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ABSTRACT 

Identity, forest, high mountain and reindeer in the province of Härjedalen - 
through a sami perspectiv. 

 
This paper examines how nature is understood in the province of Härjedalen by the 
sami population of the area, through interviews with three informers and 
photographs taken by the author. Pictures and answers point in the direction that 
much of nature is understood through the reindeer, the most important key symbol 
of the reindeer herding part of the sami people and their kin.  
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INLEDNING 

Jag är fotograf. Min nyfikenhet för hur vi uppfattar landskapet omkring oss väcktes 

efter att ha arbetat med ett bildspelsprojekt om samer i södra Sapmi. Det var vinter 

och renarna befann sig i vinterbeteslandet. Plötsligt blev den förbirusande skogen 

utanför bilens fönsterruta något annat, den fick en ny innebörd än den tidigare haft 

för mig. Jag blev medveten om att skogen kunde ses på olika sätt. Skogen utvecklade 

sig från att ha varit blåbärsskog, jaktmarker, tallskogssalar, trollskogar och 

virkesåkrar till att också bli renskog. Om mina tidigare förståelser av skog varit 

oreflekterad blev det nu tydligare att det varit just mina egna förståelser av skog. Det 

fanns ett annat sätt att se skogen än mitt. Fanns det ett annat sätt så fanns det 

förmodligen många.   

 

Under en dryg månad hade jag vid det här tillfället träffat människor som talade om 

skogen på ett annat sätt än de i min närmaste omgivning. För dessa 

rennäringsföretagare och närstående släktingar med rötter i rennäringen var skogen 

något annat än för dem jag delade vardagen med. Det blev uppenbart att det inte 

nödvändigtvis var träden som måste vara centrala i skogen utan lika gärna kunde 

vara den lav som växte på marken och hängde från träden. För mig var träden det 

konkreta och uppenbara, men de rensskötare som jag fotograferade och talade med 

såg något annat, för dem låg fokus på det som växte mellan träden.   

 

Arbetet med bildspelet pågick under ett år. Ett arbete jag och mina två kollegor 

Martin Hallen och Jocke Lagercrantz producerade för Funäsdalens Fjällmuseum. 

Bildspelet var ett beställningsjobb. Vår grundläggande frågeställning var ”vad är 

samisk kultur?” Vi började så gott som på noll. Vi visste inte mycket om våra 

grannar i landskapet - renskötarna. Från början trodde vi att det skulle bli svårt att få 

ta del av deras värld, för vi hade hört att det var svår att få kontakt och insyn. Inget 

kunde vara mer fel. Vi blev välkomnade med öppna armar med vår kunskapstörst. 

Istället för att vilja stänga ute världen kände jag att det fanns ett behov av att bli 

synliggjord bland dem jag mötte.  

 

 Det var främst jag som stod för insamlandet av material till texten i bildspelet, 

medan Joakim Lagercrantz (tillsammans med mig) fotograferade, Martin Hallen 

samlade in ljud och satte ihop materialet till bildspelet. Frågorna var många under 
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resans gång och den ena frågeställningen utvecklades efter den andra. Att närma sig 

det man skulle kunna beteckna som den samiska gemenskapen i landskapet 

Härjedalen har alltså i stor utsträckning varit en ny erfarenhet som jag tillsammans 

med mina kollegor haft förmånen att göra. Det är en värld som jag på samma sätt 

som många andra i Härjedalen lever parallellt med utan att vara medveten om den i 

någon större utsträckning. Istället florerar många fördomar om vad samer gör bland 

stora delar av landskapets övriga befolkning. En värld har öppnat sig för mig, med 

enorm rikedom, mångfald och nya vänner. Ett arbete blev två då jag beslutade att 

skriva min c-uppsats om det ämne som för museet var tänkt som ett bildspel. Tanken 

var att de båda arbetena kunde berika varandra istället för att stjäla tid ifrån varandra.  

Bilden är tagen vid vårt första fotograferingstillfälle. Vi har, som jag kände det då, 

precis stigit in i en ny parallell verklighet, som hela tiden alltid funnits där helt nära, 

men osynlig och okänd för mig. Ruvhten Sijte sameby har renskiljning vid 

Haftorsbygget norra Dalarna, på gränsen till Härjedalen januari 2006.  

 

METOD OCH MATERIAL 

Mitt val av metod har fallit på deltagarobservationer och intervjuer. 

Deltagarobservationerna har skett i vardagen och vid lite mer spektakulära tillfällen 

som vid renskiljning, vårflytt och kalvmärkning. Som redskap för 

minnesanteckningar har jag haft min kamera. Deltagarobservationerna är alltså inte, 

som brukligt är, en skriven text, utan jag har använt mitt professionella verktyg 
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kameran för att dokumentera de händelser jag bevistat. Många frågor har också 

ställts under mina besök, men få av svaren finns nedtecknade. Intervjuerna som 

redovisas i min text har skett vid köksbord och i bil under arbetet. Dessa intervjuer 

har jag spelat in med hjälp av min mp3-spelare. De tre intervjuer jag valt att fokusera 

på i uppsatsen har vid två tillfällen skett hemma hos mina informanter och vid ett 

tillfälle ute på informantens arbetsplats. Mängder av frågor har naturligtvis också 

ställts i rengärden, under möten med vår referensgrupp inför bildspelet och hemma 

hos mina informanter och andra människor i och utanför den samiska gemenskapen 

utan bandspelare. Dessa oinspelade samtal ligger alltså till viss del som grund till de 

frågor jag sedan ställt vid de olika intervjutillfällena.  

 

VAD DET HELA BÖRJADE MED 

Arbetet med bildspelet pågick under ett år, med början i januari 2006, medan det 

medvetna insamlandet av information för denna uppsats pågick under de sista 

månaderna av 2006. Ett fokus under bildspelet var att spegla ett samiskt år. Året 

börjar med att vajorna vandrar upp mot fjällen och där föder sina kalvar från början 

av maj. Under sommaren betar de på fjället. När snön börjar falla i börjar av oktober, 

november söker sig renarna ner mot vinterbeteslandet, där de vistas till dess att det 

åter är dags att färdas upp mot fjället under slutet av april. En annan ambition var att 

undersöka vad det innebär att vara samisk. Vad vi kom fram till under resans gång 

var inte entydigt. Att uppleva sig vara samisk tolkades olika från individ till individ. 

Samtidigt upplevde jag att det fanns en stark gemensam berättelse om vad det var att 

vara samisk.  

 

Vårt bildspel blev en tio minuters berättelse där vi försökte lyfta fram en bild av det 

samiska ur så många vinklar som möjligt. Vi visade både hur det vara att leva som 

renskötare i Härjedalen till hur livet såg ut för dem som flyttat till Stockholm och 

valt att leva ett liv långt ifrån renskötselområdet.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt syfte har varit att nå en förståelse för mina samiska informanters perspektiv på 

det landskap jag och de gemensamt lever i, landskapet Härjedalen. Landskapet och 
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naturen är i denna uppsats sammanflätade då Härjedalen är ett landskap och en 

kommun som till största del består av natur.  

Frågeställningarna har varit; 

Vilken förståelse för skog, fjäll och ren har mina informanter?  

Hur påverkar deras natursyn deras identitetsskapande? 

Hur framställer de sig själva och sin kulturella identitet?    

Hur förhåller de sig till den identitet de tillskrivs av andra?  

 

ANGREPPSSÄTT 

Fenomenologiskt  

Fenomenologi kan i det här sammanhanget tolkas som människans subjektiva 

förståelse av platser eller föremål. I motsats till en positivistisk syn på verkligheten 

som en yttre företeelse, möjlig att kartlägga bland annat genom föremålen och den 

fysiska miljön, betraktar fenomenologin verkligheten som ett inre fenomen. Att 

försöka förstå människors subjektiva förståelse av platser eller föremål är 

fenomenologins strävan. "En stark gren av landskapsforskningen rör sig på en så 

kallad fenomenologisk eller kognitiv nivå, i vilken man studerar och tolkar 

människors mentala upplevelse av landskapet" (Johansson 2002:11) skriver 

etnologen Ella Johansson, forskningsledare vid Mångkulturellt centrum, som bland 

mycket annat skrivit om skogsarbetares liv och upplevelser i sin doktorsavhandling.  

 

Fenomenologins fader, den tyske filosofen och Edmund Husserl (1858-1930), 

menade att vi bara kan se själva fenomenet, alltså hur människor uttrycker sig, tolkar 

och beskriver verkligheten. Den förståelse vi kan få för andra människor är alltså 

enligt Husserl och fenomenologin vad de ger uttryck för i sitt tal och i sitt agerande. 

Genom handling och berättande speglar de sin inre livsvärld.   

 

Jag har valt att angreppssättet fenomenologi för att få syn på hur mina informanter 

konstruerar sin identitet med hjälp av främst naturen. Vilken är omgivningen och 

vilket är samhället som mina informanter bollar sina identiteter mot? Hur lever de 
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och berättar om sig själva och hur förstår de sig själva med hjälp av andra människor 

och den natur som omger dem?  

 

I ett fenomenologiskt perspektiv skapar identitet och plats ömsesidigt varandra. 

Identiteten formas av platsen och platsen förstås genom identiteten. Vi förstår alltså 

oss själva i relation till omgivningen och ger samtidigt omgivningen liv genom våra 

associationer och handlingar. Vi förstår vår omgivning genom att tolka den. Jag 

använder fenomenologin som ett analytiskt verktyg och ska med hjälp av detta 

verktyg försöka att sätta fingret på hur mina informanter konstruerar delar av sin 

identitet.  

 

Att leva i och tolka sin omvärld är inget som sker i ett vakuum. Vi är inte ensamma i 

världen eller i naturen, våra tolkningar är en del av ett samspel med andra människor. 

Som sociala varelser lär vi oss att tolka naturen och vår omvärld tillsammans med 

andra.  

 

Den natur/det landskap som jag här valt att inrikta mig på, blir ur en fenomenologisk 

utgångspunkt inte en plats vilken som helst. Ett stycke natur blir aldrig möjlig att 

byta ut mot en annan för den som har en relation till platsen. Platser blir fyllda av 

personliga erfarenheter och upplevelser. En skogsbacke är inte bara en skogsbacke 

med vad vi med våra sinnen kan förnimma, utan också en plats fylld av personliga 

minnen av tidigare händelser, nära eller långt borta i tid. Minnen och erfarenheter blir 

ett med platsen. En plats kan förstås och tolkas utifrån den som lever där, men också 

av dem som reser genom landskapet eller förbi platsen, även om de senare inte 

hinner ge platsen den mångfald av minnen som en människa på en plats ger den. 

Perspektiven blir olika. Minnena och tolkningarna följer med personen. Förståelsen 

för platsen är därför mångfasetterad, både för den enskilde uttolkaren och för den 

större gruppen. Alla bär med sig subjektiva hågkomster och tolkningar av de platser 

de besökt eller levt på. Några kan sammanfalla och förefalla likna varandra. Mest 

lika blir minnena för dem som delar gemensamma värden, tidigare upplevelser och 

erfarenheter i livet. I tolkningen av våra minnen spelar också den diskursiva 

förståelsen för platsen in.  
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Naturen blir för den som ofta vistas där fylld av minnen. Platser ges mening på en 

subjektiv nivå. De minnen som en turist har från en plats, även om tältsemestern sker 

på samma plats år efter år, skiljer sig från dem som någon har som levt på platsen 

och på något sätt brukat naturen för sin utkomst. Upplevelse av tillhörighet genom att 

många generationer lämnat sina berättelser om platsen är en annan form för minne av 

en plats, som skapar känsla av tillhörighet. De flesta landskapsstudier i vår tid gäller 

dock det estetiska och den distanserade användningen av landskapet då majoriteten 

av invånarna i det moderna samhället inte längre brukar landskapet för materiell 

produktion. Jag har tagit fasta på Ella Johanssons ord "Man tenderar att bortse från 

att landskapet i hög grad varit, och fortfarande är, ett produktionslandskap" 

(Johansson 2002:11). Att landskapet ur det glesbygdsperspektiv som jag skriver ur 

fortfarande i hög grad är ett produktionslandskap är viktigt att ha i minnet. I mitt 

insamlande av material för uppsats vände jag mig främst till dem som fortfarande har 

sin utkomst av naturen, eller har en tidigare erfarenhet av detta.  

 

Förståelsen för landskapet vi känner är ofta en tyst kunskap. Med det menar jag att vi 

inte med ord förmedla allt det vi upplevt och känner för en plats. Varken minnet eller 

språket räcker för detta. Bilder hjälper till att ge en klarare beskrivning av en plats, 

men kan aldrig förmedla hela vår relation till en plats. Den ordlösa förståelsen är svår 

att förmedla till andra. Förståelsen för landskapet och dess natur kan kanske sägas 

ligga mellan orden och bilderna. Att förklara sina upplevelser för en annan 

utomstående utan liknande erfarenhet kan synas närmast omöjligt, medan man 

upplever att människor med liknande erfarenhet kan förstå den egna erfarenheten. Vi 

delar erfarenhet med hjälp av ord och vi tror samtidigt att vi delar förståelsen av det 

som ligger mellan orden. Delar vi erfarenhet med hjälp av orden kan vi också 

uppleva att vi delar förståelsen för landskapet. En plats blir delvis till genom orden, 

vi sätter ord på platsen, men förståelsen är direkt och därför är det inte möjligt att 

återge alla de ord vi ger platsen. Annat fastnar som synintryck, hörselintryck, 

luktintryck en helhetsupplevelse som varken är möjlig att återge i ord eller i bild. Vi 

kan dela med oss av bråkdelar och finner den största förståelsen hos den som delar 

liknande erfarenheter runt platsen. Landskapet/naturen/platsen är också beroende av 

tiden, de finns både inom och utanför människorna och synen på dem såväl som 
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minnet av dem förändras med nya erfarenheter. 

 

Även om vi rör oss på en subjektiv nivå och berör hur identitet skapas i relation till 

platsen är människor inte separata från varandra. Förståelsen och tolkningen av 

naturen är inte bara individuell utan också kollektiv. Inom de grupper vi lever lär vi 

oss att förstå och tolka vår omgivning, vi lär oss också på vilket sätt vi förväntas 

handla och bete oss. Det sätt vi gör och berättar på är därför också kollektivt.  

 

I denna uppsats har naturen blivit central då mina informanters berättelser handlar 

om natur och de deltagarobservationer jag gjort också ofta har skett nära naturen eller 

ute i naturen. Mina frågor till informanterna har också ofta berört deras relation till 

naturen. Skogen och fjället är påtagligt närvarande i ett landskap där vi alla lever 

med naturen runt knuten.  

 

Nyckelsymboler 

Nyckelsymboler är centrala symboler som innehåller förtätade budskap och 

grundläggande tänkesätt och värderingar inom en kultur. Genom att hitta och 

använda dessa symboler i sin analys kan man avtäcka förståelse för kulturen som 

annars kanske förblev osynlig. En nyckelsymbol är en symbol som tillskrivs en större 

mening inom en viss kultur än inom en annan, men en kultur har inte bara en 

nyckelsymbol utan många av större eller mindre betydelse. Sherry B. Ortner, 

professor i antropologi vid UCLA, pekar på hur en nyckelsymbol kan kännas igen. 

De flesta nyckelsymboler passar in i flera av dessa fack.  

1. Symbolen pekas ut av kulturbäraren själv. 2. Symbolen påverkar människorna 

inom en viss kultur på något vis. Ingen lämnas oberörd av symbolen. 3. Symbolen 

bär på en rik kontext. Symbolen kommer upp i många olika sammanhang eller 

refereras till i olika domäner. 4. Många ord härrör från och anknyter till symbolen. 5. 

Det finns stora kulturella restriktioner runt symbolen.  

 

AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att avgränsa mitt material till tre intervjuer och tretton bilder. Under 
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intervjuerna har jag bett informanterna berätta om vilka de är. Utöver bakgrunden har 

samtalen rört sig runt den samiska kulturen, språket, skolan, fjället, skogen och 

renskötseln. Då alla intervjuer är gjorda i Härjedalen har den närmiljö man refererat 

till och som varit den självklara varit de härjedalska fjällen och skogarna och dess 

närområden (en bit in i Jämtlandsfjällen, Idrefjällen och Norge). Världen utanför har 

ofta känts långt borta. För att komma närmare naturen, för att förstå närmare hur 

platser görs har jag valt att ta med en del bilder i mitt material, med vilka jag har 

ambitionen att inte bara i ord visa på de platser som texten refererar till.  

 

LANDSKAPET  

Det omgivande landskapet påverkar oss, vi lever i det, vi blir en del av det. Att resa 

genom Härjedalen från öster till väster skulle kunna beskrivas såhär; i öster breder 

skogslandet ut sig. Tallhedar, hyggen, en och annan myr och en enstaka by avlöser 

varandra. Röda timrade ladugårdar och brädslagna boningshus blandar sig med mer 

modern bebyggelse i ungefär lika delar i de mindre byarna, medan bebyggelsen från 

den senare delen av 1900-talet dominerar bilden av de större orterna Funäsdalen, 

Hede och Sveg. Det är långt mellan byarna och bebyggelse mellan byarna är ovanlig. 

Åker du väster ut från Sveg längs riksväg 84 kommer du efter 14 mil till Funäsdalen. 

Längs vägen ligger byarna Överberg, Glissjöbergsremmet, Glissjöberg, Linsell, 

Ransjö, Hedeviken, Hede, Långå, Medskogsbygget och Tännäs. I genomsnitt blir det 

lite drygt en mil av skog mellan varje by. Ibland är det betydligt längre ibland 

kortare. För den tillfällige besökaren verkar landskapet närmast öde, men för den 

som bott här länge är det här normalt. Under resan mot väster blir bergen allt högre 

till dess att man kommer över trädgränsen och landskapet blir till fjäll. Undantaget är 

Sonfjället som ligger mitt i landskapet som en solitär utstickare från den svenska 

fjällkedjan. 84:an är inte den enda väg som sträcker sig genom landskapet. Den 

konkurrerar bland annat med ett tillsynes oöverskådligt antal skogsbilvägar som 

ringlar genom skogens virkesåkrar. Några av dessa är minnen från den tid då 

människor färdades till fots genom skogarna med sina kreatur, men de flesta är 

skapade för att ta ut timmer ur skogarna med lastbil.  
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En av alla bilder av landskapet. Det här är i min tolkning mycket av den känsla jag 

själv bär med mig av skogslandet. En för mig skön karghet. Den röjda skogen, där 

några få tallar lämnats kvar. Den milsvida utsikten bort mot de uppstickande fjällen. 

Skogar, hyggen och de anade myrmarkerna.  

 

Ju längre väster ut du reser desto kargare blir landskapet. Tallar byts mot smala 

granar för att så småningom ersättas av fjällbjörkskog. På marken under tallarna är 

jorden mager och där bjuds mest på lav. Under gran och björk är växtligheten 

frodigare och tätare.  

 

Landskapets intressenter 

Landskapet är Sveriges högst belägna och ett av det mest glest befolkade med sina 

drygt 10 000 innevånare på de ca 13.000 km2. Den renskötande minoriteten av 

befolkningen bor främst i de västra delarna av landskapet i närheten av fjällen. Här 

ligger samebyarna. De är dock i första hand ekonomiska föreningar och den som 

tillhör en sameby behöver inte bo i tillsammans med andra samer i en by. Många bor 

istället i de större orterna i fjälltrakterna. Samebyarna betesmarker sträcker sig över 

landskaps- och länsgränser och jag nämner här de som på något sätt berör 

Härjedalen; Ruvhten sijte, Idre, Mittådalen, Handölsdalen och Tossåsens samebyar. 

De kan helt ligga inom det politiska landskapets gränser eller ha betesrätt för sina 
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renar i landskapet.  

 

Intressegrupper 

Skogsägare och turistnäringsföretagare är några av de intressenter som delar det 

ekonomiska intresset för fjäll och skog i landskapet Härjedalen. Turistnäringen är 

central för ekonomin i västra Härjedalen, fjällområdena. Vinter och sommarturism är 

växande marknader som delar fjället med rennäringsföretagarna. Turistnäringen 

konkurerar i vill mån om utrymmet med rennäringsföretagarna. Men både de 

renägande och de icke renägande samerna är också ofta delaktiga i turistsatsningar. 

De jobbar inom turistnäringen eller använder sig av sin kulturella tillhörighet som en 

exotisk affärsidé, alternativt säljer de förädlat renkött. Samarbetet mellan olika 

turistföretag, samiska och ickesamiska, pågår också, man drar nytta av varandra.  

 

Skogen eller skogslandet har andra intressenter. Privata skogsägare och skogsbolag 

menar att renen skadar ungskogen då de betar under vintern. Skogen befolkas också 

av jägare, bär- och mossplockare, som utnyttjar samma lav som renen har som sin 

huvudsakliga näring under vinterhalvåret.  

 

Ytterligare en intressegrupp är jägare och fiskare. Vem som har rätt till jakt och fiske 

är en fråga som upprör en del av fjällvärldens befolkning och då främst de före detta 

kronotorparnas ättlingar1. Men konflikten är inte entydig. De flesta jag talat med 

tycker att renarna och det samiska tillför Härjedalen en exotism som vi inte kan vara 

utan. Samtidigt kan det inom samma människa rymmas både positiva och negativa 

känslor inför de som representerar en annan intressegrupp i samhället. Verkligheten 

om hur man upplever varandra i lanskapet som renägare, markägare, 

turistentrepenörer, fjällbönder, inflyttade, jägare etc. beror på vilken grupp man själv 

tillhör. Inom varje människa ryms dessutom olika förståelser av konflikten, det 

samiska, renarna och landskapet.  

 

Ju längre öster ut i landskapet man kommer, desto längre bort från relationen mellan 
                                                
1 Kronotorparn arrenderade mark av staten, i Härjedalen i de fjällnära områdena, för att odla upp och 

kolonisera dessa trakter.  
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samer och andra härjedalingar i både positiv och negativ bemärkelse uppfattar jag att 

befolkningen är. Det är ibland som om det inte finns samer i landskapet ur ett östligt 

perspektiv, eller som östra Härjedalen inte är en del av renbetesland i eller på gränsen 

till Sapmi.2 Kunskapen är dålig och fördomarna många om hur renskötsel går till. 

Kontakten består ofta bara i irritation över de renar som under vinterhalvåret förirrat 

sig ut på vägarna. För här nere i skogen ligger renarnas vinterbetesland, vilket också 

innebär att renskötarna befinner sig i skogslandet under vinterhalvåret, även om de 

idag kan åka hem till kvällen eller ett par gånger i veckan och inte behöver vara 

hemifrån i veckor och månader som tidigare i historien.  

 

En historisk återblick 

Att vara knuten till naturen i landskapet är alltså inte samerna ensamma om, 

anknytningen finns i båda läger. Det finns främst två diskurser som strider om 

tolkningsföreträde runt naturen. De två kontrahenterna är samerna och markägarna. 

Det är, som jag tolkar det, främst de härjedalingar som bott här i många generationer 

som ifrågasätter renarnas rätt till renbetet. Konflikten har pågått i århundraden och 

verkar ha haft sin peak i samband med avvittringen under 1800-talet och det som då 

kallades den stora Kulturkampen. Äganderätten fick under samma tid en annan form. 

Tidigare hade marken varit samfälld för bönderna. Skogen var en plats som 

utnyttjades för uttag av ved- och timmer. Innevånarantalet i landskapet växte som på 

andra håll i Sverige, då förutsättningarna för överlevnad blivit bättre. Fäbodar och 

utägor blev fler. Höet som slogs på dessa utägor togs hem när det blivit slädföre men 

ibland hann renarna före och konflikt uppstod då renarna blev anklagade för att 

trampa ner och ställa till på dessa utägor i skogen. Många förlikningar skedde. Det 

var också under detta skede som samernas ekonomiska förhållanden ändrades. Från 

att ha varit skattelappar3 som uppburit rätten till renbetesfjäll familjevis blev de nu 

uppdelade i samebyar med ett kollektivt brukande av det av staten ägda fjället. De 

bönder som då levde i landskapet baserade sin försörjning främst på kreatursskötsel, 

jakt och handel. Idag har landskapet främst sitt värde som virkesåker, 

turistrekreationsområde och rekreationsområde för de bofasta. Det är ett fåtal som 

direkt arbetar i skogen och relationen till naturen har därför blivit en annan än 

                                                
2 Samiska för samernas land.  
3 En så kallad skattelapp betalade skatt till den svenska staten för det område han använde som 

renskötare.  
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tidigare. Hur skogen ska användas har tolkats olika under olika epoker, vilket också 

är sant för ägandeförhållandena till skogen. Idag står konflikten som jag ser det 

delvis runt hur skog ska tolkas, hur den ska användas och vem som har 

tolkningsföreträde. 

 

Renarna har inte rätt att vara överallt på fjället. Under avvittringen, delades även en 

del av fjället ovanför trädgränsen till bönderna, även om det tillhör undantagen. 

Kronan köpte under den senare delen av 1800-talet tillbaka den mark som bildade 

kilar på och nedanför fjället så att denna privatägda mark inte skulle störa 

rennäringen, men ännu finns alltså kilar av privatägd mark på fjället. Påsamma sätt 

försökte staten kompensera samerna genom att köpa mark nedanför fjället som skulle 

göra det möjligt för samerna och deras renar att ta sig ner till vinterbetet utan att 

förstöra för bönderna som bodde i nära fjället.  

 

Ägandeförhållande runt renen är förmodligen ytterligare en aspekt som bidrar till 

konflikten. Enligt 1917 års lagstiftning fick de som inte var renskötare inte äga renar 

och de samer som inte ägde renar skulle assimileras eftersom de sågs som avvikare. 

Före 1917 var det vanligt att bönderna i byarna i främst västra Härjedalen ägde renar 

som samerna tog hand hon tillsammans med sina andra renar.  

 

Konflikten i Härjedalen är gammal. I den undersökning som bygger på intervjuer 

om möjligheter till medling mellan samer och markägare i hela Norrlands inland 

svarar bara de samer som är från Jämtland/Härjedalen att de ställer sig tveksamma 

till medling. Detta baserar de på konfliktens ålder, två av dessa är från Härjedalen, 

de andra två från Jämtland. "Undantagen i de här fallen var två renskötare från 

härjedalsområdet, som ansåg att konflikten där hade varat så länge att den nu var 

enormt svårlöslig." (Sehlin MacNeil 38:2006) Konflikter omkring hur marken ska 

användas förekommer på flera håll i den samiska delen av Sverige, men det är alltså 

i Jämtland/Härjedalen konflikten upplevs som olöslig baserat på att konflikten är så 

gammal.  

 

1990 drogs målet om sedvanerätten för vinterbetet för samebyarna i Härjedalen åter 
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upp. Markägare och skogsbolag var upprörda över vad de tyckte var för mycket ren i 

skogarna och vad de tyckte detta förde med sig av förstörelse på ungskog. Målet 

rörde renägarnas rätt till att låta renarna beta i skogen i enlighet med sedvanerätten4. 

1996 förlorade de nämnda samebyarna rätten att fritt beta sina renar i skogen. Målet 

gick upp till Högsta domstolen som avslog prövning. I dagsläget förhandlar privata 

markägare och rennäringsföretagarna om priset för användningen av deras marker. 

Att nå en förlikning verkar svårt, då markägarna enligt rennäringsföretagarna sätter 

ett oskäligt högt pris på betesrätten.  

 

MATERIALET  

Materialet är samlat under perioden 2006 till 2008, med undantag av två bilder som 

tagits under 1993. Genom arbetet med bildspelet skapades hos mig frågor runt 

samernas relation till naturen. De betraktade naturen med andra ögon än jag själv 

gjorde. Jag blev nyfiken och ville veta mer om deras förhållningsätt. I 

intervjumaterialet har jag därför efter att jag bett mina informanter berätta om sig 

själva fokuserat på naturen och renen. Jag har bett dem berätta mer om vad de lägger 

i orden ren, skog, fjäll även om ämnena kommit upp tidigare under intervjuernas 

gång, för att förtydliga för mig själv vad dessa ord betyder för dem. Skogen och 

renen var självklara frågor då stålkastarljuset riktas mot denna punkt i och med den 

pågående konflikten. Skogen var dessutom en plats som jag upplevde att det fanns 

flera sätt att betrakta. Fjället tillhörde på ett annat sätt den samiska kulturen och fick 

komma med i materialet som en dikotomi till skogen. Skogen skulle visa sig vara en 

plats helt förknippad med ren, fjället var på ett annat sätt med och skapade 

identiteten. Under insamlandet av materialen framstod också språket så viktig att det 

var omöjligt att bortse ifrån i analysen av materialet.  

 

Bilderna 

Bilderna är tagna under en lång period. Landskapsbilderna är tagna från 1993 och 

framåt. Bilder med renar och människor är tagna från januari 2006 och fram till 

sommaren 2008. Jag väljer vid fotografitillfället hela tiden åt vilket håll jag ska rikta 

kameran och vilket utsnitt jag ska göra av verkligheten, baserat på inlärda estetiska 

                                                
4 De marker man efter lång sedvana besökt och brukat.  
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värden och inlärda former för hur man berättar och förmedlar känsla med en bild. 

Bild är ett utsnitt och en tolkning av verkligheten, inte verkligheten själv. Precis som 

mina informanters berättelser är eller texten som jag skriver. Vad som gör bilderna 

intressanta här är att de ger kontrast till intervjuerna, de berättar en parallell historia. 

Informanterna återger minnen och berättelser om den verklighet de lever i, bilderna 

ger oss en upplevelse av nuet. 

 

Intervjuerna 

Intervjuerna har tillkommit vid tre olika tillfällen under hösten 2006. Namnen på 

informanterna är fingerade. Intervjuerna har i olika grad svävat mellan samtal och 

intervjuer. Jag har ställt frågor, men också använt egna erfarenheter som spångbräda 

för tankar som lett till nya frågor eller reflektioner hos informanten. På samma vis 

som bilderna är intervjuerna, frågorna och svaren berättelser om verkligheten inte 

verkligheten själv.  

 

Intervjuerna har börjat med att jag bett dem berätta om sin bakgrund, vilket de gjort 

på olika vis. För Katarina och Carina har berättelserna om barndomen tagit stor plats 

och lett till andra tankar och frågor om kultur och språk. För Nilak, som äventyrare, 

tar berättelser från barndomen inte plats förrän senare i intervjun, när vi pratar om 

språk, som i sin tur leder in samtalet på skolan. Nilak börjar istället sin 

bakgrundsberättelse med sin familjehistoria. Nästa steg är hans avbrutna karriär som 

extremskidåkare. I alla intervjuerna har ämnena skogen, fjället, renarna, 

markägarkonflikten, språket, skolan och "vad den samiska kulturen är för något" 

kommit upp.  

 

I alla intervjuerna har jag valt att gå tillbaka till orden fjäll, skog och ren om inte 

informanterna varit tillräckligt tydliga runt orden. Orden har redan innan intervjuerna 

kommit att framstå som mycket viktiga för mig i den samiska kontexten, både i 

mötet med samer och med andra människor i Härjedalen. Skogen och renen kommer 

upp i lokalpressen och media. Markägarkonflikten är fortfarande inte löst, 

rennäringsföretagare och markägare har ännu inte kommit överens om vilket arvode 

som är rimligt för renar som betar på eller befinner sig på privat mark. Detta är ett 

ämne som genomsyrar många möten med den samiska delen av befolkningen. Den 
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olösta konflikten finns där som en oro om framtiden som genomsyrar det mesta som 

har med ren och renskötsel att göra. Fjället är den plats där samers rätt i Härjedalen 

inte ifrågasätts i lika stor utsträckning, fjället har alltså fått stå som en motsatts till 

skog i mina frågor om hur mina informanter ser på naturen. Fjället som är en plats 

som de själva och andra betraktar som en samisk plats har tagit en mer självklar del i 

deras berättelser än skogen. Skogen är den plats jag ställt mest frågor runt, medan 

fjäll och ren kommit in som en naturlig del i deras berättelser, även om jag också 

ställt kompletterande frågor för att förstå bättre.  

 

Informanterna har jag träffat med hjälp av vad Anna Johansson, sociolog och 

genusvetare, kallar snöbolls- eller nätverksprincipen. (jmf. Anna Johansson 2005) 

Jag har mött en person som sedan presenterat mig för en annan person, som har lett 

till att jag lärt känna en tredje och så vidare.  

 

En presentation av informanterna 

Katarina är drygt femtio år. Hon lever i ett av kommunens större samhällen. Hon 

arbetar aktivt med det sydsamiska språket och är engagerad i det samiska kulturlivet i 

närområdet, men även delvis i övriga Sápmi. Hon är bland annat med och organiserar 

den samiska kulturfestival i Härjedalen som går av stapeln varje vinter. Hon är gift 

med en svensk man från orten, och är därmed inte längre medlem i någon sameby, 

men är ändå med och hjälper till vid kalvmärkningen under sommaren. 

Kalvmärkningen är den händelse under året då många i familjerna återförenas och 

hjälper till i det resurskrävande arbetet. Katarinas föräldrar var verksamma inom 

rennäringen. Hennes bröder tog över som renskötare efter föräldrarna, medan 

Katarinas och hennes yngre syster vidareutbildade sig inom andra områden. Katarina 

gick som andra renskötarbarn i hennes generation på nomadskola5 från sju års ålder 

och var därmed tvungen att tillbringa terminerna borta från hemmet och föräldrarna. 

Vi träffas i hennes hem, en stor välstädad modern villa med utsikt över fjällen. Här 

bor hon nu tillsammans med sin man, hennes barn är vuxna och själva föräldrar. 

Katarina och jag är inte främlingar för varandra. Vi har träffats tidigare och hon har 

tillhört den referensgrupp som vi bollade vårt bildspelsarbete mot. Vi har även varit i 

kontakt i samband med ett annat arbete som jag tidigare gjort som ligger tio år 

                                                
5 Nomadskolor i Jämtlands län fanns exempelvis i Mittådalen, Änge och i Jänsmässholmen.   
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tillbaka i tiden. 6 

 

Nilak är drygt tjugofem år. Han lever i ett av kommunens största samhällen och är 

medlem i en av landskapet Härjedalens samebyar. Nilak är renskötselföretagare på 

heltid sedan några år tillbaka. Han har gått på den lokala skolan under sin 

grundskoletid och sedan fortsatt på ett riksgymnasium på annan ort efter 

grundskolan. Nilaks familj tvångsförflyttades från norra Sverige i början av 1900-

talet, vilket är centralt i Nilaks berättelse om sig själv. Vi träffas i månadsskiftet 

november - december, jag följer med honom på ett pass i renskogen. Snön som kom 

tidigare i november har precis töat bort och Nilak är tvungen att söka av området 

med bil för att avgöra var renarna är och om de håller sig inom det tillåtna området. 

Vi kör längs en isig skogsbilväg som utgör gränsen mot väster för deras vinterbete 

under den här perioden. Nilak och jag har bara träffats kort en gång tidigare, när jag 

och min kollega var och fotograferade vid en renskiljning i skogslandet under 

föregående vinter. Min övergripande fråga till Nilak blir den om renens år. I den 

frågan bäddas så andra frågor in, frågorna om skogen, fjället, kulturen, språket och 

skolan.  

 

Carina är drygt femtio år. Hon lever i en av de fysiska samebyarna i landskapet. 7 

Hennes man är pensionerad renskötare. Båda hennes barn är renskötare. Carina 

jobbar som lärare på en samisk skola i Norge på 50 %. Hon vidareutbildar sig 

samtidigt till hemspråkslärare i Norge. Hon är också behjälplig i både sonens och 

dotterns rennäringsföretag. Vi träffas i hennes hus i byn för intervjun. Det är i början 

av december och snön faller utanför. Jag kommer till det lilla bruna huset med sitt 

röda kök på förmiddagen då det är ljust ute och reser därifrån i mörkret på 

eftermiddagen. För Carina är språket centralt. Vårt samtal är långt, det är fyllt av 

skratt, men ändå inte alltid helt otvunget. Jag upplever det när jag transkriberar 

samtalet att vi ofta kämpar om vem som ska ha ordet. Jag har frågor och påståenden 

som fort vill komma ut, medan hon vill berätta en annan historia. Efteråt kan jag 

                                                
6 Projektet Kvinnor i Glesbygd – Kvinnor i Härjedalen.  
7 En sameby är i egentlig mening en ekonomisk förening som renägarna upprättar runt sina 
rennäringsföretag, dessa renägare kan vara bosatta på olika orter. Här menar jag en by där det 
bara bor samer.  
 
 



 

 21 

tycka att det var synd att jag inte lyssnade bättre. Jag och Carina har träffats förut. 

Vid alla rengärden som jag besökt under året som gått innan den här intervjun 

gjordes har hon alltid funnits med och aktivt arbetat, ofta med någon spruta i handen 

för vaccination av djuren. Jag har innan intervjun redan ställt många frågor till henne, 

oftast om praktiska detaljer i rengärdet.  

 

Carina och Katarina tillhör samma släkt och de kommer från samma sameby. Själv 

umgås jag med Carinas sonhustru. Katarina är faster till sonen och därmed är Carinas 

man storebror till Katarina. Jag har kommit i kontakt med båda genom 

bildspelsprojektet. Katarina är en nygammal kontakt och Carina en som skapades i 

och med projektet. Carinas familj och då främst sonen och hans barn kom att bli 

centrala i bildspelet. Kontakten skapades genom Katarina och på grund av den goda 

kontakt vi fick fortsatte samarbetet.  

 

Reflektion  

Efter var och en av intervjuerna har jag fyllts av olika känslor. Efter samtalet med 

Carina kände jag det som jag var det jag sökte på spåret. Vårt samtal kändes i 

backspegeln mycket lättsamt, men när jag transkriberar texten finns där mycket som 

inte känns rätt. Inför Katarina känner jag en viss nervositet, som om jag besvärade 

henne. Jag pratar i båda intervjuerna ganska så accelererat, mina frågor är otydligt 

ställda - flummiga - och jag lyssnar inte tillräckligt länge, eller låter inte pauserna 

efter det sagda bli tillräckligt långa för att vidare tankar ska träda fram. Men Nilak är 

det tvärt om. När jag kliver ut ur bilen känns det som det hela varit lite ansträngt, 

men när jag lyssnar på intervjun ger han långa svar på relativt tydliga frågor. 

Tystnaden mellan de sagda ger tid för att han ska tänka och vidareutveckla det han 

sagt. Men när jag lyssnar och transkriberar, har jag inte längre kroppsspråket tydligt 

för mig. Kanske är det här skillnaden ligger. Kanske säger vi något med våra gester 

och åthävor, med vårt kroppsspråk som inte hörs mellan och i orden.  

 

Transkriberingen 

Intervjuerna är ett samspel mellan den intervjuade och den intervjuande, tillsammans 

skapar vi de svar som framkommer i texten. Transkriberingen är i sin tur min 

tolkning av det som spelats in på mp3-spelaren. Jag har i min transkribering försökt 

att följa det sagda och hur det sagts i inspelningen så noga som möjligt. Men under 
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en transkribering försvinner mycket av den känsla som talet förmedlar, och det mesta 

av det som sker runt intervjun som inte hörs men som påverkar oss i vårt samtal. Jag 

har under transkriberingen försökt att hitta system för att göra så mycket som möjligt 

tydligt i läsningen inför en analys. Barbro Klein, etnolog verksam vid kollegiet för 

samhällsforskning vid Uppsala universitet skriver: 

Jag vill övertyga folklorister och etnologer om att vi, när vi talar om 
transkribering, inte talar om en mekanisk strävan efter korrekthet för 
korrekthetens egen skull. Snare rör vi oss inom representationens 
problematik med dess många ideologiska dimensioner. Transkribering 
är en analytisk akt och ett kunskapsteoretiskt problem, som går rakt in i 
hjärtat av etnologins och folkloristikens centrala tolkningsfrågor. (Klein 
1990:44) 

 
Det osagda det som jag själv tolkar in vid genomlysningarna och transkriberingen 

har jag inte skrivit in i materialet. Även i de friaste intervjuer har intervjuare alltid 

uttalade eller outtalade förväntningar på vad som är en lämplig respons. Som när jag 

och Carina konkurerar om vad vi ska tala om, eller att jag ignorerar det jag inte vill 

höra, eller förväntar mig att höra. Att jag inte låter främst Carina berätta vidare utan 

att jag försöker styra samtalet dit jag vill, tycker jag i efterhand är tråkigt, men lär 

mig samtidigt något av det till nästa intervjutillfälle. 

Både när det gäller Carina och Katarina talar vi ofta utan uppehåll. Därför har jag i 

alla tre texter, för att vara konsekvent, gett dem svart text och mig själv blå text. Jag 

har av den anledningen när vi har talar i munnen eller faller varandra i talet valt att 

inte nödvändigtvis göra radbyte vid replikskifte. Radbyte gör jag i stället då det blir 

en paus. Längre paus får två radbyten och de än längre pauserna får tre radbyten. 

Ibland pratar vi eller skrattar i munnen på varandra och denna text har fått färgen röd. 

Andra ljud som smugit sig in som dörrar som stängs eller kaffekoppar som skramlar 

har fått färgen grön. Då något understryks i talet får det en understrykning i texten, 

detta sker endast vid ett fåtal tillfällen. Höjs eller sänks rösten syns detta på 

bokstävernas storlek, jag väljer inte att göra versaler utan att ändra typsnittets storlek 

– för så kan jag även markera att någon av oss talar tystare, inte bara högre. Jag kan 

också genom att ändra storleken på typsnittet ge ett ungerfärligt uttryck för hur 

mycket högre eller lägre personen i fråga talar. 

I den redovisade texten här under har jag gjort radbyte för replikskifte och satt in 

våra namn i texten för att underlätta för läsaren. Främst ser jag namnen som det som 
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underlättar, då jag delat upp texten i ämnen inte efter person. Den transkriberade 

texten efter den ovan angivna metoden finns bifogad med uppsatsen. 

Vad betyder orden ren, skog och fjäll för dig? 

Intervjuerna som följer är exempel på hur informanterna associerade när jag frågade 

vad ren, fjäll och skog betydde för var och en av dem. Deras svar är delvis underlag 

för den analys och avslutade diskussion som kommer sist i uppsatsen.  

Ren/renskötsel 

Katarina om renen 

Inga: Och så säger jag ett jättestort ord.  

Katarina: Jaha.  

Inga: Ren. (...) 

Katarina: Tack gode gud för att jag fått renen. Renen är ju så mycket, den, den är ju, 

den ger ju oss - godare kött än renkött vet jag ju inte. Men även ..., tänk allt det 

material du får. Slöjdmaterial, å det är hur mycket som helst. Renhornen, allt på 

renen är ju gott att äta och tänk kalvmärkningen (det hörs hur hon ler) skiljningen, 

slakt jaa. Det innehåller så mycket .. renen. Å renen, ... jaa. Men det är ju ja som ska 

tänka det om renen. ... Jag blir så förskräckt då när dom skäller på renen, att den är på 

vägarna å allt det här. Men renen är ju så oerhört mycket, den ger ju oss så mycket. 

Jaa. Å vet du vad min fantasi är, jag önskar att jag hade en två renar här i Funäs. Fast 

jag vet inte om de skulle överhuvudtaget funka, om jag skulle våga ha renar, jag är så 

rädd att dom skulle komma hit och sabba för dom eller nånting. Å tämja dom där 

renarna. Å tänk å åke på isen här, [nere på sjön, författarens anmärkning] å vilken 

lycka. .... Å bara knäppet i klövarna så (hon gör knäppljud) Jag var i Ryssland.  

Inga: Jahapp.  
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Nattarbete i Långbråtta under kalvmärkningen i juli 2008. Vajor och kalvar släpps 

in i silen. Här får kalvarna en nummerbricka som senare ska hjälpa renskötarna och 

deras familjer att para ihop kalv med vaja, så att alla kalvar får rätt märke.  
 

Katarina: Fick jag åka efter två renar  

Inga: Uppe på Kolahalvön eller?  

Katarina: Ja, uppe på Lojarvi där. Knäpptyst, i början av januari och skumt och du 

hörde bara (gör knäppljudet) knäppet Å det var så. Oj, det gick rysningar. Jaa, mmm       

... ah så hoppas renen får va kvar, här i Härjedalen. Hoppas jag. Mm.  

Inga: ... Ja vad händer om den inte får va kvar? Egentligen?  

Katarina: Ja vad händer?  

Inga: Med alla? 

Katarina: Ja, vad händer med alla människor?  

Inga: Ja?  

Katarina: Ja. Ja, vad hemskt. Ja, usch. ..... Man, man kan inte ens tänke i dom, i dom 

banorna.  

 

Carina om renen  

Carina: Ja, etniska markörer, då, då skulle jag tänka mig att, att renen är ju en sådan 

och språket, kolten, fjället.  

(Först talar hon om språket, sedan kommer detta om renen) Men renen, alla kan ju 
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inte leva på renskötsel, det går inte. Som jag nyss sa så sätter betet sina gränser. Sen 

är det ju också, du måste ha nått handlag för det. Annars blir det dina jobbarkompisar 

som får slita för dig. 

Inga: Ja annars måste det bli jobbigt för en själv också, det är det väl alltid om man 

gör något som man inte kan, eller inte är bra på. 

Carina: För det krävs så mycket!  

Inga: Vad krävs? 

Carina: Du måste ha det där handlaget med renen, du måste kunna läsa naturen, du 

måste veta vart, hur renen den går och vart den drar i olika väder och vind. Det måste 

du kunna! ..  Och det lär du dig ju från det du är liten. Hela det där spektrat om, från 

naturen; väder och vind ... Du måste kunna … till exempel renmärkena. Och inte 

bara ditt eget. Det är klart att du klarar dig, visst kan du göra det, men det är jättebra 

om du kan andras också, för då får du ju hjälp av andra. Men är du en sån där som 

bara gör ditt eget så, det märker dina jobbarkompisar och då behandlar dom ju dig 

likadant. 

Inga: Vad krävs det för kompetens för att vara renägare idag? Vad krävdes det för 

kompetenser igår?  

Carina: Jaa, du måste ju tycka om ren. Du måste ju tycka om ditt jobb. Och det livet 

och det är nog grunden för allting.  

Inga: Det är väl allmänmänskligt för oss som kan välja.  

Carina: Ja om man tittar på folk, så, du blir ju inte lycklig om du tvingas till 

någonting.  

Inga: Nä. 

Carina: Och du blir ju inte lycklig om du tvingas gifta dig med en same. Människan 

måste själv få välja. Och för att vara en bra renskötare, ja du måste älska ren. Du 

måste älska renens marker. Känna dig som en del av den. Det tror jag det är nog 

grunden både förr och idag. Kanske förr var det mer tvungen. För du hade inget 

annat val. Men idag har du ju ett val. 
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Haftorsbygget, januari 2006, renarna ska drivas in i silen (den innersta hagen) för 

att skiljas.  

 

Nilak om renen 

Om när de kommer ner på skogen om hösten berättar han så här:  

Nilak: Sen börjar vi väl att samla igen då så de två sista åren så har vi ju bilat ner alla 

renar, på grund av att det vi inte har nån rätt att vara på privatmark och sådär. 

Inga: Nä just det och då kommer det massa privatmark i vägen? 

Nilak: Det är oundvikligt att behöva ta sig över. Ska du vara på den säkra sidan 

skulle du behöva driva dygnet runt för att inte tappa bort några renar. 

Inga: Och det måste vara svårt. 

Nilak: Ja det är svårt och speciellt att vara säker på att du får ihop hela hopen innan 

också, så att du inte tappar bort, det kommer renar efter och renar före och det. Så då 

samlar vi ihop dom hela hopen och kör ner dom med bil. 

Inga: Okej, hur många har ni? Hur många är det?  

Nilak: Jaa, i våran grupp är det kan väl ... 3000, i vår grupp drygt.  

Inga: Då menar du hela? 

Nilak: I våran grupp, inte samebyn, utan man delar in i olika grupper. 

Inga: Okej. 

Nilak: I våran by så har vi tre olika grupper. Eller sidor som det heter, sida. 
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Inga: Så man delar in i, även samebyarna i... 

Nilak: Vintergrupper kallas det.  

Inga: Okej.   

Nilak: Man har olika grupper som man passar för att det inte ska, a, det skulle va för 

mycket jobb å ha hela hopen där, för hårt betestryck på små ytor å, sen fördelar man 

på olika områden å olika arbetsgrupper.  

Inga: Vart är dom andra grupperna då?  Alltså på vintern?  

Nilak: En grupp är till fjälls sen i fjol, lite på test och sådära, men det har tydligen 

gått ganska bra. 

Inga: Alltså man kan se om dom kan gå kvar på fjället över vintern? 

Nilak: Ja.  

Inga: Jaha.  

Nilak: Och sen en annan grupp e kvar till fjälls ännu, men förra året var dom på 

Vemdalsfjäll, nu i år ska dom ner på ett reservbete som vi har där söder om Älvros. 

Allting har blivit lite uppochnervänt nu, eller väldigt uppochnervänt jämfört med hur 

vi traditionellt gör, på grund av det här med marktvisterna.  

Inga: Förut var ni som... 

Nilak: Förut har vi flyttat landvägen liksom. Dom har ju alltid sökt sig ner till rätt 

land så där. 

Inga: Men nu får dom kanske inte ens vara på rätt land, eller?  

Nilak: Neej, både ock, ja i vissa fall så är det så.(...) 

Nilak: Sen då under våren beroende på hur betet och de här, hur lugn renarna är, 

marstiden så kanske börjar flytta mot ... Vemhån. Komma på lite nya land och lite 

närmare fjället. Så flyttar vi väl upp oftast i slutet på mars i början på april, det är 

också beroende på hur mycket snö det är uppe till fjälls och så där och hur varmt det 

är. Börja tina upp lite barfläckar till fjälls (ohörbart) att dom ska stanna där uppe, 

bete. 

 

Här pratar vi om vårflytten. När renarna flyttar upp på fjället och till kalvningslandet.  

Inga: Jag följde G och dom upp över fjället i våras. Det var mäktigt tyckte jag.  

Nilak: A, de e de ju.  

Inga: Så dessutom så sprang dom ju längst skoterspåret, eftersom det var så mjukt 

överallt annanstans så det (ohörbart)   

Nilak: Nä men, då går de ju bra. Det gick sämre för oss i fjol. 
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Inga: Jasså?  

Nilak: Nä, de gick inte, de gick, resultatet blev ju jäkligt bra, men det var en jobbig 

resa upp. Det var ju väldigt mjukt åt oss också, när vi nådde över vemdalsvägen å 

flygfältet där och sen hela vägen upp var ju jättemycket snö och jävligt mjukt. 

Inga. Ja?  

Nilak: Men vi flytta ju efter skoterled upp men dom dumma rackarna for och kuta i 

snön och så så det var (skratt) mycket fastkörningar. 

Inga: Huvva. Nä det var inte förrän vi kom neråt skogen som dom sprang ut i 

periferin.  

Nilak. M. (…) 

Inga: Men ni slaktar på vintern också, i januari nån gång?  

Nilak: Ha, det beror ju på då. Nu har ju, helst ska vi inte göra det nu, i och med att vi 

vill ju röra renarna så lite som möjligt. Gärden och hopsamlingar de det tar ganska 

hårt på dom. Så då har vi egentligen, jag för min del har slaktat allting som jag 

behöver slakta under hela under hösten här nu.  

Inga: Jaha? 

Nilak: När vi sätter in i oktober, november för att flytta ner då. Jag anser att det är 

bäst ekonomiskt att slakta då också för att, för att kalvarna tappar flera kilo här under 

vintern. Så väldigt fin kvalité har vi haft på dem i år, under hösten. Så jag har passat 

på att slakta i stort sett allting jag behöver. Slakta för att behålla mitt antal som jag 

får ha ... och det har väl dom flesta andra gjort också. Så nu ska ju, vi har inte riktigt 

sammanställt räkningen sådär men jag kan tänka mig att någon behöver slakta med 

under vinter, å då får vi väl se då om vi har in renarna här igen i Glissjöberg. Då blir 

det väl efter jul där i januari, kanske.   



 

 29 

Vårflytt genom fjällskogen. Renarna springer som ett rep längst det hårda 

skoterspåret. Utanför skoterspåret är snön så mjuk att till och med renarna med sina 

breda klöver går ner sig till bogen.  

 

Men förut, det är ju när vi har flyttat landvägen, det är därför det har blivit slakt 

under vintern, då har vi inte släppt in hela hopen i Ljungris, som vi gjort nu då .... då 

har vi gått igenom allting, då har man fått slakta det man har velat. Men förut så ... a 

vi kanske hade nån slakt i Ljungris, men inte varje år vi fick in dom där. Sen när dom 

väl hade börjat komma ner mot Glissjöbergstrakterna beta sig ner därifrån Särvfjället 

och neröver, börja med att samla ihop dom för att för att skifta ut i grupper då och då 

hade man den huvudsakliga slakten då. Så det har blivit lite annorlunda. Sista 

året.(…)  

Inga: Alltså man måste ha fler renar för att försörja sig per familj?  

Nilak: Nja, jaa egentligen jämfört med kanske för hundra år sedan och drygt det, så 

har man väl lite mer men, säg för femtio år sen så, aaa det kan nog både ha varit 

väldigt mycke mer och mindre också beroende på att man... såg inte ett företag på 

samma sätt som, man såg inte vikten av å ha en ekonomisk livskraftig renhjord, som 

man gör idag. Man kanske hade ... för mycket renar ett år och de vart utbetat å ... 

många var kanske äldre å svagare renar, nu, nu försöker man bara hålla dom bästa 

och avelskraftigaste djuren (…) jag pratar mest för min del så klart. 

Inga: Ja, ha, ha. 

Nilak: Jag tror att det är så för många. Ee, och ... det gör ju det i sin tur att får du 

dåligt bete en vinter, så klarar dom sig bättre om du bara har dom starkaste djuren 
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som lever. Då du dessutom tjänar pengar på att sälja dom här andra djuren, istället 

för att, har du otur så dör ju flera hundra, över hundra om betet låser sig eller 

någonting.   

 

Renar i vinterbeteslandet i närheten av Sveg. Bilden är tagen 1992.  

 

Skogen  

Katarina om skogen 

Inga: Vad tänker du när jag säger skog?   

Katarina: En skog, för mig är ju björkskogen, tänk å åka skidor i en björkskog eller 

gå i en björkskog, det är helt underbart. Men då ser jag också skogen som i 

skogslandet där det hänger sån här ... lav, det är ju extrabete för renen. Så det är ju 

både ock, både björkskog som ger mig så där mycke, mycke ljus, så mycket i, bröste 

såhär glädje. (Katarina visar med händerna som hon lyfter från bröstet och hon har en 

stor glädje i rösten.) Medans en vanlig granskog är lite mörk och dyster, men ändå är 

den positivt, där har ju renen sitt bete. Förhoppningsvis att den får ha sitt bete där i 

framtiden (också). Det tänker jag om skogen.  

Inga: Då måste jag säga om björkskogen att där kan jag nästan känna att den är 

besjälad, att den är levande, på något vis. 

Katarina Ja, ja  

Inga: Man är aldrig ensam där.  



 

 31 

Katarina: Aldrig ensam, nä ... å du känner dig så trygg. 

 

Nilak om skogen 

Inga: Om jag säger skog vad tänker du då?  

Nilak: Ja (suckar) tänker på att ... sån här gammalskog (som vi åker förbi) är det 

bästa för renarna.  

Sen tänker jag på att sånna här nya contortaplanteringar, den här tallen som dom tog 

fram, snabbväxande tallen där (ohörbart) planteringar, är det värsta jag vet.8 Skogen 

är väl, den känns lugn att vara i under vintern, om man bara ser till marker och 

sådära. Bete å vädret är aldrig så dåligt att man inte tar sig ut. Till fjälls, har man otur 

där kanske man inte tar sig ut på ett par tre veckor då kan ju renhjorden, den kan ju 

vara helt borta, under den tiden om man har, när man väl tar sig ut. Men skogen ... 

känns ju, man går ju och gruvar sig lite hela tiden, när hösten börjar närma sig, att 

man måste ner hit igen. Vara på marker som väldigt många inte vill att man ska vara 

på. Som nu är vi ju väldigt noga med att hålla [renarna, författarens anmärkning] från 

vägarna för att synas så lite som möjligt, för att folk inte ska bli uppretade. Vi har ju 

redan fått höra, vi har varit i runt vägen i en och en halv vecka, och vi har redan fått 

höra massa sura miner för att vi syns överhuvudtaget. (...) 

Vi försöker hålla på en bättre nivå nu, vi försöker va väldigt noga med att hålla rätt 

renantal också. Av det som är utlyst av Länsstyrelsen för att också för att visa att vi 

är måna om å om å sköta det här, så bra som möjligt, för markägare och andra, 

bildförare och alla som kan irritera sig på oss. (...) 

 A, det e ju klart gammelskogen är helt klart det bästa, det blir ju inte, mossan här 

(pekar ut på ett hygge) blir så himla utsatt för att det blir varmt några dagar. Så, får 

du renar på ett torrbete till exempel då trampar som ju sönder allting. Sen det här 

med markägarnas, alltså det dom säger om att mark ... å skog ... å plant blir 

söndertrampat, de e... Jag har ju inga ... fakta, så jag kan inte säga så mycket om det 

men, jag har läst lite om där dom har mätt mot renar, en hel renskock som har varit 

på några små ytor och inte gjort, förstört stort sett några plantor alls och sen under en 

annan period så var det några få älgar som befann sig på samma plätt. Och det var 

betydligt mycket fler plantor förstörda. Så i plant och sådär, dom förstör inte mycket 

renarna. Klart kommer man ut på ett helt nyplanterat område, driver en hel renhjord 

                                                
8 Contorta  en snabbväxande tall införd till Sverige från Nord Amerika.  
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över det, då är det ju självklart att det bli förstört. Sånt försöker vi ju alltid undvika. 

(...) 

Å sen mossa hävdar några att dom, vill ha kvar mossan för att plocka den, men det är 

inte många markägare som plockar mossan, dom kanske säljer (host) till vissa som 

plockar, men det är inte i stor mängd det heller.  Som där vi är nu, det är ju 

skogsbolagsmark, vi har avtal med dom. men det funkar ju inte i all evighet, å sen e 

det ju, alltså arbetssituationen när man väl kommer ner till skogen, den e väldigt 

psykiskt påfrestande, när man eee får vara bered på att få utskällningar varenda dag å  

Inga: Huvva. 

Nilak: Ja, man e som på helspänn hela tiden. (...)  

Nilak: Som nu nu har ju som mesta snön börjat försvinna. Men om den här tön hade 

varit så att det bara, låg ett sånt här lager över allting, och sen vart det kallt igen då 

hade vi haft låst bete för hela vintern och då hade det varit - jättekris.   

 

Vardag i renskogen januari 2007. Varje dag patrullerar och kontrollerar 

renskötarna var renarna är i skogen. De håller renarna inom det område där de har 

bete för tillfället. Ett område som ofta är på många kvadratmil. I det här fallet är 

området på runt 30 km
2
. 

 

Carina om skogen 

Inga: Vad tänker du när jag säger skog?  

Carina: Jag tänker på vinterbetesland (skratt). Det är skogen. ... Sen finns det ju olika 



 

 33 

skog. Fjällskogen ... lövskogen som, det är för mig sommaren det! När björkarna, har 

slagit ut, till fjälls. ... Men direkt skogen, ... jag tänker nog mer på vinterlandet, på 

vinterbetet och vintern. Höst och vinter ja ... och att det ger väldigt mycket. Det är ju 

det som … betet, det är ju det som ger mig liv. Det är ju det viktigaste för renen. Har 

inte renen bete, då mår ju ingen same bra ...  

Så är betet gott då är det gott för samen. 

Inga: M. Är det bra bete? 

Carina: Ja, det är det, än så. Det är ju inte snö nere på vinterlandet, där dom är nu  

Inga: Nä, nä, Det måste ju vara som turligt att det inte frös på som det gjorde längre 

norr ut. 

Carina: Visst ... Men än är ju inte vintern slut. 

Inga: Nää. 

Carina: Men jag hoppas vi blir förskonade, från det. Jag har varit med om ett dåligt 

vinterbetesår. När vi var tvungna att utfodra. Och jag har aldrig sett, sett ren så 

mager, som det året. När jag såg dom samlade fick jag en smärre chock jaa Det måste 

vara  

Inga: Jättejobbigt.(...) 

Carina: Nä det var längesedan, det var ... (ohörbart) tjugo år sedan. Så det är väldigt 

sällan som det är, det är alltid något ställe som är bra här. Det kan ju slå fel men inte 

överallt.  

Inga: Och det beror på att det är såpass skiftande terräng som dom är i eller? Varför 

är det olika?  

Carina: Ja det måste ju vara landskapet.  

Inga: Ja, att det kommer olika mycket nederbörd på olika... 

Carina: Jaa  

Inga Och är olika kallt på olika ställen?  

Carina: Ja.  

Carina: Vi har ju bra vinterbete fast det inte är vårat längre (Skratt)  
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Barnen är med och fyller en viktig roll med att hjälpa till i silen under 

kalvmärkningen. De blir delaktiga i arbetet runt renen och arbetar precis som de 

vuxna under sommarnatten. Att öva på att fånga en renkalv kan man börja så fort 

man känner att man har modet, den här flickan är fem år.  

 

Fjället 

Katarina om fjället 

Inga: Och så säger jag fjäll.  

Katarina: Fjäll? (...) Kalvmärkning i Långbråtta (skratt), Mysken mitt hjärta. 

Inga: Mysken vart ligger det nånstans?  

Katarina: Myskensjön upp vid Rödfjället (...) Tänk å, å. När du får, första gången 

packa säcken å du. Du vandrar på våren upp till fjälls. Och du hör göken å … det är 

så ljust, det är så ljust jaa. Härligt.  

Inga: När är det då ungefär, i juni eller ...?  

Katarina: Slutet av maj, början av juni. Jag har till och med gått och plumsa i snö 

bara för att få komma dit. Ja och när jag var barn så flytta vi till fjälls direkt efter 

midsommar, vi var alltid på byn till efter midsommar för då var vi på samemässa i 

Ljusnedal. (...) Och efter det så flytta vi till fjälls. Och vi hade getter. Mamma hade 

två - tre getter, så vi hade alltid getmjölk. Mamma gjorde ost både röd och vit ost av 

getmjölken. Vi bodde ju i kåta då, och så hade pappa byggt en liten getkur, en liten 

minikåta, som getterna var i då. Och vi flytta i början av juni och så flytta ner ett par 
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veckor innan skolan började. För då skulle man ner och köpa kläder och fixa sig 

inför skolstarten. Så vi var ju upp till fjälls praktiskt taget hela sommaren. Och så 

minns jag då, jag hade kusiner som var nere på byn. Min moster bland annat hon var 

säterpiga, i nån "völl" då å där var det små kalvar - kokalvar, så vi var och besökte 

dom ibland då och jag och min syster var så avundsjuka att dom fick vara på byn.9 Å 

tänk idag vad glad jag är för att vi var till fjälls. 

Inga: Det måste ha varit underbara somrar?  

Katarina: Jaaa, underbara somrar oj vad härligt, fiska och plocka bär och aa. Och vi 

var upp till fjälls hela sommarn. Sen när det med mat och sådär, då va de ju bröderna 

som kom upp med mat, så man provianterade. (...)  

Inga: Jaha. 

Katarina: Ja, så fjälle det är ju ... , jag bruka tänka på Áillohaš  

Inga: Vem är det?  

Katarina: Áillohaš är, oj, oj, oj Valkeapää, författarn.  

Inga: Jaha ja. Jag tror jag vet. Han som har skrivit Solen? 

Katarina: Ja, Solen min far. Han har sån fin dikt som, som, som säg, den säger så 

mycket. Nu ska jag se om jag minns den idag.  

 

Du vet det bror  
du förstår syster  
men vad säger man till främlingar  
som vakar över allt detta  
 
Du står i min säng  
busken är mitt avträde  
sjön mitt tvättfat  
solen min lampa   
 
Du vet det bror 
du förstår det syster 
men vad säger man till främlingar 
som vakar över allt detta 
 
Vad säger jag till dem  
när de frågar var du bor 
när du ingenstans bor  
men ändå bor 
 

Å den säger så mycket.  

                                                
9 Fäbodvall, sätervall. 
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Å tänk dig och far å vandra upp till fjälls, då berättar jag för min man. Här har vi 

kokat kaffe, här har vi plocka bär, här har vi skurit skohö. Man kan varenda backe 

nästan varenda källdrag. Det är starkt. 

Å likadant till exempel om du, om du får sorg. Det finns ingen gång de läk så bra 

som när du vandrar till fjälls (med gråten i rösten) Ja. .... Då läk själen.  

Inga: Som havet för mig.  

Katarina: Ja, jag kan tänka mig det, det kan jag få nästan samma känsla av här.  

Inga: Mm, samma här, samma känsla, fjäll som hav.  

Katarina: Å tänk gå upp på klipporna när du sitter vid havet, å det är lika starkt!  

Inga: Jaa.  

Katarina: Ja, ja, mm.  

 

Titthagen i Långbråtta sommaren 2008. Här sitter man och parar ihop kalv och vaja 

med hjälp av kikare, för att senare kunna skära in det rätta märket i kalvarnas öra 

från två på morgonen till dess att det är färdigt. Den här natten tog det fyra timmar.  
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Det gäller att klä på sig ordentligt i titthagen. Det blir kallt att sitta still timme efter 

timme under de kyliga gryningstimmarna, innan solen stiger over horisonten.  

 

Carina om fjället  

(Jag har precis fått på bandspelaren) 

Carina: Å jag tycker synd om barnen idag som inte får uppleva det samma.  

Inga: M, varför var dom de lyckligaste då? 

Carina: Ja, de var alltid sol. 

(Vi skrattar) 

Carina: Och jag hade lekkamrat där.  

Inga: Och det här var på samma ställe? 

Carina: Mmm. 

Inga: Som där du är född?  

Carina: Mmm. 

Inga: Vad hette det sa du?  

Carina: (Samiskt namn) Malmagen på svenska. 

Det är Fjällnäs, närmast norska gränsen. 

Inga: Jaha, men uppe på fjället då? 

Carina: Ja, de var ju i björkskogen. 

Inga. Mmm. 

Carina: M (mer eftertänksamt) visst, å så fritt, de var fritt, 
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ljuvligt helt enkelt, (sökande av ord mummel), å så var vi ju till fjälls då hela 

sommarn då. Vi kom dit när snön knappt hade tinat. 

Inga: Jaha!? 

Carina: I slutet på maj, i mitten - slutet på maj, och så var vi där till snön kom, då var 

det inte roligt då längta, då ville jag inte vara kvar där heller. Då flytta vi därifrån. 

Inga: Men sen när du börja skolan då blev det som annat? 

Carina: Gud ja, de var en annan period i livet.  

 

 

Gryningstimme i Långbråtta. Dags för lite värme i kåtan. Arbetet pågår för fullt i 

titthagen, temperaturen ligger på ett par plusgrader, det är första veckan i juli 2008.  
 

Inga: Ja? 

Carina: Då gick jag på nomadskolan.  

Inga: Ja? 

Carina: Ja. 

Inga: Gick du här uppe i Mittådalen?  

Carina: Ja, två år i Mittådalen, två år i Jensmässholmen och tre i Änge. 

Inga: Och det var innan högstadiet? … förstås. 

Carina: A, ja. Så gick jag realskolan då i Tännäs.  

Inga: Jaha? 

Carina: Mmm. 

Inga: Men då var det närmare hem.  

Carina: Ja då åkte jag hemifrån varje dag.  

Inga: Ja.  

Carina: Ja. 
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Inga: Men då måste ju somrarna ha varit... (jag menar att hon måste ha varit de 

samma som tidigare, även om hon börjat skolan) även om de blev kortare.  

Carina: Ja … När den här byn blev färdig, då, jag tror att det var under mitten av ... 

det måste varit på femtiofyra de. Men sedan så börja mamma med Café. Hon hade 

den där stugan, hon börja med Café på sommarn. Så då var ju jag kvar hemma med 

henne. De var ju inte alls lika roligt. (…) 

Carina: Jo så där i (…) där bodde ju farmor också, och mina mostrar och farbröder 

och ja, så det var ju en stor familj, så man hade många att gå till.  

Inga: Hur många då?  

Carina: Ja farmor, så bodde ju två farbröder, dom var inte hemma varje dag heller för 

dom jobba ju i renskogen, men för det mesta var det ju någon mer än farmor.  

Inga: Och fler barn också eller?  

Carina: Ja min kusin men hon var inte där varje år heller, man ibland så var hon där. 

Och hennes mamma då min faster. Och så hade jag min kompis då.  

Inga: Som var jämngammal med dig? 

Carina: Ja ett år yngre än mig.  

Inga: Det pratade Katarina om också att hon var upp på fjället.  

Carina: A, dom bodde också där några somrar, men då bodde ju dom längre bort, så 

dit fick vi ju inte dra i väg själva heller, då måste en vuxen följa. Då bodde ju 

Katarina och dom i Myskelsjön. (…)  

Inga: Det har vi också pratat om men jag säger det en gång till, jag säger fjäll.  

Carina: Ja, då tänker jag på, på sommar, våren och sommar, då vi flyttar tillbaka. Det 

är ju det bästa det. Förut var ju sommarn, ja vår och sommar den roligaste tiden. Men 

genom det här med markbråken har det blivit, går man med ständig oro. Det hotet är 

över dig jämt. 

Inga: Ja, för det gäller väl även uppe på fjället?  

Carina: Jaa.  

Inga: Förstod jag i somras.  

Carina: Ja. Vet du när svenska myndigheter kommer, du såg... Var du där när dom 

landa? Med ett brev som ordföranden…  

Inga: Mina kollegor berättade, det första dom berätta för mig när jag kom upp. Jag 

hade inte kommit upp då.  

Carina: Nähä. När ett brev som ordföranden, måste skriva under. Va?! Det kommer 

dom med helikopter!  
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Inga: Skrämmande. 

Inga: Är det så längre norrut att det finns […]?  

Carina: Nä. 

Inga: Privata ägare uppe på fjället? Privata, alltså jag menar markägare?  

Carina: Nej inte på samma vis som här, nä. Det var ju här. Dels är de ju fler där, men 

det var ju genom den här avvittringen, som gjordes på slutet på…  

Inga: 1800-talet. Det var laga skifte, är det samma som avvittringen det? 10 

Carina: Jag vet inte. Jag vet inte.  

Inga: För södra Sverige eller, det var ju så att byarna var ju som uppdelade i massor 

med plättar såhär att man ärvde så, tillsist så hade man som såna här smala då så lade 

man ihop alltihop så att…  

Carina: Nä det här fick man, man staka ju ut, bönderna fick ju sin mark.  

Inga: Jaha. Jag har läst om avvittringen, men jag har inte riktigt fattat vad innebörden 

var av avvittring. 

Carina: Jag ska inte ge mig in på det där jag heller, så jag informerar dig fel, men det 

var i varje fall då som dom blev ägare till det här, uppe på fjället. Svenska 

myndigheter insåg inte för än senare att det var ett misstag att inte servituta renbetet 

där. 

Inga: Då var det försent? 

Carina: ... ja ... konstigt nog. För mot svenska befolkningen kan du ju inte bete dig 

som mot samerna heller. 

Inga: Nä.  

Carina: Du kan ju inte. Dom har ju inte bara tagit av småviltsjakten och av alla andra 

heller, samtidigt, men mot samerna är det är det fullkomligt legitimt att göra så. För 

det är ju egentligen våra marker. Det är ju egentligen svenska statens, alla svenskars, 

så resonerar man.  

 

Nilak om fjället 

Nilak: De är nöjet med att komma till fjälls det, man slappnar av både psykiskt och 

fysiskt.  

Inga: Där får man vara!  

                                                
10 Avvittringen: Skogen som tidigare varit samägd delades under mitten av 1800 – talet upp mellan 

bönderna i byarna. Bönderna fick i Härjedalen dela upp skogen upp till trädgränsen vilket fick 
konsekvenser för samerna, problem uppstod runt vinterbetet på skogen. Den svenska staten 
försökte råda bot på detta genom att köpa tillbaka land, vilket de gjorde i en mindre omfattning.  



 

 41 

Nilak: Ja, där har vi rätt att vara.  Än så länge. Det blir nog svårt att ta ifrån oss, det.  

Inga: Ja, det hoppas jag. 

(...)  

Nilak: Ja ett rensköt- eller efter samisk tideräkning så börjar ju ett år vid kalvningen 

där i maj, och det är väl den tiden som är som skönast för alla renskötare när man 

precis har flyttat till fjälls med renarna. Och .... man får, dom får betesro där upp och 

… man själv får tillfälle å rekreera sig och fiska och ta det lugnt, eller någorlunda 

lugnt. 

Inga: Man behöver inte passa? 

Nilak: Jo, man passar väl ett tag men, man passar väl så länge det är skoterföre. Men 

det är som ändå mycket lugnare om, det är ju varmt och soligt. Det är inget 

ansträngande jobb direkt. Sen är det ju kalvningen ska dom ha så go betesro som 

möjligt där under hela tiden fram till man börjar samla [in renar, författarens 

anmärkning] i slutet på juni - börjar vi samla.  

Inga: Vart håller ni till?  

Nilak: Ja, då är det, vårat basviste är ju Ljungris och det är ju en mil som norr, nord - 

nordväst om Ljungdalen.  

Inga: Okej.  

Nilak: Så renarna har vi väl mellan Helags, Ljungdalen, Storsjö å mot Vålådalen och 

Storlien. Vi har ju ganska stort område. Kalvmärkning då i juli. En intensiv period. 

Sen blir det ganska lugnt igen. ... Inför, eventuellt kan vi ha nån liten sån där 

eftersamling och kalvmärkning i augusti kanske, september. Sarvslakt i september. 
11När det är alldeles innan brunsten. (...) 

Nilak: Ja, den perioden är väl, ... ganska trevlig, hela den där tiden. Sarvslakten är ju 

kul.  

Inga: När var sarvslakten sa du?  

Nilak: Alldeles innan brunsten och brunsten brukar väl börja (…) runt 17 - 20 

september.  

Inga: Emellan kalvmärkningen och sarvslakten då, går renarna på fjället då?  

Nilak: Ja, då ska dom också ha så god betesro som möjligt, klart ibland kan dom 

behöva passas lite eller på kanter ibland för inte, ja om dom börjar trycka åt nått håll 

å vi inte tappa bort dom. Men dom ska få beta så gott som möjligt. Det är den största 

                                                
11 Sarv – rentjur.  
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uppbyggnadsperioden under hela sommaren och sen är det väl någorlunda lugnt igen 

dom betar väl gott ända tills in i oktober, då kan det börja bli kallare och lite snö och 

de, så svamp och allt. 

Inga: Och då börjar dom dra sig neråt?  

Nilak: Ja, dom kan börja dra sig ner åt skogarna, det beror lite på väder och sånt där. 

Våra renar är bra fjällrenar jämfört med grannbyarnas som brukar kunna fara ner i 

byarna direkt efter kalvmärkningen 

redan.

 

Fjället är stort och sträckorna renarna färdas under vårflytten stor. Fördomen bland 

majoritetsbefolkningen i landskapet säger att renarna flyttas med lastbil. Detta sker 

bara då inga andra möjligheter finns, som då allt för mycket privat mark måste 

passeras. Risken är då stor att kostnaderna blir för stora för renägaren.  

 

METODISKA SLUTREFLEKTIONER 

Berättelserna 

Mina informanters svar är berättelser om verkligheten, inte verkligheten själv. Det 

samma gäller för bilderna i uppsatsen. Mina informanter förhåller sig till mig och 

den person jag är såväl som till de frågor jag ställer när de svarar. De förhåller sig 

också till de former en berättelse förväntas ha för att jag ska förstå vad de berättar. 

Intervjuerna kan sägas vara ett samspel mellan mig och den intervjuade, tillsammans 

skapar vi materialet.  

 



 

 43 

Under berättelserna som kan ses som delar av livsberättelser skapar mina informanter 

mening i sin vardag. De ger vardagen och förståelsen av sig själv mening genom att 

sätta ord på dem. De sorterar och ordnar i den förståelse de har av sig själva så att jag 

kan bli delaktig och förstå dem och vilka de är i sin samiska identitet. Med detta 

menar jag inte att de inte tidigare gett mening åt sin vardag, men i varje nytt 

berättartillfälle sker omtolkningar av våra identiteter och vilka vi är. Situationen och 

personen gör att vi berättar på ett nytt sätt varje gång vi berättar. Förändringarna 

behöver inte vara stora men de finns där. Vi ger också vårt liv mening genom att 

berätta för oss själva och andra. Samtidigt upplever jag under intervjuerna att dessa 

berättelser är en form av självrepresentation genom sina upprepningar, de är 

förväntade och inlärda svar. Så här förväntas de berätta om sig och sin kultur för 

andra utanför sin kultur.  

 
Anna Johansson, sociolog och genusvetare, skriver i sin bok ”Narrativ teori och 

metod”.  

Berättelser artikulerar våra vardagserfarenheter och skapar ordning och 
mening i vårt dagliga liv. Man synliggör det man i fenomenologiska 
termer talar om som människors livsvärld - de regler och 
tolkningsramar vi rutinmässigt använder för att förstå oss själva och 
andra. (Johansson 2005:23) 

 

Både texterna och berättelserna liksom bilderna är berättelser ur någons perspektiv, 

en personlig berättelse eller en personlig bild. I alla sammanhang förhåller vi oss 

alltså både som berättare och uttolkare till förväntade former för berättande. För alla 

former av återgivning gäller det att vara uppmärksam på att det är just en återgivning 

av en berättelse eller ett samtal, inte berättelsen eller samtalet självt. Att återge i text 

eller bild det som upplevts är aldrig det samma som det som verkligen skett eller 

sagts. 

 

 Perspektiven i texten både skiljer sig ifrån varandra och sammanfaller. De 

sammanfaller i det samiska, den kulturella tillhörigheten, men skiljer sig genom 

bland annat ålder, ursprung, familjetillhörighet, yrkeserfarenhet, vilka marker man 

brukar vara på och vilken skolform man gått i.  
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Bilderna som berättelser 

Som fotograf är jag en betraktare. Jag är på besök i en värld som är ny för mig, med 

mina nya ögon. Jag betraktar främst dem jag dokumenterat då de är i arbete. Jag är 

inte delaktig i deras arbete utan utför min eget som betraktare. Med kameran söker 

jag att beskriva det jag upplever. Men kameran har begränsningar, lukterna, ljuden, 

kyla, vind, värme och det som kan ses i alla andra riktningar än åt det håll jag riktar 

kameran faller bort. Den kvadratiska bilden begränsar synfältet, kvar blir fragment av 

en upplevelse. Min ambition med kameran är att fånga en känsla, ett fragment av det 

upplevda och vidarebefordra det till min publik. För att fånga en känsla i en bild, 

krävs ofta att man begränsar bildens information. För mycket information i en bild 

gör betraktaren förvirrad. Allt för mycket förvirring gör bilden ointressant. Jag 

begränsar, beskär och komponerar mina bilder i kameran och väljer sedan ut ett litet 

antal av bilder ur ett stort material för att berätta det jag vill förmedla. En bild kan 

inte berätta allt, inte heller en serie av bilder. Bilderna berättar en begränsad, särskilt 

urval av den verklighet som jag uppfattade. Så på samma sätt som det finns ramar för 

hur man förmedlar en berättelse eller en text, finns det ramar för hur man berättar 

med en bild för att nå betraktaren.  

 

Mina bilder visar främst på den gemenskap jag fann bland dem jag fotograferade. 

Det fanns ett samarbete och en gemenskap som var stor. Vad jag tycker mig 

upptäcka och vänder kameran mot människorna är att redan som barn formas in i en 

arbetsgemenskap, som också är en tydlig del i skapandet av en gemensam identitet. I 

det extensiva arbetet under kalvmärkningen i den ljusa sommarnatten blev detta mest 

påtagligt, här spelade alla en roll. Som barn gjorde man nytta och kunde känna sig 

stolt över sig själv. Att barn, både flickor och pojkar, hjälper till så handgripligt i 

gärdet verkar enligt mina kvinnliga informanter vara något relativt nytt.  

 

I nästan alla bilder finns också naturen nära, då så gott som alla bilder är tagna 

utomhus. Fjäll, skog, mygg och väder påverkar arbetet utomhus. Lera upp till 

fotknölarna eller ett snöfall påverkar humöret. I snålblåst, regn eller solsken pågår 

arbetet. Jag har också främst riktat kameran mot det jag senare har lyft fram i 

uppsatsen, att renarna i de renskötande samernas fall är den nyckelsymbol i deras 

kultur som man främst tolkar naturen genom. Mitt möte med den samiska delen av 
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befolkningen har fått mig att betrakta renen och arbetet med renen genom kameran. 

På de flesta bilder jag under den här tiden tagit utomhus finns ren.  

 

Mina bilder beskriver inte den ensamme herden. De riktar inte heller blicken mot 

männen utan oftare mot det mer sällan beskrivna kvinnorna och barnen inom den 

samiska gemenskapen. Detta kom främst till utryck i det bildspel vi producerade för 

Funäsdalens Fjällmuseum och i det enklare bildspelet helt baserat på mina bilder 

producerat för Högskolan på Gotland januari 2009. I uppsatsen framgår det inte så 

tydligt då jag här har valt att följa etnologins etiska riktlinjer och därför valt bilder 

där människorna är bortvända, öde landskap eller landskap med bara ren.  

 

Vad som är centralt i det jag fotograferat är arbetet med renen för renskötare och 

familj.  

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Långt ifrån alla samer är renägare, inte ens inom de områden där renskötsel bedrivs. 

Detta till trots är renen, som jag tolkar det, den dominerande och allt överskuggande 

symbolen inom den samiska kulturen. Renen och de olika näringsfång som knyter an 

till renen har gett den samiska kulturen den särprägel den har idag. Den samiska 

identiteten, den man tillskrivs av sig själv och andra, är inte beroende av om en 

person sysslar med renskötsel eller inte, utan är snarare en fråga om vilken bindning 

man själv känner till sin kultur.  

 

Den samiska befolkningen lever inte ensamma i Härjedalen utan delar landskapet 

med härjedalingar, de samer jag träffat ser sig alltså inte som härjedalingar. I 

landskapet finns också människor som jag som flyttat in på senare tid och alltså inte 

har sina rötter i landskapet och därför inte ser sig eller ses som härjedalingar.  

 

Det finns ett politiskt landskap och det är Härjedalen, ett landskap som till stor del 

men inte helt sammanfaller med kommunen Härjedalen. Att känna sig som 

härjedaling verkar följa den gamla uppdelningen av landskapsgräns inte den nyare 

uppdelningen som kommunen representerar. De inflyttade och de som bott här i flera 

generationer och inte tillskriver sig samisk identitet ger uttryck för att bo i det 
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politiska landskapet Härjedalen. De som tillskriver sig samisk identitet ger uttryck 

för att leva i en natur som finns inom samma område men som har andra gränser 

bland annat bestående av renskötselområden och samebyar. För den samiska delen 

av befolkningen tycks inte Härjedalen som landskap eller som tillskriven 

tillhörighetsmarkör spela någon viktig roll. Det politiska landskapet verkar snarare 

vara en begränsning, på samma sätt som länder sätter upp gränser sätter landskapet 

också upp gränser som begränsar rörelsefriheten om än i en mindre omfattning. 12 

 

Naturen 

Alla människor påverkas av den natur de lever i. Påverkan är mer eller mindre stor i 

vardagen, beroende på vilket yrke eller vilka fritidssysselsättningar man har. En 

tjänsteman på sitt kontor påverkas naturligtvis mindre än en skogsarbetare eller en 

renskötare, en skidåkare eller jägare blir mer medveten om naturens växlingar än en 

person som tillbringar mycket tid inomhus.  

 

Hur naturen i Härjedalen uppfattas beror alltså mycket på vem du är och vad du gör. 

För jägaren är naturen en skog eller ett fjäll att jaga på. För en bärplockare är skogen 

en plats full av bär. För skogsägaren är skogen en virkesåker. För turistentreprenör är 

fjället och skogen rekreationsområden. För markägaren är det skogen med dess träd 

som är central, medan det för rennäringsföretagaren är det som finns mellan träden. 

Samtidigt kan en skog innehålla många olika betydelser för en och samma individ. 

Betydelsen av skog hänger ofta ihop med sammanhanget du själv befinner dig i och 

vilka minnen du knyter till platsen. Naturen har inte bara ekonomiska intressen utan 

också personliga. I naturen produceras minnen genom erfarenheter, naturen blir 

personlig. Det kan vara lager på lager av minnen som kommer från personen själv 

men det kan också vara återberättade minnen i form av minnen från samtiden eller 

som minnen från tidigare generationer. Så skapas lager på lager av förstålelser inom 

samma människa. Förståelsen av naturen har alltså i min uppsats ekonomiska 

intressen och dess motsatts icke ekonomiska känslomässiga bindningar. Dessa 

förstålelser är inte renodlade utan går in och ut ur varandra. De ekonomiska läget 

påverkar det den känslomässiga förståelsen för en plats och minnesproduktionen av 

den samma.  

                                                
12 1972 begränsade renarnas rörelsefrihet över den svensk–norska gränsen. Ett renstängsel längst 

riksgränsen omöjliggör nu att renarna nu strövar in på gamla betesmarker i Norge.  
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Mina informanter lever alltså i ett landskap som i hög grad påverkar deras liv. Hur de 

kan utforma sina liv påverkas av naturen och förutsättningarna runt användandet av 

naturen vilket i sig sätter gränser och skapar ramar för förståelse av hur de kan och 

ska leva i Härjedalen. Naturligtvis finns också andra komponenter för hur människor 

förstår sin omvärld, men vad jag främst fokuserat på här är hur naturen och hur 

nyckelsymbolen renen påverkar mina informanters sätt att beskriva den värld de 

lever i.  

 

Världen utanför – en mångfald av förståelser 

Idag lever vi i en globaliserad värld och mina informanter är inte undantagna från 

påverkan av världen utanför landskapet. Vid en läsning av uppsatsen måste den som 

läser komma ihåg att samer inte lever i en sluten värld, utan de har liksom oss andra 

möjlighet att tänka utanför naturens gränsdragningar (i den mån vi har det) på ett 

annat sätt än tidigare generationer. De har också möjligheter att agera på andra 

arenor och agera utanför de roller som traditionellt tillskrivs samer. De är inte bara 

renägare eller renskötare och samer. De kan också tillskriva sig själva andra 

identiteter och andra tillhörigheter som till exempel lärare, översättare och 

extremskidåkare. Mina tre informanter ger exempel på detta genom att de lever och 

agerar i fler sammanhang än det traditionellt samiska. Samtidigt ger alla tre uttryck 

för att det samiska är något man inte bortser från.  

 

Förståelser av ren, skog och fjäll 

Renen 

Den starkaste nyckelsymbolen i mina informanters berättelser är renen, nästan allt de 

talar om berör renen. Inte bara skog och fjäll utan hela den samiska förståelsen av 

självet tycks tolkad genom detta djur. Många starka känslor är knutna till denna 

nyckelsymbol. Minnen av platser så väl som nutiden ses och tolkas genom renen. 

Inte bara naturen ses genom denna nyckelsymbol utan också mellanmänskliga 

relationer, dels mellan samerna själv men också i relation till de andra invånarna i 

landskapet och turisterna. Renen är också den centrala punkten i konflikten om 

skogen, som handlar om dessa djurs rätt att beta i Härjedalens skogar. Ur ett samiskt 

perspektiv är betesrätten en existentiell fråga. Jag tolkar det som hotas renen hotas 

också den samiska identiteten. Får man inte ha kvar sina renar försvinner underlaget 
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för den egna överlevnaden. Utan renar i Härjedalen är man inte längre är hel. 

Identiteten som same får sig en törn som den kanske inte överlever. Det handlar om 

att kunna överleva i Härjedalen. Kan man överhuvudtaget fortsätta leva här utan sina 

renar, vem blir man då? Frågan och svaret hänger i luften men uttalas aldrig.  

 

Den viktigaste samiska identitetsmarkören är alltså hotad, vilket inte bara hotar den 

som är rennäringsföretagare utan också samer utan renar. Att den samiska identiteten 

hotas genom konflikten kring renen är inget nytt. Hotet har hängt över samerna i 

Jämtland och Härjedalen under många generationer. Ett hot som inte bara har präglat 

samernas relation de till övriga befolkningen i Härjedalen, utan även relationen till 

den svenska staten.  

 

Men även om oron för denna centrala symbol är stor finns också motsatsen glädjen 

och gemenskapen runt renen. Det extensiva arbetet runt renen skapar gemenskap och 

ger glädje. Men den positiva självförståelsen är också alltid utsatt för ett konstant 

ifrågasättande utifrån. Det är arbetet runt renen och vetskapen om vad renen betyder 

för människorna som laddar och har laddat upp renen till den centrala symbol den är 

för den samiska kulturen. Renen är en symbol som genom arbetet kring den laddas 

med praktisk mening, tillskillnad från exempelvis den amerikanska havsörnen som är 

en entydig symbol för frihet och styrka. Örnen ger inte mat på bordet och pengar i 

plånboken, den är inte viktig som individ utan den är viktig som symbol för en 

känsla av frihet för den amerikanska befolkningen. Renen har däremot förmågan att 

bli personlig, den är visserligen del av en större flock men varje ren är ändå en 

individ som tillhör en renägare och har dennes märke skuret i örat. Är renen en 

körren blir förhållandet naturligtvis än mer individuellt.13  Till skillnad från den 

amerikanske havsörnen är renen som symbol ekonomiskt viktig, den sätter maten på 

bordet inom den renskötande samiska kulturen. För de familjer och individer som 

inte längre livnär sig på renskötsel eller lever i Sápmi närmar sig renen den 

amerikanska havsörnens symbolvärde, den blir mer av en symboliserande symbol, 

något man binder känslor vid runt sin kulturella tillhörighet.  Men renen är och 

förblir en mer konkret symbol än havsörnen för den som tillskriver sig samisk 

identitet, så helt jämförbar med den örnen blir den aldrig. 

                                                
13 Körren – en ren som tämjts för att användas som dragdjur.  
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För den samiska delen av befolkningen är renen en positiv symbol, för resten av den 

härjedalska befolkningen är renen mer mångtydig. För samerna själva laddas renen 

med en mångfald av positiva betydelser. För den övriga befolkning har renen färre 

betydelser, men står samtidigt som symbol för det samiska. För några är renen ett 

djur som stör och förstör genom att trampa ner ungskog och genom att komma ut i 

trafiken. För andra är renen ett exotiskt inslag som lockar turister. Renen är alltså en 

symbol som har helt olika innebörd beroende på vem som använder den. Vilken 

tolkning man än har står renen ofta för starka känslor.  

 

Genom symbolen renen tolkas naturen av mina informanter. Skogen och fjället är 

platser för renen och därmed för de renskötande samerna själva. I mina informanters 

berättelser finns inte mycket plats för samer utan renar. Det samiska ställs hela tiden i 

relation till renen även om det också finns en samisk identitet utanför rennäringen, 

men den kommer aldrig till uttryck i mitt material. Katarina är inte renägare och bara 

sporadiskt behjälplig inom den men är ändå en aktiv del av rennäringskulturen. Hon 

är ändå en kulturbärare genom sin familjetillhörighet, sitt nätverk och sin egen 

förståelse av sig själv. Hon binder ihop nu och då med hjälp av sina minnen och hon 

bär traditioner och förstålelser vidare till barn och barnbarn. Hon arbetar också aktivt 

med den samiska kulturen inom sin organisation, där hon är en representant för den 

samiska gemenskapen. Hon uttrycker vad som är samisk kultur genom att peka ut i 

första hand renen som kulturbärare och de produkter man får från renen men också 

de känslor som renen skapar i henne av lycka och oro. Katarina kan tolkas som en 

nyckelbärare, en spindel som väver ihop minnen med nutid, familj med tradition utan 

att vara renägare men genom att vara same.  

 

Skogen  

Skogen är en nyckelsymbol som inte lämnar någon oberörd, en plats man har delade 

känslor inför. Det är en plats man inte direkt förknippar med sin samiska identitet, 

men ändå en plats där renen funnit sitt vinterbete i mannaminne. Den samiska 

befolkningen har följt renen till skogslandet så länge det funnits tamren. Skogen är 

den plats där det finns bete för renen under vintern och där ren och människa kan 

finna skydd för vinterns väder.  På detta sätt är skogen något som tolkas positivt. 

Men skogen har också fått negativa förtecken, man känner sig inte välkommen i 
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skogslandet. Man har tvingats bevisa att man funnits här enligt urminnes hävd och 

förlorat. 14 Det samiska folket har lämnat få avtryck efter sig i naturen och i det 

skrivna texterna. Det går därför inte att bevisa att renen betat på samma skogar det 

sista århundradet, när bevisbördan fallit på renskötarna.  

 

Mina informanter ger uttryck för att de tolkar skogen och skogslandet genom renens 

behov. Skogen är viktig som vinterbetesplats för renarna. Det finns försök med att ha 

renarna på fjället även över vintern, men Nilak ger uttryck för farorna med att låta 

renarna beta på fjället över vintern. Främst är det vädret som gör det vanskligt att ha 

renen på fjället under vintern. Skogen är trygg på vintern som betesplats för renarna. 

Men bilden är dubbel. Skogen ger å ena sidan lä från stormar och mat till renarna. 

Men människorna som lever i anslutning till skogen är å andra sidan ett orosmoment.  

 

Träden är inte det primära ur en rennäringsföretagares perspektiv utan det primära är 

det som finns mellan träden. Det är renlaven och i viss mån även skägglaven som 

växer på gamla träd. Nyplanterad tall som renarna sägs trampa ner och äta upp är 

varken viktig för rennäringsföretagarna eller renen, för renen äter lav, inte ny 

planterade träd. Renen kan dock om de kommer i stora hjordar trampa ner ny 

planteringar, vilket man enligt Nilak försöker undvika.  

 

Vad som dock är riktigt oroande för rennäringsföretagarna är det höga pris som ska 

betalas när renen kommer in på privat mark. Detta är anledningen till att vissa 

rennäringsföretagare känner sig tvingade att flytta sina renar med lastbil. De vill inte 

riskera stora böter genom att deras renar passerar över privat mark. Detta syns ge 

anledning (för den övriga befolkningen) i landskapet att tala nedsättande om den 

samiska befolkningen. ”De flyttar sina renar med lastbil” är en ofta upprepad 

fördom. Vilket vissa renskötare tvingas till medan andra inte behöver flytta sina djur 

på detta sätt utan istället på traditionellt sätt följer med sina djur landvägen.  

 

Informanternas relation till skogen är att den uppfattas som renarnas betesmark under 

vinter. Det är alltså en bra plats för renen att vara på så länge man inte råkar i 

konflikt. Men Nilak ger uttryck för att han känner en oro inför vintern då renarna ska 

                                                
14 Sedvanerätten.  
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vara i skogslandet. Varje dag är han beredd på att bli anklagad för att han är där. Han 

går med en ständig oro under vinterhalvåret.  

 

Gammelskogen är den skog som Nilak säger sig föredra. Här växer renlav på marken 

och skägglav på träden. Skogen är också varierad och den ger skydd mot snöstormar 

och här finns ingen plant att trampa ner.  

 

Skogen för renskötaren är skyddet den ger och det som finns mellan träden renens 

bete renlaven.  

 

Skogen delas upp i två olika slags skog i mina informanters berättelser. Det är 

vinterskogen och sommarskogen. De är inte helt varandras motsatser men nära på. 

Den mörka vinterskogen rymmer en mångfald av motsägelsefulla känslor medan den 

ljusa björkskogen endast rymmer positiva känslor i informanternas berättelser. 

 

Björkskogen är en nyckelsymbol för den samiska kulturen, som är nära förknippad 

med fjället. Den ljusa björkskogen nedanför trädgränsen förknippas med den samiska 

kulturen på samma vis som fjället, här har man hemortsrätt. Björkskogen är en del av 

den samiska identiteten.  

 

De två av mina informanter som står närmast renskötseln, Nilak och Carina tänker på 

vinterbeteslandet när jag ber dem beskriva skogen. Intervjuerna sker också på vintern 

då renarna finns nere i skogen. Det Katarina tänker på först när jag nämner skogen är 

björkskogen som är nära förknippad fjället och upplevelsen av fjäll, främst på 

sommaren men även på vintern. Katarina bor själv nära fjällskogen och på ett större 

avstånd från vinterbeteslandet. Hon har alltså en närmare relation i det dagliga livet 

till fjällskogen. Hennes relation till skogen är också en mer individuell direkt 

upplevelse medan Nilak och Carina tänker på vinterbeteslandet när de relaterar till 

ordet skog. Katarina nämner vinterbeteslandet men det finns ett avstånd i hennes sätt 

att beskriva det.  
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Fjället 

Fjället är som renen en stark symbol för den samiska identiteten, till fjället knyts 

många starka känslor. Informanterna pekar själva ut fjället som en av de platser som 

en symbol för sin kulturella tillhörighet. Genom fjället förstår man vem samen är 

visar bland annat Katarina genom att recitera Nils-Aslak Valkeapää dikt om fjället.   

 

Fjället är knuten till identiteten också utan renen. Fjället är en plats att känna sig fri 

på, att vila på. Fjället är också en plats i minnet, en plats viktig för identitetskapandet. 

På fjället har man fortfarande rätt att vara, det är de ord som Nilak använder. Fjället 

är en plats förknippad med det samiska, även för andra än samerna själva. Men 

berättelserna om fjället och känslorna de speglar är inte helt entydiga. Främst i 

Carinas berättelse kryper sig oron in om huruvida man i framtiden kommer att ha 

möjlighet att som rennäringsföretagare kunna överleva på fjället. Carina ger uttryck 

för att det kan bli för dyrt för samerna med sina renar att vara även där.   

 

Fjället är en plats förknippad med samvaro och familj vilket mina två äldre 

informanter ger uttryck för.  När de berättar om fjället ger de främst en bild av förr, 

hur bra det var då och vad barnen nu går miste om. Deras identitet är starkt knuten en 

förfluten tid till en samisk värld där de grundlade sina identiteter. När jag vistas på 

fjället under kalvmärkningen upplever jag det som att identitet skapas här och nu i 

det intensiva arbetet runt renen. Här samlas alla i familjen och samarbetar runt 

renarna. Barn och vuxna, alla hjälps åt på ett sätt som inte skett tidigare.15 När Carina 

och Katarina var barn hölls de som flickor från det direkta arbetet med renarna. 

Flickor förväntades ta hand om hemarbetet och pojkar att ta hand om renarna.  

 

Samarbetet runt renarna är inte bara knutet till fjället. Men just under kalvmärkning 

är många hjälpande händer välkomna och kalvmärkningen är en fjällupplevelse då 

identitet och samhörighet förstärks. Den intensiva kalvmärkningen som pågår i tio 

till fjorton nätter är viktigt för samhörighetskänsla och identitetskapande.  I den 

sameby jag har gjort mina deltagarobservationer, arbetar barn och vuxna 

tillsammans. Barnen har en given och förväntad plats i arbetet, vilket ger dem en 

stärkt roll som individer inom den samiska gemenskapen. Deras identitet som samer 

                                                
15 Så här går det inte till i alla samebyar. På andra platser kan arbetet vara mer traditionellt vilket inte 

inbegriper barnen i arbetet i lika stor utsträckning.   
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är stark i mitt möte med dem. Det finns en stolthet att tillhöra den samiska kulturen 

som idag även är mer accepterad utanför den samiska gemenskapen än tidigare. Med 

detta menar jag att vara same är något att vara stolt över på ett annat sätt än tidigare 

även utanför den samiska gemenskapen.  

 

Nilak som lever i rennäringen har ett helt annat perspektiv på fjället än Katarina. Hon 

berättar om det fjäll hon minns, hon besjälar fjället med minnen. Om hur hon längtar 

på våren efter den plats som var hennes barndomsfjäll, något hon inte riktigt kan dela 

med en person som inte var med den gången. Tiden är en aspekt som förändrar 

platser och människor. Katarinas fjäll är då och nu samtidigt. Hon upplever det 

förflutna i naturen när hon vistas där idag. För henne är vandringarna uppe på fjället 

idag starkt förknippade med vad hon minns från barndomen. Fjället är i hennes 

berättelse besjälat med minnen. Nilaks fjäll beskriver han som om han lever i nuet 

och har med rennäringen att göra även om det finns stunder för rekreation under den 

tid då renarna betar där. Han nämner inget om tidigare minnen. Fjället är och han är 

på fjället. Det är tiden just innan och efter kalvmärkningen. Carina ger mig båda 

perspektiven på fjället. Hon står närmare renskötseln på en daglig basis än Katarina 

därför ges nutidens fjäll en plats i hennes historia, samtidigt ger hon det förflutna ett 

högre värde än nuet. I nuet finns oron för att inte få tillhöra, att bli fråntagen sina 

rättigheter och därmed är själva identitetens kärna angripen. Hon anser också att 

barnen idag går miste om den upplevelse och de långa somrar hon själv upplevde 

som barn, kanske för att hennes tillvaro på fjället då var självklar en självklarhet som 

hon nu upplever som hotad.  

 

Natursynen och identitetsskapandet 

Främst påverkar renen informanternas identitetskapande. Renens bästa skapar synen 

på naturen. ”Har renen det bra så har samen det bra” som Carina uttrycker det. Men 

också platser är knutna till identitet i materialet. Skogen och fjället och hur de och 

renarna använder sig av dessa platser skapar förståelse för naturen och för självet.   

 

Barndomsfjället är i både Katarina och Carinas fall den största enskilda 

nyckelsymbolen, utöver renen, för deras förståelse av självet och livsvärlden. Även 

om detta skedde innan de började skolan, är dessa upplevelser centrala i deras 
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förståelse av självet. Då levde de ett ursprungligt samiskt liv, vilket är viktigt i deras 

samiska identitet. De har båda beröringspunkter med det gamla, det egentligt 

samiska. Här ska tilläggas att något egentligt och ursprungligt när det gäller kultur 

inte finns i verklig mening, kultur är något i ständig förändring och samisk kultur är 

lika mycket samisk kultur nu som för femtio och tvåhundra år sedan. Dess uttryck 

har bara förändrats med tiden genom påverkan av den samtid som den är en del av.  

Främst Katarina ger uttryck för att fjället och vissa bestämda platser på fjället 

fortfarande är mycket viktigt för vem hon är. Det behöver inte vara mindre viktigt för 

de andra två informanterna, men det är Katarina som ger uttryck för hur viktigt det är 

för den hon är.  

 

De är en del av den natur som omger dem. Främst fjället är med och skapar 

förståelsen om vem man är, för på fjället kan man vara den man är. Den kulturella 

identiteten och förståelsen för naturen är sammantvinade på ett sätt som gör det svårt 

att skilja dem från varandra.  

 

Den kulturella identiteten 

Den kulturella identiteten är också den starkt knuten till renen. Renen är återigen 

central i alla de tre personernas berättelser, ”den ger oss så mycket” som Katarina 

säger.  Mycket av det som sägs genomsyras av renens betydelse för, men här 

kommer också språket in som en central kulturbärare och då främst för Carina och 

Katarina, som talar sydsamiska. Kolten och slöjden lyfts också fram som 

kulturbärare på en direkt fråga. Jag förstår på Carina att hon också velat lyfta fram 

slöjden men att jag inte gett henne utrymme för detta.  

 

Den kulturella identiteten är som jag tidigare nämnt också starkt knutet till naturen 

som jag ser det och då främst till fjället. Fjället har en självskriven plats för den 

samiska identiteten, den plats ser de själva och andra som en plats de tillhör eller en 

plats som tillhör dem. I Härjedalen är tillhörigheten dock inte lika självklar som jag 

uppfattar den vara längre norr ut. Här ifrågasätts ibland samernas närvaro på fjället, 

på samma sätt som deras närvaro ifrågasätts i hela området. För informanterna själva 

verkar dock fjället vara en stor och viktig del av den egna identiteten.  
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Språkkonflikter 

Den kulturella identiteten lyfts också fram genom språket av mina två äldre 

informanter, de är också de två som äger tillgång till det sydsamiska språket. 16 

Det sydsamiska språket som är mycket litet och har ett begränsat antal användare är 

mycket viktigt för deras personliga och samiska identitet. Carina och Katarina 

arbetar båda två med språket och mycket av våra samtal handlar om språk. Främst 

Carina berättar om sig själv i förhållande till språket. Hon ger mig sin språkliga 

historia. Från barndomens innan nomadskolan till nomadskola och vidare till nutida 

språkfunderingar. Hon berättar hur hon och de andra eleverna tvingades tala svenska 

i nomadskolan av samiska lärare, alltså hur de beskars sitt samiska språk och för 

Carinas del hur hon näpsades för att tala svenska av den äldre generationen när hon 

kom hem. Näpsandet tolkar jag som att hon enligt de gamla i det samiska samhället 

skulle bära sin identitet som same med stolthet och därför delvis som ett motstånd 

från deras sida mot majoritetskulturen fortsätta tala sitt språk. 

 

Katarina och Carina är mycket medvetna om hur viktigt språket är som kulturbärare. 

De ser därför också positivt på utvecklingen att så många vill läsa sydsamiska som 

hemspråk i skolan. Men de ser också faran i att språket inte kommer naturligt. Om 

det först lärs i skolan, lärs det därmed in för sent för att det ska bli ett självklart 

språk. De sydsamiska barnen får på det sättet inte tillgång till samma sydsamiska 

förståelse som de generationer som lärt sig språket hemma. En del av en tidigare 

kulturell förståelse buren med hjälp av språket går förlorad.  

 

Samtidigt upplever jag hur det svenska språket som mina informanter talar 

sinsemellan är kryddat med samiska ord. Som jag tolkar det är det orden som berör 

ren och rennäring samt andra kulturbärande objekt som har samiska ord som numera 

ingår i deras vokabulär inkilade mellan de svenska orden. Det svenska språket som 

för den yngre generationen är det talade språket har gjorts till den egna kulturens 

språk genom användandet av enstaka samiska ord.  

 

Nilak uttrycker att jakten på de samiska identitetsmarkörerna ibland går till överdrift. 

Jag uppfattar Nilak som en person som kan resa mellan olika identiteter på andra sätt 

                                                
16 Samtalet om språket finns med i den bifogade transkriberingen, där intervjuerna presenteras i sin 

helhet.  
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än de andra två. Kanske på grund av att han som barn haft större möjlighet till detta, 

för han har bland annat inte gått i nomadskola.  

 

Även språket i den nutida samiska identiteten är tydligt knuten till renen. Vilket 

tydliggörs genom att de samiska ord som används i det annars svenska språket berör 

renen. Gissningsvis har det varit än mer så tidigare, men detta har varken jag eller 

mina informanter kommit in på och jag har därför inget belägg för detta.  

 

Den tillskrivna identiteten och hur man hanterar den 

Först måste jag beskriva min och den här uppsatsens förhållningsätt när det kommer 

till etnicitet. Etnicitet är en social process som uppstår i situationer där människor 

kommer i kontakt med varandra och har anledning att markera grupptillhörighet. 

Grupper av människor utvecklar etniska mönster och lyfter fram etniska markörer. 

Etniciteten är i ständig förändring.  

 

Ur turisternas perspektiv ses samerna som något exotiskt. Vid flera tillfällen får jag 

höra berättelsen om hur de förväntas vara mer ursprungliga. De förväntas klä sig i 

kolt och inte använda mobiltelefon. Ur ett turist perspektiv förväntas de representera 

en förfluten tid och de tillskrivs en romantisk föreställning av den ädle vilden. Jag 

hör många berättelser om hur samer betraktas och bemöts av besökare i landskapet. 

Hur de inte förväntas utvecklas utan hålla kvar vid gamla traditioner, klä sig i 

traditionellt och inte använda moderna tekniska hjälpmedel. Men de ger uttryck för 

att vara en del av vår moderna tid och vill inte tillskrivas att vara annorlunda. Mina 

informanter talar också om vad de upplever som avundsjuka. Vilket kan ta sig 

uttryck i uttalanden som ”de har för många renar” eller ”de flyttar renarna med 

lastbil” eller ” de låter renarna gå på vägarna för att de ska bli påkörda så att de kan 

få ut skadestånd”. För att kunna leva som en del av det moderna samhället med en 

modern rennäring krävs många djur på samma sätt som ett jordbruk idag kräver 

många fler djur än för hundra år sedan. För att inte få höga böter måste några 

renägare, men inte alla, flytta sina djur med lastbil till betesmarker de har rätt att vara 

på. Ekonomin ser alltså annorlunda ut idag och människors förväntningar på hur livet 

ska levas ser också annorlunda ut. Många tekniska hjälpmedel krävs för att underlätta 
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rennäringen och dessa kräver i sin tur resursstarka rennäringsföretagare vilket 

innebär en ekonomiskt bärkraftig renhjord.  

 

Att hela tiden känna sig påpassad och ifrågasatt påverkar naturligtvis bilden av 

självet. Vad jag ser hos mina informanter är en medvetenhet om sin etnicitet som inte 

finns hos majoritetsbefolkningen i Härjedalen. Medvetenheten grundar sig att de hela 

tiden måste förhålla sig till att bli behandlade och betraktade som gruppen samer. 

Även om också lokalbefolkningen förhåller sig till övriga Sverige eller Jämtland som 

en minoritet till en majoritet, tillskrivs de inte en annan etnicitet. Den samiska 

etniciteten bärs av mina informanter med stolthet och deras medvetenhet om sin 

etnicitet med dess olika kulturella markörer är stor. De vill leva sitt liv på sitt sätt 

men inte betraktas och behandlas som den Andre. 

 

Mina tre informanter har olika förhållande till majoritetssamhället. Från att helt 

känna sig som en same utan att vara svensk till att vara också känna sig som både 

ock. Genom att tidigt segregeras och genom att fortsätta leva avskiljd från 

majoritetskulturen skapas ett avstånd. Tillhör man dem som arbetar och lever i 

majoritetssamhället blir avståndet ofta mindre. För de yngre generationerna skapar 

skolan en samhörighet med majoritetsbefolkningen, samtidigt som det hela tiden 

finns eller kan finnas segregerande element i det vardagliga mötet med majoriteten i 

skola och på arbetet. Segregerande element som går att knyta till konflikten runt 

skogen eller gammalt groll mellan familjer. Gammalt tankegods från tidigare 

generationer flyter också upp i mötet mellan barn eller ungdomar och förs vidare från 

en generation till nästa.  

 

Att vara samisk kan idag ses som en positiv motkultur. Det samiska som under stor 

del av 1800 och 1900-talet behandlats styvmoderligt, har nu lyfts upp och 

tillsammans har man gjort det till något att vara stolt över. Men fortfarande är 

fördomarna många bland härjedalingarna och mina informanter ger uttryck för att de 

kämpar mot en oförstående omvärld. Det finns också en bild av att man som 

sydsamisk grupp blir mindre sedd. Den nordsamiska gruppen är större och de får 

därför representera det samiska, medan samerna i Jämtland och Härjedalen känner 

sig bortglömda. Samerna i Jämtland och Härjedalen har också blivit ifrågasatta i 

större utsträckning, än samer längre norr ut. Bland annat har deras rätt att vara i 
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landskapen ifrågasatts. Här finns den underliggande frågeställningen ”vem var här 

först?” som på senare tid i vetenskapliga sammanhang gjorts till en ickefråga, även 

om utgrävningar bär spår av samiskt igenkännbara sedvänjor så långt tillbaka som till 

1200-talet.  

 

Att under vinterhalvåret befinna sig i trakter där man är oönskad, är nog det som 

påverkar mest. Nilak beskriver det som ovan att han går med en ständig oro att bli 

utskälld. Ändå befinner de sig på mark där de arrenderar rätten till renbete. Men 

vägar skall korsas och små flikar av privatägd mark skall undvikas. Nilak har lärt sig 

att bli ytterst diplomatisk. Han gör inga oövertänkta uttalanden om skogsägare eller 

andra Härjedalingar, utan uttrycker bara en sorg och oro inför ett bemötande som han 

ofta upplever som orättvist.  

 

Katarina skulle vilja ha en eller ett par renar i ett hägn i byn där hon bor, men hon 

vågar inte för hon tror att de inte kommer att få vara ifred. Genom exempel på oro 

som denna, ger mina informanter uttryck hur de känner sig ifrågasatta. De måste hela 

tiden förhålla sig till hur de blir betraktade av andra.  

 

Katarina ger också uttryck för att hon inte känner sig förstådd, att hon alltid bli 

tvungen att förklara vem hon är och varför hon har det perspektiv på världen som 

hon har. Hon önskar att människor hade en större kunskap om samer.  

 

Carina ger uttryck för att ”här inte går att gömma sig, alla vet att man är same” Detta 

kan också sägas gälla för andra individer i ett litet samhälle med lågt invånarantal. 

Man tillskrivs en identitet på grund av vilken grupp eller familj man tillhör och 

behandlas därefter.  

 

Katarinas, Nilaks och Carinas förhållande till majoritetssamhället skiljer sig från 

varandra. De första två ger uttryck för att kunna gå in och ut ur det svenska på ett 

annat sätt än Carina. Det gäller kanske inte då de befinner sig i Härjedalen, där de är 

igenkända och därmed utpekade som tillhörande den samiska minoriteten, men jag 

får en känsla av att då de befinner sig utanför landskapet eller tillsammans med 

okända människor kan de välja att vara tydiga med sin samiska identitet eller välja 

att inte vara det. De kan alltså utanför landskapet välja att inte visa upp sin samiska 
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identitet. De behöver inte ständigt utöva ett motstånd mot majoritetsbefolkningen, de 

behöver inte alltid försvara eller förklara vilka de är. Medan de i landskapet oftast 

måste förhålla sig till sin identitet, främst inför de människor som bara vet vilka de är 

men inte känner dem.  

 

SLUTORD 

Mötena med den samiska kulturen genom mina bilder och med mina informanter kan 

naturligtvis inte ge en helhetsbild till vilka mina informanter är eller hur de tolkar 

världen. Uppsatsen är ett försök att tolka det de sagt under mina intervjuer. En 

människa är en allt för komplex individ för att kunna tolkas i några korta rader och 

med några få verktyg. Min uppsats är därför ett försök att synliggöra för mig själv 

och andra några komponenter i mina informanters liv, som deras syn på naturen och 

på vilka de är och vilka vi som ser dem utifrån gör dem till.  Jag avslutar med ett tack 

till mina tre informanter med de fingerade namnen Carina, Katarina och Nilak. Tack! 
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