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Kartläggning av jämställdheten i det samiska samhället, 
däribland våld mot samiska kvinnor:

❖ Sammanställa genomförd och pågående forskning samt 
insatser med anknytning till våld mot samiska kvinnor.

❖ Analysera kunskapsläget och lämna förslag på åtgärder samt 
ytterligare forskning och annat utvecklingsarbete.

https://www.sametinget.se/kartlaggning_jamstalldhet

SAMETINGETS 
REGERINGSUPPDRAG





Fyra huvudteman:

1. kvantitativ forskning om våldsutsatthet,

2. hälsa och välbefinnande,

3. förståelser och perspektiv, 

4. interventioner.

INTERNATIONELL FORSKNING



Urfolkskvinnor är utsatta för betydligt mer partnervåld och 
sexuellt våld än majoritetskvinnor.

Tre huvudsakliga förklaringsmodeller

1. Riskfaktorteorin: riskfaktorer för våld vanligare hos urfolk 
p.g.a. kolonisationen.

2. Kolonisationsteorin: rotorsaken till våldet är den kulturella 
erfarenheten av att ha blivit koloniserad. Historiska trauman 
och nutida erfarenheter av kolonisering ökar risken för våld 
på grund av inter-generationellt överfört våld.

3. Urfolksfeministisk teori: det måste också beaktas hur 
kolonisationen har påverkat genusrelationerna hos urfolken.

KVANTITATIV FORSKNING OM 
VÅLDSUTSATTHET



• Våldsutsatta urfolkskvinnor drabbas av samma typ av psykiska 
ohälsa som andra våldsutsatta kvinnor.

• Våld och ohälsa har komplexa samband med sociala 
livsvillkor, kolonisering och diskriminering

• Urfolkskvinnor har ofta färre möjligheter till lindring, stöd och 
vägar bort från våld jämfört med andra kvinnor.

• Det krävs att de som möter kvinnorna intar en holistisk 
approach - att inte göra det riskerar att uppfattas som uttryck 
för kolonisering och ytterligare skada de utsatta.

• Trots svårigheterna finner våldsutsatta urfolkskvinnor styrka 
och mod att hantera våldet och hittar möjligheter att läka på 
ett kulturellt adekvat sätt. 

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE



Bred våldsförståelse: våld mot urfolkskvinnor omfattar mer än 
partnervåld och sexuellt våld:

• våld som utövas av myndighetspersoner

• våld med rasistiskt motiv

• våld på andra nivåer än interpersonellt: t.ex. kulturellt, 
spirituellt, symboliskt och strukturellt våld som hänger 
samman med koloniseringen och upplevelser av 
diskriminering.

FÖRSTÅELSER OCH PERSPEKTIV



• Koloniseringen har fått olika effekter för kvinnor och män

• Dagens könsorättvisor har sitt ursprung i koloniala lagar och 
policyer samt patriarkala praktiker som har förändrat urfolks 
syn på kön och genusrelationer – patriarkal kolonialism.

• Urfolkens icke-hierarkiska förståelse av kön har ersatts av 
västerländska patriarkala synsätt på kön och genusrelationer.

URFOLKSFEMINISM OCH 
PATRIARKAL KOLONIALISM



• Patriarkal kolonialism har internaliserats i urfolkssamhällen 
och lett till en nedvärdering av urfolkskvinnor - utgör en 
strukturell grundorsak till urfolkskvinnors höga utsatthet för 
våld och övergrepp.

• Det skydd mot våld som urfolkskvinnors status och centrala 
roll innan kolonisationen innebar har gått förlorad.

• Våldet har normaliserats och bagatelliserats och ofta lett till ett 
osynliggörande av och en tystnad kring våldet.

• Koloniseringen är ingen ursäkt - urfolken har ett eget ansvar 
att synliggöra, hantera och eliminera de patriarkala strukturer 
som finns i urfolkssamhällena idag. 

PATRIARKAL KOLONIALISM OCH 
VÅLD



Underteman:

• Hinder mot hjälpsökande – interna och externa.

• Urfolkssamhällens egna interventioner mot våld. 

INTERVENTIONER



• Våld mot kvinnor är normaliserat i urfolkssamhället.

• Interna maktstrukturer komplicerar hanteringen av våld.

• Våldsutsatthet är förknippat med skam och stigma.

• Det som uppfattas som kollektiva intressen för hela gruppen, t.ex. 

markexploatering, prioriteras framför våldsutsatta kvinnors intressen.

INTERNA HINDER MOT 
HJÄLPSÖKANDE



• Okunnigt bemötande av majoritetssamhällets institutioner.

• Stereotypa förståelser av urfolkskvinnor.

• Generell misstro mot myndigheter på grund av historiska och 
nutida erfarenheter av förtryck, orättvisor och diskriminering. 

• Brist på skyddade boenden och annat stöd med relevant språk-
och kulturkompetens.

• Långa avstånd till stödjande aktörer.

EXTERNA HINDER MOT 
HJÄLPSÖKANDE



• Hur urfolks egna interventioner organiseras och fungerar samt 
vilka effekter de får.

• Forskningen är enig om att bland annat språk, kultur, 
historiska trauman och bristande tillit till majoritetssamhällets 
institutioner mycket starkt talar för att urfolk själva bör 
intervenera mot våldet.

• Västerländska rättssystems repressiva fokus kolliderar med 
urfolks mer reparativa och helande syn på interventioner.

• Majoritetssamhällets sätt att förstå och organisera arbetet mot 
våld i stuprör passar dåligt för urfolks integrerade syn på 
interventioner med mindre skarpa gränser mellan stöd, skydd, 
prevention och sanktioner. 

URFOLKSSAMHÄLLENS EGNA 
INTERVENTIONER MOT VÅLD 



• Forskningen intar generellt en positiv inställning till 
interventioner som görs av urfolken själva.

• Urfolksfeministisk kritik:
- patriarkala normer tillåts påverka interventionerna,
- urfolkskvinnor ges för liten roll som skapare av och aktörer i 
interventionerna.
- en allt för dogmatisk hållning i frågan om att interventioner 
ska göras av urfolken själva kan inte upprätthållas. Det bör 
också finnas en möjlighet att vända sig till 
majoritetssamhällets institutioner och där få kompetent och 
kulturadekvat stöd.

URFOLKSSAMHÄLLENS EGNA 
INTERVENTIONER MOT VÅLD



• Saknas i Sverige.

• Norska Saminor 2 studien: Samiska kvinnor är mer utsatta för 
våld (49 %) än icke-samiska kvinnor (35 %). Den ökade 
utsattheten gäller för alla tre våldstyper som undersöktes 
(emotionellt, fysiskt, sexuellt).

Eriksen, A., Hansen, K.L., Javo, V. & Schei, B. (2015) “Emotional, 
physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in 
Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study”. Scandinavian Journal of 
Public Health 43 (6), s. 588–596.

KVANTITATIVA DATA OM VÅLD 
MOT SAMISKA KVINNOR



• Två mindre studier pågår i Sverige, bl.a. Samisk hälsa på lika 
villkor,
https://www.umu.se/forskning/projekt/samisk-halsa/

• Har samisk hälsa och hälso-och sjukvårdens förmåga att 
erbjuda adekvat vård för samer i fokus.

• Viktiga aspekter som rör våld har inte varit möjliga att 
inkludera i studierna.

…MEN KVANTITATIVA DATA ÄR 
PÅ GÅNG I SVERIGE

https://www.umu.se/forskning/projekt/samisk-halsa/


• Vad det är som skapar och upprätthåller tystnaden i Sápmi om 
våld mot kvinnor?

• Vilka svårigheter och hinder finns för våldsutsatta att berätta 
om och komma ur våldet?

• Hur kulturspecifika faktorer skapar svårigheter att tala om och 
avslöja våld.

• Hur kolonisering och erfarenheter av diskriminering skapar ett 
tryck på att i lojalitet med hela samiska gruppen hålla tyst om 
våldet.

• Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att ha pratat om och 
avslöjat våld. Kvinnor har mötts av tystnad, ifrågasättanden 
och skuldbeläggning från det samiska samhället. 

NORSK FORSKNING



• Vilka utmaningar möter professionella?
T.ex. att som professionell själv vara same och en del av det 
lokala samhället våldet förekommer i, eller vad som krävs för 
att professionella med icke-samisk bakgrund ska kunna 
upparbeta den kompetens och tillit som krävs.

Minde, G-T & Weber, A (2017). “Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når 
kvinner forteller om seksuelle övergrep?” Tidsskrift for psykisk helsearbeid 14:3, s. 
265–274.

Thallaug Øverli, I., Bergman, S. & Finstad, A-K. (2017) ”Om du tør å spørre, tør folk 
å svare”. Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nӕre relasjoner i 
samiske samfunn. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport 
no.2 2017.

NORSK FORSKNING



Undersöker bl.a.

• Kulturella värderingar och förhållningssätt som kan knytas till 
legitimering av våld och övergrepp i samiska samhällen.

• Hur historiska kollektiva trauman kan öka förståelsen av våld 
som ett nutida problem.

• Samiska kommuners handlingsplaner.

PÅGÅENDE NORSK FORSKNING



• Burman, M. (2017) ” Men's intimate partner violence against 

Sami women: a Swedish blind spot”. Nordic Journal on Law 

and Society 1:2, s. 194–215.

• Uttjek, M. (2019). “Preventive efforts to address violence 

against Sámi women and children”. I R. Henry, A. LaValle, N. 

Van Styvendale & R.A. Innes (red.) Global Indigenous Health. 

Reconciling the Past, Engaging the Present, Animating the 

Future. Tucson, Arizona: The University of Arizona Press, s. 

193–210.

SVENSK FORSKNING



• Kuokkanen, R. (2013) “Violence Against Women, Indigenous
Self-Determination and Autonomy in Sami Society”. I K. 
Andersson (red.) L’Image du Sápmi II. Humanistic Studies at 
Örebro University, s. 64–81.

• Kuokkanen, R. (2015) “Gendered Violence and Politics in 
Indigenous Communities. The cases of aboriginal people in 
Canada and the Sami in Scandinavia”. International Feminist 
Journal of Politics 17:2, s. 271–288.

• Kuokkanen, R. (2019) Restructuring Relations: Indigenous
Self-Determination, Governance and Gender. New York: 
Oxford University Press.

RAUNA KUOKKANEN



• Normer om styrka:
- Skamfyllt om andra samer får kännedom om personliga 
svårigheter som kan tolkas som ett tecken på svaghet.
- Den motståndskraftiga och starka samiska kvinnan som inte 
borde bli slagen eller som - om hon blir det – vare sig behöver 
eller bör söka hjälp.

• Normer om kön:
Samiska kvinnor tystas och hålls tillbaka av kristna normer 
(inte sällan laestadianska) som genom koloniseringen har 
infogats i den samiska traditionen. Det finns ett förbud att 
prata om könsbaserat våld och sexualitet.

RAUNA KUOKKANEN



• Normalisering av våld: mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer är ”sånt som par gör”, våldet är ”ett faktum som 
bara finns”. Genom könad uppfostran fostras flickor till att ta 
ansvar medan pojkar skäms bort och lär sig att inte acceptera 
ett nej.

• Normer om familjen:
- familjens anseende sätts först, relationerna inom familjen 
och mellan familjer prioriteras även om det innebär att 
problem göms undan och individer tystas.
- den som talar öppet om våld kan bli allvarligt disciplinerad. 

RAUNA KUOKKANEN



• Befogad rädsla för att ett synliggörande av våldet ska bekräfta 
existerande rasistiska stereotyper om samiska män.

Vanliga negativa stereotyper framställer samiska män som 
ociviliserade smutsiga fyllon. Rädslan för att blåsa liv i sådana 
stereotyper är därför en rädsla för att framställa samiska män i 
ytterligare dåligt ljus. Det blir därför samiska män som behöver 
beskyddas snarare än de kvinnliga offren för våld. Det som ses 
som ett övergrepp mot hela samiska folket blir det indirekta 
angreppet på samisk manlighet, inte det direkta angreppet på 
individuella samiska kvinnor. (Kuokkanen 2015, s. 280, min 
översättning) 

• Våldsutsatta kvinnors intressen anses behöva underordnas 
hela gruppens intressen för att nå framgång i samepolitiska 
frågor. 

RAUNA KUOKKANEN



• Regeringen ger Sametinget mandat och resurser att följa och 
påverka frågor som rör våld mot samiska kvinnor och flickor 
och att koordinera det samiska samhällets delaktighet och 
medskapande i utvecklingen av kunskap och insatser

• Regeringen inrättar ett forskningsprogram om våld mot 
samiska kvinnor och flickor.

• En kvantitativ studie om våld mot samiska kvinnor genomförs.

• Som ett komplement till den nationella strategin för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tar regeringen 
fram en särskild strategi och ett specifikt handlingsprogram 
för våld mot samiska kvinnor och flickor.

SAMETINGETS FÖRSLAG TILL 
REGERINGEN



• Regeringen ger Sametinget ett uppdrag att i samverkan med 
relevanta myndigheter och organisationer inrätta en samisk 
stödstruktur för våldsutsatta kvinnor och flickor och att 
identifiera utvecklingsbehov beträffande det stöd och skydd 
som erbjuds av myndigheter och kvinnojourer.

• Våld mot samiska kvinnor och flickor ska ingå i relevanta 
utbildningar.

• Regeringen ger Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen i 
uppdrag att ge utbildning om våld mot samiska kvinnor och 
flickor (för professionella).

• Regeringen avsätter särskilda utvecklingsmedel till 
kvinnojourerna.

SAMETINGETS FÖRSLAG TILL 
REGERINGEN


