktigt att känna till sin historia för att 

försoning ska kunna ske. Detta då traumatiska upplevelser kan påverka flera generationer. Det 

är något som gjort sig påmint i kölvattnet av kolonisationsprocessen i Sápmi då man i 

generationer av skam tystat sig själva och på så vis omedvetet vidarebefordrat såren till 

kommande generationer. Här gäller dock att undvika ”falsk försoning”. Någon som har begått 

ett övergrepp vill ofta hitta ursäkter för det inträffade. Fokus hamnar då på förövaren i stället 

för offret med följden att offret uppmanas till att glömma, vilket i sin tur innebär att förneka 

och förtränga det som hänt (och sig själv). Det blir alltså fråga om ett nytt övergrepp i stället 

för att förövaren erkänner det som skett. I kristen terminologi kopplas erkännandet till 

syndakännedom eller syndabekännelse.38  

 

Ånger 

Det andra steget handlar mer om hur man berörs existentiellt av det inträffade. För förövaren 

 
36 Johnsen, 2017, s 114 
37 Johnsen, 2007, s 102–111 
38 Johnsen, 2017, s 106 f 
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handlar det om att känna ånger och för offret mer om att sätta ord på det som gör ont. Även 

här gäller det att se upp så att riktning blir mot offret för att undvika falsk ånger. Där en sann 

ånger fokuserar på offret och viljan att rätta till det som hänt, fokuserar falsk ånger på 

förövaren och hur man eventuellt har förstört för sig själv. I kristen terminologi kan detta 

uttryckas som omvändelse. Omvändelse innebär någon form av ändrat sinne, eller en annan 

inställning till ens egna handlingar.39  

 

Återupprättelse 

Detta är ett viktigt steg i försoningsprocessen som ofta hoppas över. Här handlar det om att 

lägga grunden för framtiden, en ny framtid. Det handlar om att vilja möta offrets behov och 

handla utifrån det. Relationen mellan offer och förövare måste alltså återupprättas. Ofta 

hoppar man från steg två ånger direkt till steg fyra, förlåtelse. Att vilja möta offret och 

tillgodose dennes behov är en del i reparationsarbetet för att offret ska känna värdighet och 

rättvisa. Ett exempel på detta är vitboksprojektet som kan betraktas som både erkännande och 

upprättelse, där historia lyfts fram i strävan att återupprätta en osynlig historia.40 

 

Förlåtelse 

Vägen till förlåtelse kan vara lång och smärtsam. Ofta är det inte förrän i detta fjärde steg som 

det är dags för förlåtelse, då det är först i detta skede som offret återfått sin värdighet och man 

är redo att förlåta. Det är inte så att man har glömt, men man kan komma ihåg det som har 

hänt på ett annat sätt. Förlåtelse handlar om att mötas i en gemensam mänsklighet. I ångern 

ser förövaren offrets mänskliga ansikte och i förlåtelsen börjar offret se förövarens mänskliga 

ansikte.41  

I filmen finns det speciellt två scener som jag vill lyfta fram som belysande för försoning. Det 

hör till kyrkans kallelse ”att vara en försoningens gemenskap”.42 Mot bakgrund av detta 

kanske det inte är någon tillfällighet att dessa scener till stor del gestaltas i kyrkan.   

Filmen utspelar sig åter igen i nutid och filmen är tillbaka vid tiden för Njennas begravning. 

Den första scenen utspelar sig i kyrkan. Christina besöker den tomma tysta kyrkan lite senare 

på dagen efter Njennas begravning, där kistan står kvar. Hon lyfter på locket till kistan, lägger 

 
39 Johnsen, 2017, s 111 f 
40 Johnsen, 2017, s 111 f 
41 Johnsen, 2017, s 114 f 
42 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986 , s 50, hämtad 2021-11-10 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2347986
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sitt huvud på kudden bredvid henne och säger ”gïerth mannem” (förlåt mig). Efter detta 

lämnar Elle Marja kyrkan. Till skillnad från tidigare på dagen när hon kommit till kyrkan med 

kuvad rygg och nedslagen blick är nu ryggen rak och blicken höjd, nästan upprymd. I nästa 

scen, fortfarande klädd i begravningskläder, med nylonstrumpor och höga klackar klättrar hon 

upp för fjället, där hon ser samevistet och kalvmärkningsplatsen för att möta sitt ursprung, sin 

kultur och sin historia.  

Enligt Johnsens försoningsprocess väljer jag att göra följande tolkning av dessa scener: I det 

första steget, erkännande ligger fokus på att båda parter ska förhålla sig till det som har hänt, 

dess historia och att sanningen berättas. I detta fall handlar det kanske inte så mycket om att 

sanningen berättas men däremot om att erkänna, eller kanske snarare möta, både sanningen 

och historien. Något jag tycker sker, både i kyrkan och det faktum att Elle Marja faktiskt går 

tillbaka och även fortsätter vidare upp på fjället där hon skiljdes från sin mamma och syster. 

Även när Elle Marja lyfter locket av kistan, säger förlåt och kysser Elle Marja på kinden 

tolkar jag som ett erkännande av hennes agerande. Min uppfattning är även att hon ger uttryck 

för ånger när hon ligger med huvudet på kudden bredvid Njenna. När Christina kommer in i 

kyrkan tolkar jag henne som just Christina. Under scenens gång upplever jag att en 

förvandling sker inom henne, i det jag här väljer att tolka som en försoningsprocess. Att hon 

tar steg på vägen i den processen tolkar jag utifrån hennes annorlunda kroppshållning och 

attityd eller pondus som hon har när hon lämnar kyrkan och går vidare upp på fjället. Min 

tolkning här är att hon som individ ändrar sitt sinne och släpper fram Elle Marja igen allt 

eftersom hon tar sig vidare upp på fjället. De scener jag lyft fram i förhållande till försoning 

kanske inte gör Johnsens försoningsprocess helt rättvis då den ena parten faktiskt är död. Jag 

vill trots detta göra ett försök att koppla scenerna mot denna försoningsprocess och gå vidare 

till det tredje steget, nämligen återupprättelse. Detta steg handlar som tidigare nämnts om att 

lägga grunden för framtiden, genom att möta offrets behov och att relationerna mellan 

parterna måste återupprättas. Även om systrarna inte på ett värdsligt plan fick till denna 

återupprättelse, är min uppfattning att man skulle kunna tolka det som att relationen mellan 

Elle Marja och hennes barn och barnbarn kanske återupprättas för att i förlängningen 

tillsammans försonas med det samiska ursprung som Christina har trängt undan. Vägen till 

förlåtelse har i Elle Marjas fall varit i det närmsta livslång. När hon nått fram till vistet 

(bosättningsplatsen) är min tolkning att hon tagit sig igenom försoningsprocessen och i den 

förlåtit både sig själv och sin familj och slutligen nått försoning.  
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Avslutningsvis vill jag göra en kort summering genom att återkoppla till analysfrågorna: 

1) På vilka sätt gestaltas olika perspektiv på livet i filmen? 

Njenna, modern och den samiska släkten är tydliga representanter för ett samiskt 

minoritetsperspektiv som har att förhålla sig till majoritetssamhället.  

Rasbiologerna, och nomadskolan med lärarinnan och husfrun är tydliga representanter 

för ett svenskt majoritetssamhällesperspektiv, där man kan mäta och kategorisera.  

Det sista perspektiv på livet jag vill lyfta är Elle Marjas/Christinas. Hennes perspektiv 

är i korselden mellan ett samiskt minoritetsperspektiv och ett svenskt 

majoritetssamhällesperspektiv, där hon samtidigt som hon försöker anpassa sig själv 

till majoritetssamhället alltid bär Sápmi inom sig. I stora delar av livet, säkert som ett 

motstånd.  

 

2) Vilka livsåskådningsproblem handlar det om och vad vill filmen härmed uttrycka? 

Relationella problem blir tydliga i filmen. Den mellanmänskliga relationen, som den 

mellan Elle Marja och Njenna är framträdande, där deras förhållningssätt till livet 

tydligt skiljer sig åt. Filmen lyfter även fram den samiska minoritetens utsatthet i 

förhållande till det dåvarande svenska majoritetssamhället. Som exempel är jojken och 

skallmätningarna uttryck för en skillnad i livssyn där jojken är att minnas och att hitta 

hem i kontrast till främlinggörandet i den rasbiologiska ideologin. Den samiska 

holistiska livshållningen utgör en skarp kontrast till det svenska majoritetssamhället 

med sin skallmätning, objektifiering och rasindelning. Elle Marjas relation till sig själv 

och hennes förhållningsätt till livet är ytterligare ett relationellt problem genom 

filmen. Den inre resa Elle Marja företar sig speglar den omvandling av identiteten som 

sker när man radikalt lämnar ett sammanhang för ett annat och de inre konflikter detta 

innebär. 

 

3) På vilka sätt går det att konstruktivt tolka och förstå dessa livsåskådningsyttringar? 

Mot bakgrund av de relationella problem som kommer till uttryck i filmen kan man 

exempelvis göra tolkningen att olika kollektiva normer, lätt kan bli komplicerande då 

normer ofta är outtalade. I mötet med dessa normer kan lätt missförstånd uppstå vilket 

kan leda till en känsla av existentiell tomhet, ensamhet och utanförskap. Slutscenerna i 

filmen och framför allt det som utspelar sig i kyrkan skulle kunna tolkas som en del i 

den försoningsprocess som pågår mellan svenska kyrkan och det samiska folket.  
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3. Diskussion 

I den undersökning och analys som gjorts har jag utifrån filmen undersökt hur samisk 

minoritetserfarenhet av svenskt majoritetssamhälle kan se ut. För att göra detta möjligt och 

mätbart har jag använt mig av analysfrågor. Analyskapitlet avslutades med en kort summering 

av dessa analysfrågor. Jag kommer i denna del av uppsatsen att reflektera vidare över dessa 

analysfrågor i något friare form. 

Systrarna Elle Marja och Njenna som är uppväxta i Sápmi har vitt skilda perspektiv på livet. 

Båda systrarna följer sin övertygelse om vad som är rätt och sant och vad som kännetecknar 

ett gott liv, men det tar sig helt olika uttryck. Elle Marja söker sig med hjälp av sin gamla 

lärarinnas identitet bort ifrån livet i Sápmi till Uppsala, medan Njenna å sin sida är helt 

inställd på att hålla sig till familjens traditioner. De båda har utifrån sina förutsättningar olika 

sätt att se på livet. Priset är däremot högt. Det blir på bekostnad av systrarnas tidigare så 

starka relation. Det är först vid Njennas dödsbädd en försoning går att skönja. 

 

3.1 Om Elle Marja 

Elle Marja blir utesluten ur gemenskapen bland barnen på nomadskolan. Hon sökte, ville, 

vågade och agerade. Till skillnad mot de andra barnen. Mot bakgrund av det kan man ställa 

sig följande frågor: Skrämde hennes normbrytande beteende de övriga i gruppen? Svek hon 

dem när hon vågade bryta mot de samiska normerna (till exempel vid dansen)? Elle Marjas 

starka drivkraft leder henne till att lämna det samiska kollektivet och gå mot en mer 

individbaserad identitet. En drivkraft och styrka som också innebär ensamhet där hon på egen 

hand behöver hitta ett inre tryggt rum för att hantera livet, för att bryta med sitt samiska liv 

och sin samiska identitet innebär också att bryta relationen till Njenna och den samiska 

gemenskapen. Kopplat till Åhrens tudelade beskrivning av identitet skulle man kunna tolka 

det som att den sociala delen av identiteten på ett sätt kanske väger tyngre hos Njenna och de 

andra nomadskolebarnen.43 Man skulle även kunna tolka det som att den sociala delen av 

identiteten väger tung hos Elle Marja. Hennes drivkraft är också att tillhöra, nämligen det 

svenska majoritetssamhället. Efter som hon lämnar en grupp för att tillhöra en annan sker en 

kraftigare omformning av identiteten hos Elle Marja. En konsekvens av att radikalt omforma 

 
43 Åhren, 2008, s 15 
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sin identitet är att man riskerar att lämna saker outredda bakom sig. Hennes ovilja att 

återvända till Sápmi och den samiska kulturen tolkar jag som en konsekvens av detta.  

 

(minuter 1.34.30-1.36.30) 

Då Elle Marja inte har pengar att betala terminsavgiften på skolan i Uppsala, tar hon tåget 

tillbaka till Sápmi. Där försöker hon sälja sina renar, och frågar sin mor om hon inte kan få 

sälja sin döde fars silverbälte för att finansiera studierna. Här hamnar hon i bråk med sin mor i 

sitt försök att göra sina egna livsval, där modern å sin sida inte vill att hon ska bli svensk och 

funderar över vem som ska ta hand om renarna om hon ger sig av. Elle Marjas svar på detta är 

att hon inte vill vara kvar hos familjen. Hon vill inte vara ett cirkusdjur (som killarna på 

skolan skrek efter henne). 

 

(minuter 1.38.30-1.39.30) 

Modern ger till slut faderns silverbälte till Elle Marja. Hon vänder sig sedan om och går 

därifrån med bestämda steg, utan att vända sig om. Elle Marja och Njenna står och ser på 

varandra ett långt tag innan Njenna vänder om och går samma väg som modern. Här skiljs så 

de båda systrarnas liv tragiskt åt. Att modern kommer med faderns silverbälte skulle kunna 

tolkas som någon typ av försoningsgest, ett försök att möta Elle Marja. Ur ett annat perspektiv 

kan det också tolkas som att hon avslutar relationen med dottern. Att modern inte accepterar 

dotterns sätt att behandla familjen och att detta är enda sättet att bli av med henne. 

Skapar känslan av att familjen inte kunde acceptera hennes val en bitterhet hos Elle Marja? 

Hur bidragande är den händelsen till hennes motvilja till att närvara vid Njennas begravning? 

Kanske bär hon både känslan av att ha blivit utestängd som människa i kombination med ett 

dåligt samvete för det hon själv sagt som sårat familjen? 

Elle Marjas önskan att bli betraktad som svensk är inte okomplicerad. Den dåtida 

forskningen så som den uttrycks i filmen menar på att samers hjärnor inte är kapabla att 

interagera i det svenska majoritetssamhället, utan ska helst hålla sig i norr och göra det 

de var ämnade för. Så Elle Marja utkämpar egentligen två strider inom sig. Det ena är att 

hon försöker utplåna det som är samiskt i henne. Det andra är att hon kämpar mot 

samhällets schablonbild av henne som en exotisk, mindre vetande individ. Som en följd 

av detta blir Elle Marja rotlös. Hon utesluts ur den samiska familjen, och samtidigt blir 
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hon inte fullt ut accepterad i Uppsala. Således gestaltas Elle Marjas/Christinas 

perspektiv på livet på ett mer dynamiskt plan. Med dynamisk menar jag att hennes 

perspektiv tydligare har förändrats genom livet. Hon är själva fixpunkten där 

livsåskådningarna och dess perspektiv bryts och möts och det är också kring henne som 

vi får se att konflikterna tar plats. Det är via hennes resa och identitetsförvandling vi får 

ta del av brytpunkterna mellan det samiska perspektivet på livet och det 

majoritetssvenska. Jag tänker till en början att jag vill koppla detta till Åhrens 

konstruktivistiska identitetsperspektiv då hennes identitet på många sätt omformats av 

omgivningen. Till skillnad från Njennas perspektiv tolkar jag dock Christinas personliga 

sida av identiteten som mer framträdande än hos Njenna vars sociala sida av identiteten 

som mer framträdande.44  

 

3.2 Samiskt minoritetsperspektiv 

I filmen kommer samisk livsåskådning till uttryck bland annat i jojken, det samiska 

språket, livsstilen i samklang med naturen samt familjen och nedärvda traditioner.  Mer 

specifikt så representeras samisk livsåskådning av Njenna, mamman, den samiska 

familjen på fjället och släkten i kyrkan på begravningen.  

Njennas perspektiv på livet väljer jag att tolka som ett ganska tydligt exempel på Westerlunds 

kulturkritiska livsåskådningsperspektiv där det (i detta fall) samiska minoritetsperspektivet i 

stort präglas av kontext, tradition och kanske framför allt kultur med kollektiva normer.45 

Samer har sedan urminnestider levt i nära samklang med naturen. Tore Johnsen beskriver i sin 

bok Jordens barn, solens barn, vindens barn: Kristen tro i et samisk landskap en samisk 

livsåskådning med utgångspunkt i just kopplingen till naturen. Om man ger av sin tid och 

lyhördhet så ger naturens stämma eller röst oss värdefull information. Man ska ta sig fram i 

naturen och känna in den på ett ödmjukt sätt. När man fiskar, ska man inte ta upp mer 

fisk än vad som är nödvändigt och det går inte att tömma naturens skafferi på allt som 

finns där, då kommer inte nästkommande generationer att ha möjlighet att bruka naturen 

på lämpligt sätt. Det sägs, att i det förflutna, hade allt i naturen förmåga att tala, vilket 

också åter ska bli gällande på domedagen.46 Mot bakgrund av detta kan man ställa sig 

frågan hur Elle Marjas syn på att leva i samklang med naturen har påverkats genom 

 
44 Åhren, 2008, s 15 f 
45 Westerlund, 2012, s 10 ff 
46 Johnsen, 2007, s 19 ff 
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livet. Har hennes förhållningssätt till naturen förändrats eller har hon lyckats behålla 

det? 

 

3.3 Svenskt majoritetssamhällesperspektiv 

En annat perspektiv på livet som kommer till uttryck i filmen är utifrån det svenska  

majoritetssamhället. Det representeras till exempel av vetenskapsmännen från Uppsala 

som ger uttryck för en naturvetenskaplig världsbild där man kategoriserar människor 

efter skallmätning och indelning i olika raser. Ytterligare ett perspektiv utifrån det 

svenska majoritetssamhället är nomadskolan och lärarinnan som representerar kyrka och 

stat i sitt sätt att förmedla svensk kristendom och det svenska språket. Med hänvisning 

till Westerlunds kulturkritiska livsåskåskådningsperspektiv är det helt andra kollektiva 

normer som gör sig gällande än i den samiska kontexten.  

Jag fortsätter mot bakgrund av Westerlund genom att koppla kollektiva normer till 

analysfrågan om vilka livsåskådningsproblem som gör sig gällande. Scenen när 

Christina uppmuntras att jojka på festen i Uppsala kan visa på möjliga problem som kan 

uppstå när olika kollektiva normer möts. Det visar sig på så sätt att Christinas jojk inte 

här fyller samma funktion som den skulle kunna gjort i Sápmi, utan jojken blir ett slags 

uttryck för ett slags exotiskt element som i denna kontext endast blir en ytlig 

underhållning. I filmen får man ta del av Elle Marjas omförhandling av sin identitet. 

Som så ofta när en människa går från en ståndpunkt till en annan, sker det ofta på ett 

radikalt sätt. Som i Elle Marjas fall där hon helt förnekar sitt samiska ursprung och helt 

och hållet tar till sig och försöker passa in i sin nya identitet som svensk. Jag tolkar det 

som en effekt av mötet mellan olika kollektiva normer. 

 

3.4 Livsåskådningsproblematisering 

För att koppla tillbaka till analysfrågan om vilka livsåskådningsproblem som tar sig 

uttryck i filmen vill jag nämna trasiga relationer och behovet av försoning. Detta går att 

urskilja både på mellanmänsklig och ur ett samhällsperspektiv. Så som jag tolkar filmen 

når Elle Marja till slut försoning med både sig själv och sitt ursprung. Hennes sätt att 

genom stora delar av filmen förneka sin samiska identitet tolkar jag som att hon inte än 

ha varit mogen för att genomgå den försoningsprocess som Johnsen beskriver med steg 
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av erkännande, ånger, återupprättelse och förlåtelse.47 Det är först när hon återvänder 

till Sápmi på sin ålders höst som är redo för försoning. Jag tänker då på scenen i slutet 

av filmen när hon ensam besöker kyrkan och sin systers kista, där kyrkan blir en slags 

symbolisk plats för försoning. Hon kommer till kyrkan från hotellet, som Christina där hon 

erkänner sin historia och möter det hon har lämnat, sitt ursprung. Min vidare tolkning är att 

hon när hon lägger huvudet på systerns kudde och ber om ursäkt är tydligt ångerfull.  

Hennes raka rygg och tydliga blick när hon lämnar kyrkan visar på att något har hänt inom 

henne, en slags omvändelse och min uppfattning är att hon nu lämnar kyrkan som Elle Marja, 

inte Christina vidare upp på fjället där hon kommer ifrån och hennes mor lämnade henne, för 

att återförenas och försonas med det hon har lämnat, med sin familj, sin kultur och sitt 

ursprung.  

 

3.5 Kyrkorummet som platsen för försoning 

Man kan tolka kyrkorummet som en plats för försoning där det samiska och det svenska möts.  

I dagens Sápmi kan man se exempel på denna symbios. I Jukkasjärvi kyrka har samiska inslag 

integrerats i kyrkorummet. Till exempel har orgelfasaden utsmyckats av den samiska 

konstnären Lars-Levi Sunna. På fasaden samsas solen och det kristna korset och orgeln är 

gjord av typiskt samiska inslag som masurbjörk, renskinn, renhorn och tecken hämtade från 

den samiska mytologin. Kyrkan i Sápmi kan således på sätt och vis beskrivas som en syntes 

av Svenska kyrkan och samerna. Utifrån det kan man väva in en symbolbild av att 

försoningen i Sameblod äger rum i kyrkorummet. Systern har passerat dödens gräns. Christina 

å sin sida, när hon går in i kyrkan passerar en annan gräns genom att lägga av sig sina attribut 

som hon har samlat på sig under sin försvenskning. När hon möter sin syster i det tysta 

kyrkorummet bär hon inte längre på försvenskningen, utan hon möter systern med sitt nakna 

jag. Hon möter sin syster i det rum som varken är majoritetssamhällets eller den samiska 

minoritetens, utan i kyrkan som är ett delat rum.  

Här finns ett exempel på en försonande symbolik i filmen och just mötet mellan systrarna i 

det delade rummet (kyrkan) är en stark sådan. Denna symbolik skulle man även kunna koppla 

till vår nutid, där svenska kyrkan som representant för det svenska majoritetssamhället 

framför en offentlig ursäkt till samerna. Elle Marja möter sitt ursprung, sin historia och ber 

om ursäkt. Svenska kyrkan tar ansvar för sin historia och ber om ursäkt för hur de bidragit till 

 
47 Johnsen, 2007, s 103 
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förtryckandet av samerna. Man kan se en parallell mellan filmens Elle Marjas försoning med 

systern när tiden var mogen med orden hämtade från förordet till agendan till kyrkomötets 

högtidsgudstjänst med svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket, det är ”tid att be om 

ursäkt”.48  

 

4. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag intresserat mig för hur samers livsåskådningar i relation till 

erfarenheten av att ingå i en minoritet och hur ens identitet påverkas av det speglas i 

Sameblod. Den fråga jag har ställt till materialet är:  

 

Hur kan samisk minoritetserfarenhet av svenskt majoritetssamhälle se ut? 

 

För att synliggöra olika perspektiv på livet i filmen har jag använt mig av de något 

modifierade analysfrågor från Maria Essungers avhandling Kärlekens möjlighet – skönlitterär 

gestaltning hos François Mauriac och Lars Ahlin. 

 

1) På vilka sätt gestaltas olika perspektiv på livet i filmen? 

2) Vilka livsåskådningsproblem handlar det om och vad vill filmen härmed uttrycka? 

3) På vilka sätt går det att konstruktivt tolka och förstå dessa livsåskådningsyttringar? 

 

Sammanfattningsvis visar analysen några speciellt framträdande livsåskådningsperspektiv. 

Det första är ett tydligt samiskt minoritetsperspektiv, som präglas av ett holistiskt 

förhållningssätt till livet där man lever i nära samklang med naturen. I filmen uttrycks det 

bland annat genom renskötsel, nomadlivet och kommer till uttryck genom jojken. Detta 

gestaltas av den samiska släkten i kyrkan, Njenna och modern. Det andra är utifrån svenskt 

majoritetssamhällesperspektiv som nomadskolan, rasbiologerna och lärarinnan representerar, 

där människan är något som går att sätta in i olika ramar och som kan mätas, definieras och 

 
48 Från förordet till agendan till kyrkomötets högtidsgudstjänst med svenska kyrkans ursäkt till det samiska 

folket, skrivet av ärkebiskop Antje Jackelén och ordförande i samiska rådet i svenska kyrkan Ingrid Inga. 

 



31 

 

klassificeras. Det livsåskådningsperspektiv som jag finner mest intressant är Elle 

Marjas/Christinas. Hennes perspektiv är det som tydligast visar på att hennes identitet genom 

livet omformas och omförhandlas som bärare av både ett samiskt minoritetsperspektiv och ett 

svenskt majoritetssamhällesperspektiv och går från uppbrottet från hennes samiska ursprung 

till att mot slutet av filmen ana en försoning med detsamma.  

Den försoningsprocess som ges uttryck för i slutet av filmen i scenen i den tomma kyrkan, vid 

Njennas kista och när Elle Marja klättrar upp för fjället för att möta sitt ursprung skulle kunna 

tolkas eller jämföras med den försoningsprocess som just nu pågår mellan svenska kyrkan och 

det samiska folket. 

Filmen belyser samers utsatthet och problematiserar den livsåskådning som kommer till 

uttryck i det dåvarande svenska majoritetssamhälle som bidragit till kränkningarna av samer. 

Således kan Elle Marjas resa från ett sammanhang till ett annat gestalta den resa som många 

människor genomgår när man radikalt förändrar sin livssituation för att leva sitt liv i enlighet 

med ens uppfattning om vad som kännetecknar ett gott liv.  
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