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Abstract 
Vintern 2008 var hård mot svenska Sápmi.1 Tidigt föll snöblandat regn som när temperaturen föll 
frös till ett för renar ogenomträngligt lager av is över det som annars skulle varit den föda som 
skulle räcka fram till vårens tö.  
I desperation spred sig renhjordar över enorma ytor, och för Saila-Marie Persson och hennes 
familj gjorde det till slut att de inte längre hann med att ta sig runt flocken på en dag, och de blev 
tvungna att arbeta i princip dygnet runt för att överleva.  
Arbetet gav resultat, och när våren slutligen började smyga sig på igen var familjens renhjord, 
som sköttes av Saila, hennes föräldrar, hennes syskon och hennes systers pojkvän, tillbaka på 
fjället där de skulle kalva. Kalvningen representerar en nystart, en chans för hjorden att fylla de 
hål efter de djur som gått förlorade under de hårdare månaderna, och för renskötarna är det en 
period av andrum och återhämtning. Det var också den tidpunkt då Sailas systers pojkvän valde 
att ta sitt eget liv.  

                                                
1 Det sträcker sig från Härjedalen, längst sidorna på Skanderna och upp genom Sverige, Norge, 
Finland och över Kolahalvön i Ryssland och är samernas landområde. 
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Sailas värld skakades om, och i sviterna efter självmordet började hon själv må dåligt. Hon slets 
mellan gymnasiegången i Östersund och familjen som nu var tvungna att hantera både stor sorg 
och dessutom ökad arbetsbörda. När hon vände sig till skolkuratorn med ett rop på hjälp möttes 
hon av oförstående: kunde hon inte bara sluta åka efter renarna?  
För Saila var svaret ett enkelt nej, eftersom renarna var en del av hennes identitet och det hon 
ville hålla på med i framtiden. Renarna var lika mycket en del av hennes utbildning som 
gymnasieskolan. Till slut såg hon som enda utväg att försöka följa sin systers pojkvän, att helt 
enkelt inte längre leva.  
Vårt arbete är en dokumentär om de människor som lever och bor i Sápmi och som på olika sätt 
drabbats eller påverkats av psykisk ohälsa och självmord.  
 
Den här reflektionsrapporten är en studie av de metoder vi vi använt under arbetets gång.  
I den här reflektionsrapporten har vi valt att titta närmare på många av de etiska aspekter som rör 
rapportering om självmord och psykisk ohälsa, däribland den risk för inspiration till självmord 
som kommer med att berätta om självmord i media. Vad vi kommit fram till är att en vanlig 
uppfattning bland journalister är att det dels är riskfyllt att rapportera om självmord i tryckt 
media, men att det också kan finnas en tendens till minskad självmordsstatistik om tystandens 
bryts och det rapporteras om på ”rätt sätt”.  
Dessutom sätter vi oss in i och reder ut begreppen dokumentär och reportage, samt diskuterar 
journalistens, intervjupersonens och källornas roll i de olika situationerna.  
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1. Inledning 
Vi har valt att göra en tv-dokumentär om självmord och psykisk ohälsa bland svenska samer. Vi 
har samlat in material och varit på plats i Jämtland och Lappland, i två olika samebyar. På 
platserna träffade vi sammanlagt tre personer, som tillsammans var tänkta att ge en komplett bild 
och exempel på problematiken vi ville ta upp. Dessutom var de alla renskötare, alltså en del av 
den grupp som ämnet berör. 

När vi började gå igenom det material som fanns att tillgå som tar upp just det här problemet 
nådde vi en insikt: internationellt finns rapporter om urfolk som drabbas av problem av det här 
slaget, dels från Kanada och Grönland, men också från Norge. Från norskt håll finns dessutom 
berättelser om de svenska samernas problem, och det har gått så långt att tysk public service 
bestämt sig för att göra reportageresor till Jämtland av samma anledning. (Das Erste, 2015) 
I mötet med det mediala tomrum vi snubblat in i uppstod ett antal frågetecken.  
Vad är det egentligen som gör att svenska samer lider av psykisk ohälsa?  
Varför pratas det inte om det från svenskt håll?  
Vilka åtgärder, om det finns några, har vidtagits? 
 
Arbetet som följde var ämnat att på ett journalistiskt bra sätt reda ut dessa frågor. Till vår hjälp 
tog vi källor både från den akademiska världen och den journalistiska, och under arbetets gång 
ställdes vi inför ett antal utmaningar som hör till journalistik i allmänhet, men som blivit extra 
tydliga samband med just vårt ämnesval. Av dessa fanns ett par som stod ut särskilt mycket, här 
nedan presenterade i den ordning de tas upp i rapporten.  

Frågeställningar 
 
Hur nyhetsvärderar man ett reportage? 
Under vår utbildning har vi gång på gång fått öva på att nyhetsvärdera. Modellen vi oftast använt 
är utformad för nyhetsinslag eller artiklar. Går den även att applicera på reportage, och blir det 
någon skillnad i resultatet?   
 
Vad är unikt för dokumentär- eller reportageformen av journalistik?  
Tidigt funderade vi även kring vårt val av genre: vad är egentligen en tv-dokumentär och vad 
skiljer den från reportage och nyhetsinslag? Detta är genomgående för hela arbetet och rapporten, 
men kommer att ges mer utrymme under punkt 3, Genre. 
 
Hur förhåller man sig till källor i dokumentärsammanhang? 
Vad vi också tvingades fundera länge på var hur personer som berättar om egna svåra händelser 
bör hanteras i situationer där frågeställningen rör deras personliga upplevelser, och där det 
dessutom ges mer tid åt dem att själva ta upp saker, alltså inte enbart svara på frågor.  
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Vår första intervjuperson gav oss en sann utmaning i ämnet, och våra iakttagelser och 
erfarenheter från upplevelsen har gett oss mycket underlag att diskutera utifrån.  
Detta kommer att tas upp närmare under punkt 5, Källor och källkritik.  
 
Hur berättar man om någon annans problem?  
Hur gör vi, för att som icke-samer berätta om samers psykiska ohälsa utan att utöva makt genom 
att formulera ett problem som egentligen hör till en minoritetsgrupp? Går det att åstadkomma, 
och har vi rätt att göra det?  
Detta diskuteras vidare under punkt 6, etik.  
 
Hur ska man förhålla sig till självmord? 
Självmord är något som vi inte pratar särskilt högt om idag, och idéerna om huruvida det är 
positivt eller negativt för självmordsstatistiken i allmänhet går isär. Svenska journalistförbundet 
rekommenderaratt rapporter om självmord utförs med försiktighet, (SJF, 2016, s. punkt 8) och 
WHO ger samma rekommendationer internationellt. (WHO, 2008) 

Men hur långt sträcker sig vårt ansvar? Finns det både negativa och positiva möjliga effekter av 
att prata om självmord i media?  

Detta kommer att tas upp under punkt 6, etik.   

Arbetsfördelning 
Det journalistiska arbetet är utfört av oss båda tillsammans. Under inspelningsdagarna har vi 
turats om att ha huvudansvar för foto respektive intervju. Det administrativa arbetet och 
planeringen gjorde vi i samtalsform.  
Arbetsfördelningen i den praktiska delen av examensarbetet återfinns i bilaga 1. 
Rapporten är först och främst en kodifierad återgivelse av de diskussioner och resonemang som 
ägt rum under och varit del av vårt arbete. För enkelhetens skull har vi delat upp huvudansvaret 
att teckna ner dem, ett ansvar som nästan uteslutande rört disposition och språklig formulering i 
detta dokument.  
Uppdelningen återfinns i bilaga 3.  

Disposition 
I den här rapporten kommer vi att diskutera hur vi valt ämne och genre, hur och varför vi utfört 
research samt hur vi förhållit oss till källor, de etiska frågor vi ställts inför under arbetet samt de 
erfarenheter vi fått och saker vi lärt oss.  
 
Varje avsnitt kommer att inledas med en kort beskrivning av avsnittets innehåll för att därefter 
fortsätta indelat i underrubriker efter specifika ämnen.  
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För att spara tid och utrymme i den löpande texten kommer vi inte att dyka särskilt djupt i vårt 
journalistiska arbete annat än där det behövs för diskussion, istället kommer vi att hänvisa till de 
bilagor som finns bifogade rapporten. I dessa finns en utförlig beskrivning av den journalistiska 
processen och arbetsgången, samt de källor som vi använt oss av som inte består av litteratur.  

2. Ämnesval 
Tidigt i arbetet var planen att göra en tv-dokumentär som skulle skildra den psykiatriska vården 
för samer i Norge och Sverige och belysa skillnaderna. Detta skulle vi åstadkomma genom att ta 
avstamp i ett case som själv upplevt skillnaderna och väva in de bitar av fakta som behövdes för 
att förstå sammanhangen som text eller klipp ur arkivmaterial.  

Men idén skalades snabbt ner då vi insåg att vi måste börja med att låta de drabbade berätta sin 
historia, eftersom de på bästa sätt själva kan förklara problemen de upplever. Samtidigt fanns 
varken tid eller pengar nog för att berätta hela historien på ett generellt plan och på ett rimligt 
sätt. Alltså valde vi istället att spara en del av berättelsen till ett senare skede, då vi skulle kunna 
ha möjlighet att göra ytterligare resor för att prata med forskare som kan beskriva problematiken 
mer generellt.   

Däremot stod vårt val av medium och genre kvar, och det av ett par anledning. Vi har valt att 
skildra detta journalistiskt med tv av ett flertal anledningar. Dels för att på bästa möjliga sätt 
påvisa och ge en rättvis bild av dagens samer; hur de lever och bor, hur det tunga arbetet med 
renskötsel ser ut, men även för att låta de själva berätta och sätta ord på sin bild av det hela. Med 
tv ges fördelen att kunna arbeta med bilder som på ett tydligt sätt visar den vackra miljö Sápmi 
erbjuder, och som kan ge stöd för intervjupersonernas egna beskrivningar och kärlek till djur och 
natur. Tv är ett känslomedium, den rörliga bilden bevisar. Bilden och ljudet har tillsammans 
många känslomässiga dimensioner att erbjuda.  

My Häggbom skriver i En berättelse från verkligheten om de olika värden som finns i att 
använda sig av bildmedium såsom tv när det kommer till komplexa frågeställningar. (Häggbom, 
En berättelse från verkligheten, 2016, s. 60) Hon tar upp hur en ”person långt ner på 
abstraktionsstegen” kan hjälpa till att hålla en berättelse vid liv genom ett längre händelseförlopp 
eller en invecklad serie beslut. 

Med stöd i det kom vi fram till att det bästa sättet att berätta om det övergripande problemet med 
psykisk ohälsa bland samer var att använda oss av tv och visa upp en same som själv kunde 
berätta om sin egen psykiska ohälsa.  
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2.1 Vad är nytt/unikt med vår idé?  
 
Det unika med vår idé är att ingen tidigare lagt det stora pusslet. Kampen för samisk identitet har 
en lång historia. (Stoor, 2016) Tillgång till vård som möter samernas behov, såsom förståelse för 
deras kultur, språk och allt vad det innebär att livnära sig på renskötsel, saknas idag på den 
svenska sidan, enligt samerna själva. Problemet med självmord bland samer har det rapporterats 
mycket lite om i svensk media, och då har det varit kortare nyhetsinslag.  

Vi ansåg med stöd i resonemanget nedan att det var dags att belysa problemet en gång för alla, 
genom att med stöd i resonemanget ovan följa med i miljön och prata med människor som har 
drabbats av problemet.  

2.2 Aktualitet   
När vi kommit fram till hur vi ville berätta om frågan var det dags att diskutera om det verkligen 
är värt att berätta, alltså om det verkligen är en nyhet. Snart insåg vi att bedömningen av 
aktualitet verkar skilja sig något när man bedömer aktualiteten hos ett nyhetsinslag i förhållande 
till när man bedömer ett reportage.  
 
Hos ett nyhetsinslag finns, enligt Thomas Kanger (Kanger, 2016, s. 11), ett par utmärkande drag:  
 • Det skildrar enskilda händelser. 
 • Det kräver inte reporterns närvaro. 
 • Det återger i första hand hårda fakta. 
 • Det presenteras med det viktigaste först. 
 
Ett reportage har enligt samma författare en annan uppsättning särdrag:  
 • Det sätter händelsen/händelserna i ett sammanhang.  
 • Det kräver reporterns närvaro.  
 • Det återger såväl hårda som mjuka fakta.  
 • Det berättas med det viktigaste (poängen, slutsatsen) i slutet.  
 
I ett nyhetsinslag behöver det finnas en tydligt (i tid) avgränsad händelse att berätta om: en 
olycka, en presskonferens eller ett boksläpp.  
För ett reportage krävs att det finns en större berättelse som går att gestalta med andra figurer: ett 
människoöde, en resa eller ett fenomen.  
Kanger påpekar också att reportaget kräver reporterns närvaro, och Anders Sundelin fyller i med 
att ett reportage omöjligt kan utgöra något annat än reporterns tolkning av situationen. (Sundelin, 
2008, ss. 70-72) 
Vid nyhetsvärdering enligt den metod som beskrivs av Björn Häger i Reporter (Häger, 2014, s. 
95) så bör alltså nyhetsinslag och reportage ge helt olika resultat vid en retroaktiv bedömning. 
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När vi gjorde en direkt bedömning av vårt eget material (se bilaga 4) så kom vi snabbt fram till 
att det för tillfället inte finns en direkt nyhetskrok – alltså en händelse som är avgränsad i tid och 
förankrad i något aktuellt i detta nu. Det fanns heller ingen pågående situation som på ett bra sätt 
kunde beskrivas i nyhetssammanhang med ett case, i stil med det som efterfrågas i Reporter.2  
 
När vi däremot använde oss av Kangers beskrivning av ett reportage och applicerade Hägers 
nyhetskriterier med den i åtanke blev utfallet väldigt annorlunda:  
 
Vikt: Istället för att diskutera om Saila, Gabinus och Margret har något som ur nyhetssynpunkt är 
viktigt att berätta just för tillfället så följde vi Kanger och fokuserade istället på ifall den 
övergripande berättelsen är viktig att berätta. Inom ramen för den övergripande berättelsen finns 
nämligen (OBS: obekräftat, men möjligt) både potentiell rasistisk diskriminering och förtryck av 
minoriteter. Dessutom hade Petter Stoor i början av vår kontakt antytt att politiker hade undlåtit 
att agera på varningar från forskningsvärlden och sametinget, varför både vikten och förekomsten 
av elitpersoner potentiellt var högre.  
 
Icke-normalt: Just den här punkten ter sig snarlik i nyhets- och reportagesammanhang. Ett 
problem i mötet med sjukvården som ekar igen bland en hel folkgrupp är inget som är tänkt att 
hända, därför faller det inom ramen för vad som är icke-normalt, oavsett om man väljer att 
berätta det som ett reportage eller som en nyhet.  
 
Närhet: Även denna punkt ter sig snarlik oavsett om det rör sig om nyheter eller längre reportage.  
Närhetsgraden bestäms efter hur pass nära händelsen ligger den tilltänkta publiken, och närheten 
kan vara av både kulturell och geografisk typ. Den är dessutom beroende av vikten: en händelse 
med högre vikt kan ha lägre grad av närhet och ändå vara relevant.  
Vår berättelse utspelar sig inom Sveriges gränser, och återfinns över ett område som är ungefär 
halva Sveriges yta. (Östersund och uppåt) Alltså gjorde vi bedömningen att avstånden i 
förhållande till den geografiska utsträckningen gör ämnet relevant för hela Sveriges befolkning.  
Dessutom är samers rättigheter kulturellt nära oss på ett indirekt sätt: de är ständigt ämne för 
diskussion och tas även upp i grundlag, vilket i allra högsta grad berör hela Sveriges befolkning.  
Eftersom vården dessutom är tänkt att hjälpa hela Sveriges befolkning gör även den att 
identifikation kan uppstå trots stora geografiska avstånd.  
 
Konflikt: Här finns också likheter med hur nyhetsinslag bedöms.  

                                                
2 I slutskedet av arbetet, närmare bestämt den 20e april 2016 så publicerades en artikel i anrika 
The Lancet som tar upp just vår frågeställning och granskar forskningen som finns på området. 
Rapporten gav upphov till en artikel i Dagens Medicin, vilken senare kom att kritiseras hårt av 
Petter Stoor, en av våra kontakter, och Per Axelsson, som var delaktig i forskningen bakom 
rapporten i The Lancet. Spektaklet hade varit en ypperlig nyhetskrok för oss att haka på, men 
kom dessvärre för sent.  
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En konflikt uppstår när två eller fler parter vill olika saker och inte lyckas lösa det. Samerna vi 
träffat vill ha hjälp med psykisk ohälsa, men inte på det sätt som sjukvården vill tillhandahålla 
den. Sjukvården vill hjälpa samerna, men inte på det sätt som samerna vi träffat vill ha hjälp.  
Dessutom finns en konflikt mellan samernas ursprung och Sverige som nation, eftersom Sápmi3 
sträcker sig över ett antal av andra grupper dragna nationsgränser. Ifall samer föds på en plats där 
de får vård på sina villkor eller inte beror alltså på vad andra nationer bestämmer.  
 
Elitpersoner: Elitpersoner är bedömningen av huruvida det finns beslut fattade av viktiga 
personer eller viktiga personer som viktiga karaktärer inom ramarna för berättelsen. Ett exempel 
kan tänkas vara partiledare, som oavsett vad de gör ökar en händelses nyhetsvärde bara genom att 
vara en del av den.  
Motsatsen till en elitperson bör kunna sägas vara en ”vanlig dödlig”, alltså en person som inte 
befinner sig i någon makthavarposition eller som åtminstone inte är allmänt känd.  
I de flesta nyhetsinslag så finns kopplingar till elitpersoner. Det kan vara politiker som fattat 
beslut som påverkat en människa på ett visst sätt eller en känd person som gjort något 
märkvärdigt.  
I reportagesammanhang tycks det inte vara lika viktigt att personerna som lyfts fram är av 
elitkaraktär. Anders Sundelin (Sundelin, 2008) beskriver vid ett flertal tillfällen reportageböcker 
och artikelserier som helt enkelt beskriver en plats och/eller ett händelseförlopp på ett detaljerat 
sätt, för att indirekt berätta en övergripande berättelse. Reportaget tycks alltså vara journalistens 
möjlighet att inte berätta om elitpersonernas aktioner, utan istället beskriva övergripande koncept 
genom att ”klättra ner på abstraktionsstegen och hitta ett case” (Häggbom, En berättelse från 
verkligheten, 2016, s. 87) 
Därför borde elitpersoner i reportagesammanhang lika gärna kunna utgöras av ett ’bra’ case: en 
person som på ett trovärdigt och aktuellt sätt kan berätta om sina egna upplevelser av det 
fenomen som reportaget är tänkt att ta upp.  
Ett ett case av det snitt som beskrivs av My Häggbom ovan kan förmodligen också vara bra att ha 
i ett nyhetsinslag, men det tycks oftast röra sig om offer eller vittnen till händelser när en ”vanlig 
människa” får komma till tals.  
Om det dessutom förekommer personer i maktställning (eller kändisar) i ett reportage torde det 
enbart höja reportagets nyhetsvärde.  
 
Lättbegripligt: Här finns en uppenbar skillnad mellan ett nyhetsinslag och ett reportage. 
Reportaget har som syfte att berätta de berättelser som är för komplexa eller subjektiva för att ta 
upp i ett nyhetsinslag. (Kanger, 2016, ss. 10-18)  
Med ledning av Kangers definitioner borde alltså två av de bedömningspunkter som tas upp av 
Björn Häger under punkten ”Lättbegripligt” (Häger, 2014, s. 106) falla bort helt eller delvis 
beroende på situation: kort tidsförlopp och oväntat men förväntat. Det komplexa i berättelsen 
                                                
3 Samernas nation, som tekniskt sett inte är en nation i och med att den inte är erkänd av andra 
stater som nation och saknar geografisk avgränsning. Sápmi har däremot djupt rotad kulturell och 
historisk betydelse.  
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reportaget återger kan exempelvis vara att det ägt rum under väldigt lång tid eller att det helt 
enkelt är för svårt att förstå utan långvarig granskning.4 Det kan också vara att det helt enkelt inte 
är förväntat: det kan vara något som för den tilltänkta publiken är helt okänt. Ett exempel på detta 
är dokumentärfilmen Searching for Sugar Man från 2012 av den svenske dokumentärfilmaren 
Malik Bendjelloul.5 I Sverige fanns ingen kännedom om berättelsen innan den togs upp av 
Bendjelloul, och det fanns därför ingen mening att ta upp den som en nyhet, eftersom det då faller 
helt utanför det som är förväntat. Efter filmen fanns det helt plötsligt ett intresse, och nyheterna 
kunde ta upp konserter och händelser relaterade till huvudpersonen.  
 
Vår berättelse handlar inte om något som skett under ett kort tidsförlopp eller något som är 
oväntat men faller inom ramen för det förväntade, men däremot finns ett starkt mått av 
identifikation i och med att berättelsen innehåller både människor av kött och blod och i viss mån 
”gulliga djur” (Häger, 2014, s. 106). 
 
Slutligen: 
Nytt: Är berättelsen tidigare okänd?  
I nyhetssammanhang är detta enligt Björn Häger nationalencyklopedins definitionen av en nyhet: 
”offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt”. (Häger, 2014, s. 
91) 
Detta är just essensen av det som nyhetsjournalistik jobbar med, just att berätta om det som 
publiken inte redan vet.  
I våra diskussioner kom vi fram till att reportage förmodligen har andra kriterium att uppfylla 
innan de kan bedömas handla om något som är nytt.  
Än en gång kan Searching for Sugar Man (2012) lyftas fram som exempel: De olika 
komponenterna av berättelsen är i sig inte nya. I Sydafrika kände man till Sixto Rodriguezs 
musik, och man visste (visserligen felaktigt) att han var död, eller åtminstone inte aktiv. På den 
amerikanska sidan visste man väldigt lite om Sixto Rodriguez eftersom hans karriär aldrig tagit 
fart, och hans öde var därmed inte av intresse för allmänheten. Inte ens Sixto Rodriguez själv 
verkade veta om sitt kändisskap. 

                                                
4 Ett exempel på detta är lagstiftning inom EU, vilket togs upp vid en föreläsning under vårt 
första år på JMK: Lagstiftning inom EU kommer ofta efter utdragna utredningar och möten som i 
sin tur utlösts efter att en medlemsnation vänt sig till EU-domstolen när man inte kunnat avgöra 
hur rådande EU-lagstiftning ska appliceras i ett inhemskt rättsfall. Väntetiden innan utredningen 
på EU-nivå sätter igång är ofta runt tio år, och innan ett beslut kommer har medierna i 
medlemslandet hunnit glömma bort rättsfallet. Därför är det i princip omöjligt att göra en nyhet 
av ett fall i EU-domstolen.  
5 Filmen handlar om musikern och byggnadsarbetaren Sixto Rodriguez som under 70-talet 
spåddes bli världsstjärna bara för att misslyckas totalt precis efter det att hans första skiva släppts. 
Ett av sex sålda exemplar tog sig till Sydafrika där den kopierades upp, och succén var ett 
faktum. Rykten florerade om att Rodriguez dött under dramatiska omständigheter, och artisten 
själv hade ingen aning om sitt eget kändisskap.  
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Inget av detta var nytt i den bemärkelse att det var okänt. Ingen som kände till den skulle förneka 
Sixto Rodriguez existens om frågan kom. Det som istället var nytt var läggandet av pusslet: de 
ihopsatta bitarna av historien berättar något som ingen av de berörda parterna visste om när 
berättelsen började utvecklas.  
Det nya i reportagets berättelse kan alltså vara den sammansatta bilden eller berättelsen.  
I vårt fall bedömde vi att vi levde upp till just det eftersom det både berättats om svenska samers 
psykiska ohälsa och framgångarna på SANKS i Norge var för sig, men inget om sambandet 
mellan de två eller de svenska samernas syn på det hela. Därför ansåg vi tidigt att berättelsen som 
sådan faktiskt måste anses vara ny.  
 
Slutsatsen kring vår journalistiska produkt var alltså att den vid en direkt applicering av Björn 
Hägers metod för att bedöma nyhetsvärde inte kan anses ha särskilt högt nyhetsvärde. Den är inte 
lättbegriplig, tidsförloppet är inte kort och det finns inga elitpersoner att tillgå.  
Vad vi däremot också kom fram till var att metoden för att bedöma nyhetsvärde med fördel kan 
modifieras för att bättre passa reportageformen, och att vår produkt då helt klart är relevant. 

2.3 Publikintresse 

Trots att vi har gjort en rigorös nyhetsbedömning på ett sätt som vi tänker oss att de flesta 
mediekanaler gör innan de sänder något, så består nyhetsrapportering inte bara av sändare, utan 
också av mottagare. Publiken måste alltså också kunna hitta och vilja ta del av det som sänds.  
Vem kommer att titta? Vem intresseras av det? Det här handlar om hur vi berättar om ämnet, hur 
vi gör det intressant och når publiken.  
Problemet med att nå fram till den publik som är intresserad med just vår produkt, är att det kan 
vara svårt att uttrycka publikintresse annat än som konsumentintresse. Det publiken vill ha, är 
inte alltid det som ges. På det sättet har publikintresse blivit allt mer som ett konsumentintresse. 
Från början var vi eniga om att vår slutprodukt skulle kunna passa inom SVT:s ramar. Detta 
eftersom att SVT som public service har ett ansvar att prata om minoritetsbefolkning och 
ursprungsfolk. Dom ska dessutom bevaka och kritiskt granska händelser på kulturlivets olika 
områden i Sverige, samt spegla de många olika kulturer och kulturyttringar som finns (Service, 
2016). Vidare ska SVT granska myndigheter som har inflytande på beslut som rör medborgarna, 
(Service, 2016) i vårt fall landsting och regering som ansvarar för budget och vård för svenska 
samer. Med dessa riktlinjer som utgångspunkt besökte vi SVT. Efter vårt möte fick vi dock 
förklarat för oss att vår film om samers psykiska ohälsa och självmorden i Sápmi ”inte går att 
placera inom SVT”. Vi har inte helt förstått vad det här betyder, och inte heller fått reda på vad 
som egentligen krävs för att placera arbetet inom SVT, eller hur vi kan omarbeta vår film. 
Innehållet och ämnet tycker vi borde vara lättplacerat inom SVT, med tanke på deras 
sändningstillstånd om minoritetsspråk och kulturutbud, som diskuteras ovan. Det viktiga för SVT 
är inte att locka fler konsumenter utan att allmänbilda och upplysa befolkningen, medan ett 
argument för alla nischkanaler är att ge publiken ökad valfrihet. Det här gör det problematiskt att 
försöka förutspå ett publikintresse för samer, självmord och psykisk ohälsa.  
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I och med ett ökat antal tv-kanaler på nätet och i media och därmed en större konkurrens, så blir 
det viktigare att fånga publikens uppmärksamhet. Ett exempel är Kit, som skapar korta 
informerande filmer om olika typer av dagsaktuella ämnen och nyheter, med publicering på bland 
annat Facebook. ”Vi berättar roande, informerande och engagerande och finns där du är” (KIT, 
2016). Publikens uppmärksamhet kan tänkas gå ut över kvalitén, eftersom man här bara snuddar 
på nyheten. Kit drivs av ett vinstintresse och vinsten de får är från annonser. Konflikten uppstår 
då i att de behöver fler besökare, för att tjäna mer pengar. I och med det faller incitament till att 
leverera nyheter som reaktionen bedömer att publiken behöver men kanske inte vill ha, bort. 
 
I och med det här ökar kraven på att programmen ska fånga tittare för de kommersiella kanalerna. 
Marilis erfarenheter från att jobba på en kvällstidning, är att de nyheter såsom brott och olyckor 
prioriteras eftersom de genererar mer trafik på sajten. Dessa har ett omedelbart publikintresse, till 
skillnad från mer komplexa berättelser som inte alltid är lättbegripliga ock kanske också sträcker 
sig över en längre tidsrymd har ett omedelbart publikintresse (Häger, 2014). De hårda nyheterna 
om samhälle och politik som kräver mer förklaring och omtanke, har blivit allt mer lättsamma.  
Det faktum att tempot har höjts spelar trots allt en viktigt roll när det kommer till publikintresse. 
Vad ges mest utrymme: Det politiska innehållet, eller det politiska spelet? Det beror såklart också 
på vilket typ av medium det handlar om, men min känsla är att det blir allt viktigare att fånga 
publikens uppmärksamhet, något som påverkar journalistikens kvalité i sig. 
 

2.4 Målgrupp 
 
Diskussionen kring vilken målgrupp vi riktar oss till med vår dokumentär-film, har präglats av 
det faktum att många idag inte vet särskilt mycket om Sveriges ursprungsfolk. Vi får ett axplock 
ur samernas historia, hur de levt förr, hur de lever idag, och att några av dem arbetar med 
renskötsel. Många har en bild av att de är ett annorlunda folk som lever långt norrut, bort från 
vårt eget samhälle. 
Ett undersökande sätt att påbörja arbetet var att utgå från frågeställning: ”Varför vet vi så lite om 
samer idag? Borde det egentligen inte höra till allmänbildningen?”. Vi försökte också bli klara 
över syftet med vad vi ville berätta och åstadkomma. Det här bottnade i att vi dels vill informera, 
dels förändra och i bästa fall väcka debatt. Målgruppen för arbetet är därmed riksbefolkning med 
ett allmänt intresse för politik och hälsa, och därför har vi hela tiden sett vår publiceringsyta som 
väldigt bred. Berättelsens innehåll och form har anpassats till största del efter det medium och 
kanal som vi tänkt oss som mest passande, vilket är SVT, då vi lyfta fram en underrepresenterad 
grupp och en kultur som inte syns i alla sammanhang.  
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2.4.1 Anpassning till publik 
 
Att anpassa ett arbete för public service har inneburit ett flertal medvetna val. Det handlar om val 
under research, intervjuer, inspelning och redigering. Public Service ska verka i allmänhetens 
tjänst och verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i 
förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i 
samhället” (Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 85). Det här har påverkat filmens 
riktning på det sättet att vi hela tiden strävat mot att skildra de händelser som inträffat och låta 
människorna själva berätta det. Allt för att bilden ska uppfattas så som verkligheten faktiskt ser 
ut. När man gör ett reportage för en public servicekanal, kommer man behöva förhålla sig till 
objektivitet (Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 85). Vi har försökt att anpassa 
vårt arbete till vår publik genom att jobba opartiskt och värva intervjupersonernas personliga 
berättelser i filmen med saklig fakta, för att informera. På det sättet kan publiken själva kan skapa 
sig en uppfattning och i bästa fall skapa ett forum för debatt om vårt samhällsproblem psykisk 
ohälsa och självmord.  
 
I en längre version av filmen har vi diskuterat att granska politiker och institutioner, både på den 
norska och den svenska sidan. Detta för att skapa en så rättvisande skildring som möjligt, och 
hitta en förklaring till varför man valt att inte investera i en motsvarighet till norska SANKS i 
Sverige. Sanks står för Samisk Nasjonalt Kompetansesenter och ansvarar för distriktspsykiatriska 
vårdtjänster för befolkningen i Midt-Finnmark. Detta för att säkra tillgången till likvärdig 
psykiatrisk vård för den samiska befolkningen i Norge, vilket grundar sig i ett nationellt ansvar 
Nore har. (Stoor, 2016) 

3. Val av genre- och berättarstil 

Vad vi också tvingades fundera på och sätta oss in i var de former av TV-berättande som 
traditionellt används för att berätta om olika typer av problem.  

3.1 Dokumentär eller reportage 
Vad vi också tvingades fundera på och sätta oss in i var de olika former av TV-berättande som 
traditionellt används för att berätta om olika typer av problem.  
Thomas Kanger redoviserar en ganska bra uppdelning av de olika grundidéerna i sin bok “Att 
göra TV, helt enkelt”:  

- Nyhetsinslag 
- Reportage 
- Feature-reportage 
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I början valde vi naivt att kalla vår form för dokumentär, och i vissa avseenden stämmer det 
fortfarande. En dokumentär är först och främst tänkt att beskriva ett längre händelseförlopp, att 
dokumentera en serie händelser. (Kanger, 2016) Eftersom vi genom hela arbetet tänkt oss, och 
fortfarande tänker oss, att slutprodukten är en film som beskriver och förklarar hela 
problematiken, och dessutom dokumenterar utvecklingen som nu sker inom området så kommer 
den till slut att beskriva ett händelseförlopp.  
Men utifrån indelningen ovan faller slutprodukten som examensarbete förmodligen mer under det 
som kallas enbart för reportage, eller feature-reportage.  
Däremot finns det också ett par anledningar för oss att fortsätta att se arbetet som en dokumentär  
Begreppet feature reportage, innebär längre genomarbetande, ihopklippta inspelningar, som 
bygger på skildring av och deltagande i verkligheten, med eller utan dagsaktuell anknytning 
(Olson, 2001). 
Reportage tenderar att beskriva sådant som redan har hänt. Exempelvis återberättar en av 
huvudpersonerna, Saila, hur jobbigt det var att växa upp och slitas mellan två världar. Vi får inte 
uppleva själva kampen, men vi får den förklarad för oss. I Dokumentärer, å andra sidan, är det 
större chans att tittaren får vara med om själva processen. (Olson, 2001) 

3.2 Stilistik 

Ska intervjupersonen titta rakt in i kameran, eller inte? Det var nyckeln till den diskussionen som 
vi förde kring bildspråk och stilistik. Vi valde att ta rygg på intervjupersonerna i deras dagliga 
arbete eller följa med dom för att utföra sina vardagssysslor. Vi bad varje intervjuperson att titta 
på mig som reporter, och inte på kameran. Detta för att vi ville få intervjupersonerna att tänka sig 
att vi bara för ett vanligt samtal, för att få en så avslappnad och naturlig dialog som möjligt. Att 
låta människor få färdigskrivna roller och repliker äventyrar trovärdigheten på ett onödigt sätt 
(Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016).Vi ville att berättelsen skulle skapas i dialogen 
mellan mig som reporter och intervjupersonen. I klippningen har det här varit värdefullt, då det 
fungerat som bryggor eller framåtrörelse, men också för att det gjort människan levande helt 
enkelt.  Under arbetets gång har ett tydligt bildspråk utkristalliserats. Det har sitt ursprung delvis i 
en gemensam önskan om att med hjälp av vackra bilder fånga tittare, delvis i det faktum att vi 
inte hade möjlighet att ta med oss en utbildad fotograf eller överdrivet avancerad 
kamerautrustning.  
Den senare förutsättningen har också haft ett par på förhand oanade fördelar:  
Utrustningen bestod av ett komplett kamera-kit med ljud, ljus och kamera, men det vi allra oftast 
hade med oss var i princip bara kamera och en mygga. Totalt tar utrustningen inte upp särskilt 
mycket utrymme, och eftersom vi till och med valde att oftast inte ha stativ med i 
intervjusituationer gav det oss en möjlighet att vara rörliga och följsamma, och därmed kom vi 
nära personerna vi intervjuade på ett sätt som förmodligen inte varit möjligt om teamet och 
utrustningen varit mer skrymmande.  
Trade-offen blev dock att bilderna bitvis är skakiga och det faktum att vi konsekvent valde bort 
artificiellt ljus har lämnat oss med bilder som ibland är ett uns mörka.  
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Men eftersom vi också från början varit införstådda med att så förmodligen skulle bli fallet har vi 
kunnat välja att konsekvent ha det så. Känslan vi försökt förmedla är inte en av kontrollerade 
intervjusituationer, utan en av närhet. Vi har försökt få tittaren att känna att de får följa med in i 
en situation där vi är för att lyssna och fråga, inte för att filma och regissera. Reportern ger sig 
själv en kontrasterande roll, för att få människorna i bild framträda tydligare.  

3.3 Dramaturgi 
Innan vi åkte till Norrland så hade vi en idé om att skapa en dramaturgi med Gabinus berättelse 
om renskötselåret som grund, och låta Saila och Margret gestalta de svårigheter som kommer 
med renskötseln och den psykiska ohälsa som kan bli följden.  
När vi återvände från Norrland var vår uppfattning annorlunda: Sailas berättelse om systerns 
pojkväns självmord och hennes egna ovilja att fortsätta leva, fungerade som röd tråd och vi 
strukturerade om.  
Den resulterande dramaturgiska kurvan bygger till största del på Sailas berättelse. Här jobbar vi 
med tidsdeposition (Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 36), och ordnar delarna 
med tiden som princip. Det är en rak kronologi, där Saila får berätta sin story i kronologisk 
ordning från det som tidigare har hänt fram till nutid, som också varvas med erfarenheter och 
berättelser från Margret och Gabinus.  
 
Vi börjar i nuet och går sedan både bakåt och framåt i tiden. Även en kort berättelse, som denna 
på 15 minuter, vinner mycket på att den har en genomtänkt struktur (Häggbom, En berättelse från 
verkligheten, 2016, s. 37). Om berättelsen är bra strukturerad skapar den ett större intresse och 
det blir lättare att inte tappa tråden. Varje berättelse kräver en dramaturgi för att inte bli 
ointressant, och de punkter som My Häggbom ställer upp i En berättelse från verkligheten blev 
ett användbart verktyg i konstruktionen: 
 
Anslaget – väcker intresse och nyfikenhet 
Vi börjar med att Saila åker på fyrhjulingen, med ett högt och bullrigt ljud. Man vaknar till. Det 
överraskar och skapar nyfikenhet, men även lite chock. Vad kommer hända härnäst? Genom att 
låta Saila berätta om känslan av att slitas mellan två världar, där den ena världen inte förstår den 
andra. Vi gör detta för att få publiken att vilja veta mer. Det berättar vad tittaren kan förvänta sig. 
 
Presentationen – presentera huvudfrågeställning  
Här får Saila börja berätta om systerns pojkväns självmord, vilket för oss vidare in i frågan om 
vad det är som gör att det är tufft att vara renskötare, och varför man fortsätter trots att man mår 
dåligt.  
 
Fördjupning – förklara bakgrund 
Här låter vi Gabinus fylla i efter Saila genom att förklara vad det är som är så tufft med att vara 
renskötare, och varför man ändå väljer att fortsätta.  
 
Upptrappning – konflikten tar fart och förvärras 
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Saila kommer tillbaka och berättar nu om hur självmordet i hennes familj förde henne vidare ner i 
mörkret. Hon kommer fram till punkten där hon berättar att hon själv mådde så pass dåligt att hon 
funderade på att ta sitt eget liv.  
 
Point of no return – orsaken till att historien berättas 
Vi träffar Margret som berättar att hennes syster tog livet av sig, att hennes farbror tog livet av sig 
och att hennes tre kompisar från skolan tog livet av sig. Dessutom berättar hon att det inte 
pratades om det, och att det därför var svårt att göra något åt.  
 
Klimax – den slutliga striden 
Vi kommer tillbaka till att Saila kämpade sig upp ur mörkret för att återvända till känslan av att 
renskötseln är det hon lever för.  
 
I den större dramaturgin där man utökar filmens längd och innehåll så tänker vi oss ett helt annat 
dramaturgiskt upplägg.  
Till att börja med skulle rollbesättning se annorlunda ut:  
• Saila-Marie Persson – huvudcase. Här med utrymme för att berätta hela sin berättelse och om 
sin egen psykiska ohälsa samt sina kontakter både på SANKS och inom den svenska sjukvården.  
• Gabinus Klemetsson – gestaltar den unga renskötande samiska mannen som forskningen talar 
om. Här hade vi haft tid att följa med ut i faktiska renskötselsituationer.  
• Margret Fjellström – lyfter frågan till en högre abstraktionsnivå genom att föreläsa om sin 
systers självmord och berätta om sina egna problem för att skapa debatt och bilda opinion. Driver 
frågan uppåt.  
• Petter Stoor – jobbar för sametinget och skulle få illustrera punkten mellan ”människorna som 
drabbas” och det allmänna som har ansvaret att lösa eventuella hälsoproblem hos befolkningen.  
• Lars Jacobson – har forskat och talat om psykisk ohälsa bland samer sen suicidklustret i Rans 
sameby 2003 och illustrerar vetenskapen på samernas sida.  
• Anne Silviken – forskningsledare på SANKS och får visa hur Norge har jobbat med problemet.  
• Ansvarig person inom den svenska sjukvården – varför har man inte lyckats åstadkomma 
samma förändringar som i Norge? Vill man?  
• Ansvarig politiker – om sjukvården i Sverige velat lösa problemet och försökt göra det – vem 
har satt käppar i hjulen? Eller varför har det inte prioriterats?  
 
Dessutom hade vi kunnat besöka våra huvudpersoner vid fler tillfällen och därför berätta mer om 
deras liv och om dem som människor, varför de olika hållpunkterna i dramaturgin hade 
förändrats och förskjutits. Exempelvis hade både Anne Silviken och Margret kunnat stå för 
fördjupningen, medan Saila och Gabinus hade kunnat få rollerna som huvudcase tillsammans, för 
att visa hur unga renskötande samer lever idag.  
 
Ofta är det en utlösande händelse som leder vidare till ännu större förändringar, som sätter fart på 
berättelsen (Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 41). En vändpunkt i vår berättelse 
kan vara den rapport som släpps och presenteras i början av sommaren, av psykologen Petter 
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Stoor. Den ska kartlägga den psykiska ohälsan. Nu håller nämligen Sametinget på med att 
kartlägga problematiken på uppdrag av regeringen (Mossing, 2015). Att hålla frågan i liv och 
skapa en slags spänning kring det olösta problemet, ger ett driv framåt. Som urfolk har samer 
särskilda grundlagsskyddade rättigheter i Sverige. Ett tecken på att bollen ändå, stundvis, är i 
rullning är en FN-rapport om rätten till hälsa från 2007 som riktade skarp kritik mot den svenska 
regeringen för avsaknaden av en nationell hälso-politik för samer. Bristen på forskning och 
kunskap om samernas hälsa har beskrivits som ”bekymmersam” och Sverige har rekommenderats 
att etablera ett särskilt samiskt forskningscenter för vård och hälsa, samt utveckla möjligheterna 
till vård och information på samiska. Men hittills har inget hänt. Exempelvis ansökte 
Västerbottens läns landsting 2013 om att inrätta hälsocenter i länet, men har ännu inte fått något 
besked från regeringen. (Mossing, 2015)  
 

3.4 Olika roller  
Vanligt inom de flesta former av historieberättande är att använda den uppsättning karaktärer som 
finns återgivna på ett bra sätt i En berättelse från verkligheten. (Häggbom, En berättelse från 
verkligheten, 2016, ss. 67-68) 
 
De karaktärer som tar plats i vår film är:  
a) Protagonisten 
b) Antagonisten  
c) Hjälten/hjältarna 
d) Hotet 
 
I den korta versionen av vår film, alltså den som lämnas in som examensarbete, återfinns den här, 
något abstrakta, rollbesättningen:  
 
Protagonist – Den renskötande samen, Saila och Gabinus.  
Antagonist – Självmordet.  
Hjälten – Margret och öppenheten kring den psykiska ohälsan. 
Hotet – Den psykiska ohälsan med rötter i hur svårt det är att vara renskötare 2016.  
 
Huvudpersonerna, protagonisterna, är de vi identifierar oss med, som tar med oss på sin resa. I 
det här fallet är det de renskötande samerna. Saila blev lite av vårt huvudcase, därför att hon har 
en hel berättelse att dela. De andra två intervjupersonerna fyller sedan i med olika komponenter 
för att kunna berätta historien. Det yttre motståndet i vår berättelse, antagonisten, är då tänkt att 
vara den svenska staten. Antagonisten är ofta starkare än huvudpersonen, någon storts 
makthavare, för att öka spänningen (Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 68).  
I brist på tid och pengar var vi tvungna att begränsa vår berättelse för själva examensarbetet, och 
kunde därför inte lyfta fram och intervjua alla sidor av problemet. Men i en del två av filmen har 
vi tänkt prata med svensk vårds sida och berörda politiker, för att hitta svara på varför samers 
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psykiska ohälsa inte prioriterats, eller hjälps av den svenska psykiatrin, och vilket ansvar Sverige 
har för sitt ursprungsfolk. Protagonisten och antagonisten är de två olika sidorna av själva 
konflikten, vilket i vårt fall är psykisk ohälsa och självmord bland renskötande samer i Sápmi. 
Hjälten i vår längre film skulle då vara psykologen Petter Stoor, tillsammans med forskaren Lars 
Jacobsson. Det är de personer och den kraft som har lösningen på problemet/konflikten, de som 
har förslag på lösningar.  
Hotet, det farliga och oundviklig som drabbar, ter sig i vårt fall som de små samhällen som har 
drabbats och fortfarande drabbas av själmordsvågor, men även att det är svårt att prata om det i 
ett litet samhälle.  
 

3.5 Manus och produktion 
 
Manuset till filmen har vi, efter noggrant genomlyssnande, valt ut och skrivit utifrån de givna 
intervjuerna och deras berättelser. Det första vi gjorde inför manusarbetet var att skaffa en 
överblick över vårt material. Vi kollade exempelvis om det fanns något som saknades, eller om 
det var något som vi redan från början visste att vi direkt kunde välja bort, i fråga om irrelevans. 
Vi började att logga alla filmsekvenser, där vi noterade tidskoder och beskrev vad varje sekvens 
innehöll. Det här underlättade arbetet att orientera oss i filmklippen, och gjorde det också enklare 
att välja ut det de ”bästa svaren” i de fall flera våra intervjupersoner uttryckte sig om samma sak. 
Därefter skrev vi synopsis. Manus har tre grundläggande element: Speaker, intervjuer och scener 
(Kanger, 2016, s. 112) Manuset byggdes sedan upp genom att varva dessa tre element.  Här tog vi 
även besluten att inte använda oss av speaker, utan att istället jobba in textrutor för att återge 
fakta i dokumentären. Det här valde vi för att vi ansåg att faktarutor och synkar samverkar logiskt 
och i framåtrörelse, ”show don’t tell”, och att en speaker därför inte behövs. Diskussionen kring 
manus har baserats på det faktum att det hela handlar om och bottnar i en samhällsfråga, varför så 
många människor inom en minoritetsgrupp lider av psykisk ohälsa och inte lyckats få den hjälp 
de behöver, och därför vill vi ge tittaren en chans att få delta och fördjupa sig.  
 

4. Undersökningsmetoder 
Eftersom det rör sig om ett problem med potentiellt enorm omfattning har vi valt att i den här 
fasen av arbetet, alltså den som rör examensarbetet, begränsa oss till de personliga upplevelserna 
av vårdkontakter som vi kunnat få tillgång till.  
Tonvikten måste av förklarliga skäl ligga i de berättelser vi fått ifrån personerna vi valt att 
intervjua, vilket i sig medför särskilda förutsättningar när det kommer till hur man bör hantera 
fakta.  
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4.1 Mjuka fakta och källor i reportagesammanhang 
 
Ett reportage skiljer sig från nyhetsjournalistik i det att det inte har som huvudsyfte att redovisa 
alla fakta som rör ett särskilt ämne, och inte heller alltid helt objektivt rapportera om en 
företeelse, (Kanger, 2016) utan kan också vara till för att beskriva en plats, en person eller en 
företeelse ur en specifik mänsklig aspekt.  
Exempelvis kan ett resereportage vara helt subjektivt framställt, där reportern själv beskriver 
egna upplevelser. Det kan dessutom innehålla beskrivningar av känslor som en viss person 
upplevt, eller förklara subjektiva intryck på en särskild plats (Häggbom, En berättelse från 
verkligheten, 2016, s. 41). Med detta kommer en inbyggd skillnad i hur reportern behöver 
förhålla sig till fakta och källor: de är inte alltid nedskrivna, påtagliga, fasta ting som går att 
plocka med sig. Reporterns uppgift blir istället att skapa fakta av en annan sort, nämligen mjuka. 
(Sundelin, 2008) 
 
För oss uppkom ett tydligt exempel på detta under vår första intervju, med Saila.  
Saila hade länge kategoriskt tackat nej till medverkan i media, bortsett från en radiointervju 2015. 
Av en eller annan anledningen så ville hon dock ge oss ett försök.  
Efter en inledande förintervju utförd av Marili anade vi att hon kunde vara nervös när vi skulle 
träffa henne, och vi valde därför att träda fram med försiktighet. Därför genomförde vi en 
förintervju som pågick i princip mellan klockan 10 och klockan 13, innan vi tog fram kameran 
och började filma. En huvudregel i källkritiken är att en källa är trovärdigare ju mer samtida den 
är (Thurén, 2013). Det här innebär i vårt fall att ju mer detaljerad kunskap vi söker, desto 
viktigare är samtidighetskravet. När Saila berättar sin berättelse, så lägger hon upp den i 
kronologisk ordning. Hon börjar i högstadiet, sedan gymnasiet och fram till det ögonblick där vi 
sitter ute i naturen och samtalar tillsammans. Det hon har varit med om ligger nära i tiden. Det 
handlar bara om några år tillbaka. Intressantare blir det när man ska bedöma minnen som starkt 
engagerar känslor. Saila berättar om systerns pojkvän som begått självmord, och hur hon själv 
mått psykiskt dåligt och försökt ta sitt egna liv. Enligt Thurén råder det delade meningar om 
tillförlitligheten hos traumatiska minnen (Thurén, 2013, s. 32). En åsikt är att man minns dessa 
starkare, i jämförelse med vardagliga, men psykologen Astrid Holgerson skriver också att rädsla 
och upprördhet  kan försämra kvalitén och tolkningen av ens iakttagelser. (Sjöström, 2004) I vårt 
fall med Saila handlade det inte om några specifika detaljer, utan vi ville ta del av hennes 
erfarenheter och den centrala storyn. Siffror, statistik och andra detaljer på exempelvis antal 
självmord i området kan vara svåra att minnas, även om man vuxit upp där, så dessa uppgifter 
hämtade vi istället från skriftliga källor, såsom Lars Jacobssons forskningsrapport.  
Ibland när man ser upprörande förhållanden, som vi detta fall där så många unga samer har fått 
sätta livet till i brist på rätt vård, är det lätt att tappa den kritiska distansen. Under arbetets gång 
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kunde det stundvis kännas lite jobbigt att ställa kritiska och personliga frågor. Men det kändes 
ändå nödvändigt. Vi ansträngde oss bibehålla ett kritiskt perspektiv, trots ämnets känsliga natur.6 

4.2 Bakomliggande research 
  
Förmågan till research är inte bara kunskap om olika sökvägar, utan handlar i högsta grad om 
olika källkritik och analys (Kanger, 2016). Våran research genomgick två huvudfaser: Dels den 
generella, och dels den specifika. Till en början har vi läst in oss på samisk kultur och tidigare 
rapportering kring ämnet samers psykiska ohälsa, samt självmord. Den första delen är kopplad till 
ämnet. Därefter har vi fokuserat på storyns infallsvinklar och utföranden. Här har vi studerat de 
olika möjligheterna till vård, eftersökt möjliga intervjupersoner och försökt formulera den 
specifika idén om hur historien konkret skulle berättas. I det här skedet fick vi förklarat för oss, 
genom personliga berättelser från intervjupersonerna, vad som gör att samers behov inte möts på 
den vanliga psykiatrin i landet. Vi tog dessutom del av psykologen Petter Stoors rapport om 
samers psykiska ohälsa, och bakomliggande faktorer till s k ”renskötareångest.”  I denna fas 
genomfördes också val av inspelningsplatser och urval av medverkande personer, utifrån den 
berättelse vi vill lyfta fram och vilka typer av perspektiv vi ville belysa, vilka var: 
 1) Perspektivet där någon velat ta sitt liv, men fått hjälp 
 2) Perspektivet där någon förlorat en närstående 
 3) Perspektivet där någon kan påvisa och förklara arbetet med renskötsel. 
  
Vi vill lyfta fram dessa perspektiv för att få en helhetsbild av problemet ‘psykisk ohälsa bland 
samer’. Det är tre olika perspektiv på hur människorna påverkats och drabbats av den psykiska 
ohälsan i samhället, på tre olika sätt. Exempelvis, på frågan “känner du fler människor som 
påverkats av det här?” svarade Saila: “Jag vet inte någon som inte påverkats av det.” Det är ett 
samhällsproblem som på olika sätt berör människorna och därför valde vi att låta tre av dem få 
berätta sina upplevelser och erfarenheter av det hela.  
 

4.3 Mediernas tidigare rapportering 
 
Mediers tidigare rapportering om självmord och psykisk ohälsa bland samer har varit begränsad i 
Sverige. Det är till största del lokala radio – och nyhetsredaktioner som rapporterat om ämnet, 
såsom Same radion och SVT Sápmi.  
 

                                                
6 Till exempel märkte vi i intervjun med Gabinus att hans uppfattning om relationen mellan 
riksdagen och samerna var att den var den mellan en förtryckare och en förtryckt. Vi var tvungna 
att anstränga oss för att inte ryckas med och ta hans parti, trots att människorna i oss ville visa 
stort medlidande.  



 Marili Persson  
 Robin Vetter                                                                                                    

 

Reflektionsrapport V16 JKAND  

 

   
 

22 

Psykisk ohälsa och självmord bland samer har tidigare rapporterats i följande svenska medier: 
 

• Sveriges Radio, publicerat 16 April 2015 / (Radio, Sveriges Radio, 2015) – ”Flera unga 
samer tar livet av sig: Ingen förstår hur det är att vara same i Sverige i dag" 

• SVT Nyheter Jämtland, publicerat 18 september 2015  (SVT, 2015) – ”Norsk modell 
effektiv mot samers självmord” 

• SVT Play Oddasat, Samiska nyheter, publicerat 2 oktober 2014 (SVT Play, 2016) –
 ”Psykisk ohälsa bland samer synliggörs” 

• SVT Västerbotten, publicerat 30 januari 2013 (SVT Västerbotten, 2016) – ” Etnisk 
diskriminering mot unga samer” 

• Aftonbladet, publicerat 22 november 2012 / (Kerpner, 2012) – ”Självmord vanligare 
bland renskötare” 

• Bland norska medier, främst i NRK som är Norges public service-radio och – television, 
har det rapporterats om ämnet i allt större utsträckning:  

• NRK, publicerat 17 mars 2015 / (NRK, NRK, 2015) – ” En av tre har vurdert selvmord” 
• NRK, publicerat 23 april 2015 / (NRK, NRK, 2015) – ” Gustav (29) og Henrik (21) begikk 

selvmord – familien får ikke hjelp” 
• NRK, publicerat 9 juni 2010 / (NRK, NRK, 2010) – ” Vil forebygge selvmord blant samer” 
• NRK, publicerat 11 december 2007 / (NRK, NRK, 2007) – ”Noe høyere selvmordstall” 
• NRK, publicerat 6 oktober 2010 / (NRK, NRK, 2010) – ”Likestilling fører til selvmord” 
• NRK, publicerat 17 oktober 2012 / (NRK, NRK, 2012) – ” Flere selvmord blant menn” 
• NRK, publicerat 21 Maj 2015 / (NRK, NRK, 2015) – ” Gir penger til selvmordsbekjempelse 

i Arktis” 
• NRK, publicerat 27 april 2015 / (NRK, NRK, 2015) – ”Åpnet opp om sorgen – først nå tar 

regjeringen grep” 
• NRK, publicerat 16 mars 2015 / (NRK, NRK, 2015) – ”Han har mistet mange venner i 

selvmord” 
• NRK, publicerat 17 februari 2015 / (NRK, NRK, 2015) – ” Ny avtale om svensk-norsk 

samarbeid om samisk helse” 
 

 
Vi har diskuterat varför det kommer sig att det rapporterats och uppmärksammats desto mer om 
samers psykiska ohälsa och självmord på den norska sidan, i jämförelse med den svenska. 
Eftersom Sápmi, området där samerna lever och bor, sträcker sig genom både Norge och Sverige, 
så är det ett utbrett problem och förekommer på båda sidor av landsgränserna. Vad vi däremot 
inte lyckats hitta är en förklaring till varför det ser ut som det gör. Det kan tänkas vara så att de 
rekommendationer som kommer från WHO och andra organisationer som gör gällande att 
journalister bör hantera självmord med försiktighet har tolkats olika av Sverige respektive Norge, 
men ingen definitiv förklaring har visat sig. SVT säger sig inte ha någon uttalad policy att inte ta 
upp självmord, och NRK säger sig inte ha någon motsatt.  
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5. Källor och källkritik 

Som redan tagits upp under föregående punkter så är förutsättningarna för ett reportage lite 
annorlunda mot förutsättningarna för ett nyhetsinslag. Källor i reportage kan vara personer som 
berättar om sina egna upplevelser, och eftersom utsagorna de lämnar inte kan verifieras från flera 
håll måste de stå som icke-verifierade, men likväl högst relevanta och användbara i 
sammanhanget. (Sundelin, 2008) 
I ett nyhetssammanhang är det viktigare att fakta kan bekräftas (Kanger, 2016) och utsagor från 
enskilda personer blir mindre viktiga och trovärdiga.  
Därför ansåg vi det relevant att gå igenom hur vi tagit oss an olika typer av källor, och hur vi valt 
att använda dem i vårt arbete.  

5.1 Muntliga källor 

Vad gäller vårt bemötande och hantering av våra källor, utgick vi hela tiden från att det är vanliga 
människor som kan vara både ovana att bli intervjuade, och vid den uppmärksamhet en 
publicering kan medföra. Som reporter är jag en tillfällig besökare i en verklighet som inte är min 
(Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 68).  
Kriteriet för valet av muntliga källor har varit att de på något sätt ska ha varit drabbade av 
psykisk ohälsa eller självmord, antingen själva eller i erfarenhet av nära och bekanta. De får alltså 
fungera som case för att skapa identifikation och skildra just den psykiska ohälsan och dess 
konsekvenser. Vi har valt att intervjua samtliga tre personer, som alla är samer och på ett eller 
annat sätt arbetar med renskötsel: 

•    Saila Marie Persson, har själv velat ta sitt liv men fått hjälp och mår idag bättre. 

•    Gabinus Klemetsson, arbetar med renskötsel på heltid.  

•    Margret Viklund Fjellström, föreläser om ämnet och har en syster om begått självmord. 

Vi har också samtalat med Per-Jonas Partapuoli som hjälpte oss förstå hur vi skulle närma oss 
problemet för att inte missförstå eller förolämpa någon, Margrets man Daniel Viklund som 
ytterligare kunde fylla i berättelsen om renskötsel och svårigheterna som kommer med det och 
psykologen Petter Stoor som agerade inkörsport till hela problematiken. Dessutom har vi utan 
framgång försökt komma i kontakt med forskaren Lars Jacobsson.  

Dessa personer medverkar inte framför kameran, men fungerar som källor för att komplettera 
nödvändiga fakta för att berätta historien. I en längre version av filmen tänker vi oss dock att 
dessa fyra personer kan ges mer utrymme och vara potentiella synkpersoner att intervjua framför 
kameran.  

Som vi tidigare har tagit upp så har en av de muntliga källorna, Saila, avböjt att ställa upp i media 
efter tidigare förfrågningar, men berättar att det nu kändes rätt att dela sin historia offentligt. En 
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intressant lärdom kring detta är hur vi närmade oss henne och lyckades få till en intervju. 
Eftersom hon har mått psykiskt dåligt och tidigare försökt begå självmord, så var det utmanande 
att som reporter relatera och förstå vad hon har upplevt. Detta trots att vi visste att hennes historia 
är nödvändig och av stor vikt för berättelsen och för publiken som tittar, som vi tagit upp under 
stycket dramaturgi. Det sätter berättelsen i perspektiv, hur man som renskötande same tillslut når 
botten och inte hittar vägen upp igen, alternativt väljer att fortsätta livet som vanligt i tystnad.   

Vår uppfattning om varför våra tre huvudpersoner ställde upp och ville prata om detta är för att 
dom upplever ett problem som pågående och utbrett problem, och det sträcker sig långt bak i 
tiden. Även för att dom delar uppfattningen om att problemet först kan lösas om man bryter 
tystnaden och pratar om det. Hittills har samer på den norska sidan fått hjälp efter att staten 
uppmärksammat det ökade antalet självmord. Den svenska regeringen, å andra sidan, har 
fortfarande inte upprätthållit en vårdform som passar de svenska samerna, enligt samerna själva. 
När vi pratade med Petter Stoor, som arbetar som psykolog på SANKS i Norge, beskrev han att 
väldigt många är drabbade och att det trots detta är ett relativt ouppmärksammat problem.  

5.2 Skriftliga källor 

Forskningen som gjorts på självmord bland samer och deras psykiska ohälsa har varit avgörande 
för att kunna förstå intervjuobjektens egna upplevelser av problemet. I Lars Jacobssons 
forskningen framgår det på vilket sätt och av vilka faktorer den psykiska ohälsan uppstår. 2010 
presenterade han en rapport vid Umeå universitet, som med hjälp av den statistik som finns att 
tillgå rörande självmord samt intervjuer med samer i olika områden kommit fram till slutsatsen 
att självmordsbeteenden och självmord är ungefär dubbelt så vanligt bland renskötande samer 
som hos icke-samer i samma område (Jacobsson, Depression and anxiety in the reindeer-herding 
Sami population of Sweden, 2010).  
Vad som däremot talar emot forskningens trovärdighet som källa är något som också tagits upp i 
den forskningsrapport som i april 2016 publicerades i The Lancet (The Lancet, 2016): statistiken 
kring självmord bland samer håller inte måttet för att det ska gå att dra några definitiva slutsatser 
i och med att svenska medborgare inte registreras efter etnicitet, och att det därför enbart går att 
ta reda på hur många samer som begår självmord genom att prata med anhöriga och berörda 
personer kvar i livet.  
Därför valde vi tidigt att inte använda oss av siffrorna i rapporten som absoluta, utan snarare av 
de intervjuer som utförts av Jacobsson. I rapporten beskriver Jacobsson nämligen den så kallade 
”renskötareångesten”. I enkäten hade dom frågor om ångest och depressionssymptom med hjälp 
av standardiserade frågeformulär som har använts i olika sammanhang. Undersökningen visar att 
renskötarna rapporterar ångest oftare. Det som också̊ är intressant är skillnaderna mellan män och 
kvinnor. I allmänhet brukar kvinnor rapportera mer problem, men i renskötar- gruppen är det 
alltså̊ männen som rapporterar mer – och det är ovanligt. (Jacobsson, Psykisk ohälsa och 
självmord bland renskötande samer, 2016) 
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Utöver det har vi stött oss mot väldigt få skriftliga källor i arbetet med 15-minutersfilmen. Istället 
har vi gått vidare med bland annat den motion från 2014 som berör ett samiskt sjukvårdscentrum 
och ett antal historiska källor för att kunna sätta oss in i samernas bakgrund och existentiella 
förutsättningar.  

6. Etik 

6.1 Självmord 
 
Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och därför förde vi diskussionen om 
att ämnen bör uppmärksammas med ett preventivt syfte. Den åttonde pressetiska regeln 
lyder: ”Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av 
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.” (SJF, 2016) Under arbetets gång 
har vår diskussion präglats av frågor såsom ”Hur rapporterar vi på rätt sätt om detta ämne?” 
och ”Vad innebär egentligen stor försiktighet?”. Precis som vid vilken annan sjukdom som helst 
kan riskfaktorer vara bra att känna till, och därför har vi som journalister ett ansvar att nå ut på 
rätt sätt. Från SVT:s tidigare rapportering om samers psykiska ohälsa och självmord, hade man 
till exempel valt att låta en av personerna som ofta figurerar i sammanhanget, Per-Henrik 
Bergkvist, kommentera sitt eget självmordsförsök i ett tv-inslag från 2015 (SVT, 2015) I inslaget, 
som är ca 2 minuter långt, väljer man att ta med följande citat från Per-Henrik: sitt 
självmordsförsök och tar med följande citat i inslaget: ”Jag satt med geväret, och hann tänka att 
jag ska trycka på avtryckaren, och avsluta mitt liv”.  
 
Detta ställer vi i diskussion mot den artikel [http://www.journalisten.se/debatt/andra-den-
pressetiska-regeln-om-sjalvmord] som 2015 hanterade just ämnet självmord. Där menar man att 
genom att berätta om självmord så visar forskning att man riskerar att inspirera till fler självmord. 
Till skillnad från SVT, som låter Per-Henrik berätta om mitt tänkta tillvägagångsätt för att avsluta 
sitt liv, har vi istället riktat fokus på Sailas, Gabinus och Margrets livssituationer, för att sätta 
fingret på psykiska ohälsan i sig, hellre än dess potentiella konsekvens.  
Detta ställer vi i diskussion även med det faktum att WHO visar i flera av sina rapporter hur 
okunnig rapportering kan bidra till fler tragedier. Ett exempel är den tyska tv-serien ”Tod eines 
Schülers” (a student's death), som varje avsnitt inleds med att visa hur en man begår självmord 
genom att ställa sig på ett tågräls strax innan tåget kommer. När serien visades ökade 
järnvägssuiciden bland 15-19-åringar med 175 procent, en effekt som upprepades när serien ett 
par år senare repriserades (Skogberg, 2015).  
 
Problem uppstår om den journalistiska rapporteringen bidrar till fler tragedier. 
Världshälsoorganisationen WHO hänvisar till några riktlinjer som gäller för mediers rapportering 
om självmord (WHO, 2008). De poängterar ”ansvarsfull rapportering av självmord i media”, som 
en viktig del i arbetet att minska dödsfallen. Vi har diskuterat dessa i förhållande till vårt egna 
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arbete, vilket inkluderar bland annat att undvika språk som på något sätt skapar sensation kring 
självmord, men även undvika explicita beskrivningar av de metoder som används. I vår film har 
vi valt att helt utesluta beskrivningar och detaljer av tillvägagångssätt för självmorden.  
 
Etik handlar om andra människor: Hur ser vi på Saila, Margret och Gabinus? Hur ser våra 
relationer ut? Vilka relationer vill vi ha till dem? Reglerna för journalisterna och deras yrke och 
etik är omfattande, men tandlösa och oprecisa enligt medieforskaren Torbjörn von Krog.7 Som 
journalist har vi, tack vare tryckfriheten, ett ganska fritt spelrum men det här kan skapa bristande 
noggrannhet när det kommer till etiska överväganden. Vi har diskuterat detta i förhållande till 
vårt arbete och kommit fram till att vi med stor försiktighet närmar oss de olika 
intervjupersonerna och deras berättelser. En stor ödmjukhet gentemot deras historier har hjälpt 
oss att skapa förtroende hos dem.  I Publicistreglerna tas den potentiella konflikten upp: 
“Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helg. Avstå från sådan publicitet om inte ett 
uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning” (Krogh, 2009, s. 72). Allmänintresse 
omfattar information som medborgarna har nytta av för att kunna fatta bra beslut om sina liv och 
omsorg av landet. 
Men den här regeln har också bidragit till att medier undvikit att rapportera om ett av våra största 
samhällsproblem, vilket är en av orsakerna till varför vi tog oss ann just det här ämnet. Ingen vill 
bli kritiserad för att bidra med en ökning av antal självmord. Men samtidigt blir det här 
problematiskt, då regeln kan försvåra för journalisters rapportering om ämnet. Många undviker 
hellre att skriva om självmord, i rädslan att rapportera fel. Den uteblivna granskningen har på ett 
sätt bidragit till ett tabu kring självmord, som i sin tur gjort att en okunskap blivit ett faktum 
bland oss alla. Det är ett ämne som finns så nära inpå oss, i vårt samhälle, men kunskapen är ändå 
så långt bort. När vi diskuterat etik och svårigheter kring rapportering av självmord, har vi 
kommit fram till att det är ett ämne som egentligen bör lyftas mycket mer än vad det görs idag. 
För att bli kvitt okunskapen och minska självmorden i Sverige, så bör tystnaden, kring ett av våra 
största samhällsproblem, bytas ut till allmän debatt och granskande journalistik, något som 
Suicide Zero skriver om (Suicide Zero, u.d.). När medier inte rapporterar händer de inte heller 
lika mycket politiskt. Media kan även spela en betydande roll till att förändra negativa attityder 
till psykisk ohälsa, genom större öppenhet. Det här pratar vår intervjuperson Margret en del om. 
Hon säger att hennes bild av det hela är att ”många skäms och tycker det är fult att prata om 
psykisk ohälsa, men det är egentligen inte fulare än om man brutit ett ben”.   
 
Von Krogh skriver: “Empatiska möten människa mot människa, öga mot öga, bör ingå i 
medieetikens utbildning”. Vi söker sanningen samtidigt som vi minns att det också handlar om 
människor. Möjligheterna till identifikation ökar om intresse och kunskap finns (Krogh, 2009, s. 
78). Vi anser vi att vi skapar identifikation mellan det vi rapporterar om och tittaren, fast helt utan 
att gå in på självmordsförsöken. I fallet med Saila, som tidigare mått dåligt och försökt ta sitt liv, 
använder vi oss av närbilder på hennes ansikte samtidigt som vi får ta del av hennes berättelse. Ju 
mer detaljerad information vi ger om Saila och metoden under sina självmordsförsök, desto större 
                                                
7 Krogh, Torbjörn von (2009). Medieetik. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag 
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sannolikhet är det att den som tittar inspireras och kanske även kopierar händelsen. Med hänsyn 
till detta har vi därför valt att inte närma oss några detaljer kring suicidförsöken. Det viktigaste 
budskapet i vår dokumentär-film är att tala om den psykiska ohälsan, och att det är ett utbrett 
problem bland en minoritetsgrupp i vårt samhälle. 
  

6.2 Konflikten mellan reporterrollen och de journalistiska idealen 
Enligt Björn Häger så finns det ett par värden som en journalist bör anstränga sig för att 
upprätthålla (Häger, 2014, s. 367 ff).  
Dessa idéer satte vi hårt på prov under vårt arbete. För att komma våra intervjupersoner så pass 
nära som vi behövde för att få ställa frågor om psykisk ohälsa och deras syn på samisk identitet 
var vi då och då tvungna att göra överväganden.  
Det tydligaste exemplet är under vår intervju med Saila.  
Som redan nämnt så var Saila från början tveksamt inställd till att ställa upp på en intervju 
framför en kamera över huvud taget, och vi ansträngde oss därför för att inleda intervjun på 
villkor som inte skulle göra henne obekväm. Vad vi däremot snabbt insåg var att för att lyckas 
med det var vi tvungna att helt och hållet vara människor till en början, att enbart lyssna.  
 
Enligt IMM så bör en journalist inte bli allt för nära sin intervjuperson eller sin källa eftersom det 
kan sätta sakligheten på spel. Vart går gränsen mellan muta och tillåten gåva? Vi har diskuterat 
detta i relation till våra möten med samtliga intervjupersoner. Institutet mot mutor, IMM har 
presenterat några vägledande regler för vad som är okej att ta emot som journalist i tjänst 
(WOLTERS, 1998). Här står ”enklare arbetsmåltider.” listat.  
 
Där och då gjorde vi vad som behövdes för att få ställa de frågor vi ville ställa. I efterhand så 
insåg vi att agerandet under vissa omständigheter hade kunnat tolkas som tvivelaktigt, då Saila 
bjöd oss på fika, lunch och middag och att vi efter intervjun båda fick vänförfrågningar på 
facebook och följningsförfrågningar på Instagram.  
Vi ställdes alltså inför frågan om huruvida vi på något sätt gått för långt i vår relation till 
intervjupersonen och därmed förlorat vår saklighet.  
Under diskussionen som följde tog vi upp ett par punkter som kändes relevanta för resonemanget:  

• Var de uppgifter Saila lämnade av ett sådant slag att vi var tvungna att granska deras 
sanningshalt?  

• Fanns det en anledning för Saila att ljuga om sin berättelse och skulle vår relation till 
henne försvåra genomskådandet av en eventuell lögn av det slaget?  

• Hade vi genom att visa oss helt och hållet mänskliga och släppa på de journalistiska 
idealen gett Saila en känsla av vänskap som på något sätt kunde göra att hon kunde tänkas 
avslöja mer än hon egentligen ville om sina egna tankar och upplevelser?  
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På den första punkten kom vi fram till följande:  
Eftersom Saila i stort sett återgav en egenupplevd serie händelser, och eftersom de var berättade i 
stort sett utan anspråk på en större sanning så fanns det inte särskilt stor anledning att ifrågasätta 
sanningshalten i berättelsen om hennes upplevelser, men vi gick igenom även dem eftersom det 
är en naturlig del av arbetsgången vi lärt oss att hålla oss till under utbildningen. 
Däremot hade hon vid ett antal tillfällen uttryckt saker som att Sverige inte erkänt samer som ett 
ursprungsfolk på samma sätt som Norge (vilket senare visade sig stämma), men eftersom hon 
oftast placerade frasen ”min känsla är att…” eller motsvarande innan ett uttalande om politik 
eller sjukvårdsbeslut så fanns det inte mycket att granska. 
En känsla är i sin natur subjektiv och går därför inte att granska objektivt. Vi kan inte på något 
sätt ifrågasätta Sailas känslor inför något eller uppfattning av något annat. Därför kom vi till 
slutsatsen att i och med att Saila i princip enbart stod för sig själv och sin upplevelse (bortsett från 
beskrivningar att ett antal händelser inom hennes familj, exempelvis systerns pojkväns 
självmord) så fanns det inga bärande uppgifter där sanningshalten behöver ifrågasättas.  
 
På den andra punkten kom vi fram till följande:  
Det fanns såklart en viss anledning för Saila att ljuga om sin berättelse, eftersom hon förmodligen 
kunde lista ut att det var den vi var intresserade av. Därmed hade hon kunnat förlorat chansen att 
få komma till tals inför en kamera med en avlägsen möjligheten att få höras i riksmedia om hon 
inte haft en lika kraftfull berättelse. Om så vore fallet så skulle vår relation till henne förmodligen 
försvåra genomskådandet av lögnen. Därför vilade vi, trots att bådas våra intuitioner sade oss att 
så inte var fallet, mot yttre fakta som vidimerade hennes berättelse. Främst den blogg som hon 
skrivit kontinuerligt sen 2010 där ett antal av de händelser som hon berättat om finns omskrivna, 
men också mot de rekommendationer från Per-Jonas Partapuoli och Margret Fjellström som gjort 
gällande att Sailas berättelse var värd att lyssna på.  
Risken för att en journalist sväljer en lögn med hull och hår finns såklart alltid varför vi aldrig 
kan vara helt säkra, men de omständigheter som råder gav oss helt enkelt ingen anledning att 
tvivla på hennes berättelse, trots vår relation.  
 
På den sista punkten kom vi fram till följande:  
Risken att en källas förtroende för en journalist växer sig så pass stort att personen väljer att 
berätta saker för journalisten som hen egentligen hade önskat skulle förbli outtalade är intressant.  
När det kommer till nyhetssammanhang och granskande journalistik är det såklart något 
eftersträvansvärt eftersom det har potential att leda till att ett missförhållande avslöjas. En 
politiker som av misstag inkriminerar sig själv genom ett ogenomtänkt uttalande får till exempel 
räkna med att uttalandet kommer att leda vidare till någon form av reprimand eller mediedrev, 
men en politiker befinner sig också i en sådan roll att en granskning av dennes förehavanden 
ligger i allmänhetens intresse, eftersom politikern ägnar sig åt att representera icke-politiker i 
politiska sammanhang. 
När det kommer till reportage eller case-driven journalistik så kan det däremot ha en baksida: om 
uttalandet sker på film eller på band så har journalisten helt plötsligt makten att hänga ut en 
person som inte är beredd på det eller är fullt medveten om risken. Sailas position i samhället är 
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exempelvis inte sådan att en granskning av hennes förehavanden är av intresse för allmänheten, 
och särskilt inte när det rör hennes upplevelse av kontakten med den svenska sjukvården eller 
hennes egen psykiska ohälsa.  
Därför är en uppgift, lämnad av henne, som på något sätt berättar mer än hon egentligen velat 
avslöja inget som bör intressera en redaktör eller publicist, och inte heller en journalist. Istället 
ansåg vi att det bör åligga journalisten att i sådana situationer helt enkelt ta på sig ansvaret att 
göra bedömningen i efterhand.  
När vi gick igenom det material vi fått med oss hem så fann vi ett par sådana uppgifter, vilket 
möjligtvis tyder på att vår relation till henne varit närmre än den kanske borde vara för att 
fortfarande kunna kallas helt oproblematisk, men å andra sidan så var det vad som krävdes för att 
få höra henne berätta om de upplevelser som faktiskt gör berättelsen stark. I och med det kom vi 
fram till att i det här fallet, och förmodligen i många andra dokumentär- och reportagesituationer, 
så är en del av arbetet att faktiskt sålla bort de uppgifter som kommer med i en berättelse av det 
här slaget, men som inte bör publiceras.  

6.3 Reporterns roll  
När vi träffade och intervjuade våra intervjupersoner så var det ganska häpnadsväckande hur de, 
med full tillit, delade med sig av sina erfarenheter om ett så pass svårt ämne som psykisk ohälsa 
och självmord. Varje möte innebar ett stor förtroende att ta emot. My Häggbom skriver i sin bok 
En berättelse från verkligheten: ”Som reporter är jag en tillfällig besökare i en verklighet som 
inte är min”. Tillfälligt klev vi in i deras värld, för att sedan ta ett steg tillbaka och betrakta deras 
berättelser från utsidan. Vi valde att göra djupintervjuer för ett längre reportage, och därför 
behövde vi skapa tillit för att bygga en närmare relation. Därför inledde vi varje möte med 
respektive intervjuperson med att först sitta ner och samtala på ett ganska vardagligt och 
avslappnat vis, utan att filma eller spela in. Det här var ett medvetet val för att först försöka skapa 
en relation, lära känna, få en avslappnad konversation och eliminera eventuell nervositet. Det här 
bidrog med att man i reporterrollen sen kunde ställa mer närgångna frågor, som man aldrig skulle 
ställt som privat person. För intervjupersonen är jag som reporter ett lyssnande ”icke jag”, och 
därför blir det också möjligt att öppna upp sig och berätta om det känsliga (Häggbom, En 
berättelse från verkligheten, 2016, s. 69). Vi valde att göra djupintervjuer för ett längre reportage, 
och därför behövde vi skapa den här typen av tillit för att bygga en närmare relation till våra 
intervjupersoner.  
Reporterrollen gentemot tittaren var också bestämd från början. Vi valde att som reporter vara en 
närvarande men inte deltagande observatör, där funktionen är att vara tittarens ställföreträdande. 
Vi jobbade på det sättet att vi satte igång samtal och lät våra intervjupersoner tala. Detta för att 
det handlar om berättelser där just dessa människor är centrum. Då fungerar jag som reporter som 
den tittaren kan identifiera sig med. Att inte visa reportern i bild valde vi för att istället rikta allt 
fokus på personen som delar sin berättelse och pratar om sina erfarenheter, för att lyfta fram hen 
så mycket som möjligt. Vi vill ge utrymme åt tittarens egna reflektioner. Det gör ingenting att jag 
som reporter inte visar mig i bild, eftersom man vet att reportern har rollen som tittarens 
ställföreträdare.  
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6.4 Intervju 
Vi valde att formulera ett par huvudfrågeställningar för att hitta fokus och riktning i intervjuerna. 
Med Saila märkte vi att hon tyckte om att berätta allt i kronologisk ordning, och att hon var öppen 
med att berätta hela sin berättelse. En svårighet här var att vi hamnade på flera sidospår och det 
kändes stundvis svårt att bryta in och försöka styra intervjun. Samtidigt var det bra eftersom hon 
då kunde minnas och förklara vad som har hänt, och få tittaren att förstå. Vi hade avsatt gott om 
tid för intervjun, och hade därför möjlighet att hänga med hela vägen.  
Platsen där en intervju sker är en del av gestaltningen och ger karaktär till din intervjuperson. Vi 
valde att låta samtliga tre intervjupersoner själva bestämma plats för vart respektive intervjun 
skulle äga rum. ”En offentlig plats ger din tittare en helt annan tolkningsgrund än en privat” 
(Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 51). I vårt fall betyder det här hur nära vi 
ville komma våra intervjupersoner. Genom att låta våra intervjupersonen vara i sin hemmamiljö, 
såsom i renhagen eller hemma på altanen, så kunde vi ställa känsligare frågor utan att uppfattas 
som särskilt hotfulla. Vi märkte att det här, i kombination med att verkligen lyssna och våga 
vänta på svaret samt låta intervjupersonen bli sedd, bidrog med att de vågade berätta mer. ”Tänk 
mer på svaren än på frågorna” (Häggbom, En berättelse från verkligheten, 2016, s. 52). I 
intervjun med Saila gällde det att ha tålamod och tillåta tystnad då och då. Vi märkte att när vi lät 
tystnaden tala, så gavs det mer tid åt att reflektera kring svaren än frågorna, vilket i sin tur gav 
väldigt utförliga och personliga berättelser.  
 
Vad gäller intervjuernas frågor, så fokuserade vi på att ställa specifika men öppna frågor. Det här 
bidrog med att vi la fram en fokuserad fråga samtidigt som vi behöll frågans krav på svar. 
”intervjun har en stjärna, och det är inte reportern”, säger Sawatsky. Vårt omdöme var att blanda 
både öppna frågor med slutna frågor, för att styra intervjuerna i önskad riktning. Detta märkte vi 
under arbetets gång. Exempelvis dök diskussioner om rovdjur/jaktfrågor upp under några 
tillfällen i intervjuerna, vilket ibland kändes svårt att styra. I dessa situationer var det bättre att 
klättra ner på abstraktionsstegen och göra frågan mer specifik, för att få intervjupersonen att hålla 
sig till ämnet.    

7. Slutsatser 
 

Eftersom vårt arbete har fört oss in i långtgående resonemang inom ett flertal olika områden är 
det svårt att hitta en enda samlande slutsats. Istället har vi valt att dela upp det i tre stycken olika: 
Etik, Källkritik och Genre.  
 
Etik: 
Etiska överväganden kring självmord och psykisk ohälsa handlar både om att ta hänsyn till 
publiken och intervjupersonen. Den förra eftersom en alltför detaljerad och oförsiktigt 
rapporterad bild av ett självmord kan ge inspiration till någon som själv övervägt det, och den 
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senare eftersom den som berörts av självmord eller psykisk ohälsa själv kan vara instabil och 
därmed behöva extra försiktighet från journalistens håll.  
Samtidigt finns det argument för att våga sig på att rapportera om självmord, eftersom de 
personer vi träffat själva gång på gång sagt att de känner ett behov av att få prata om det 
offentligt för att kunna nå förbättring. 
 
En journalist i ett reportage- eller dokumentärsammanhang möts av andra problem än en 
journalist i nyhetssammanhang. I vårt arbete ställdes vi inför utmaningen att komma nära 
människor för att kunna ställa frågor angående subjektivt upplevda händelser, i motsats till 
externa händelser som till exempel olyckor och evenemang.  
Som journalister var vi tvungna att göra avstickare från de klassiska idealen kring opartiskhet och 
objektivitet för att nå det mål vi behövde nå. Istället kom vi fram till att övervägandena kring 
opartiskhet och objektivitet i sammanhang som vårt görs efter intervjuerna, och att arbetsgången 
därför skiljer sig något.  
 
Till sist kom vi fram till att vi i egenskap av icke-samer fortfarande måste våga försöka berätta 
om samers problem, och detsamma gäller för alla utsatta grupper i samhället. Vi har de 
socioekonomiska förutsättningarna och intresset som gör det möjligt att nå en bredare publik, och 
det är därför vår uppgift att ge en röst åt den som ingen har. Däremot behöver 
försiktighetsåtgärder vidtas för att inte köra över den som lider av problemet när det kommer till 
formulering av frågeställningar.  
 
Källkritik:  
I reportage- och dokumentärsammanhang kan ett förhållande mellan källa och journalist uppstå 
som inte är identiskt med det som uppstår i nyhetssammanhang. För oss handlade det om att 
ämnet för intervjuerna inte i första hand rörde yttre händelser, utan till större del kretsade kring 
subjektiva upplevelser.  
Det är därför nödvändigt att som journalist försöka komma närmare människan bakom 
intervjupersonen, och det måste ibland ske på ett sätt som gör att intervjupersonen måste få 
komma närmare människan bakom journalisten.  
Detta ger upphov till den problematik som diskuterats under etik. 
 
Dessutom kom vi fram till att de skriftliga källor vi använt oss av först och främst fungerat som 
stöd och utbildningskällor, eftersom vårt filmade material nästan enbart berör personliga 
upplevelser.  
 
Genre: 
Genrevalet är av större vikt än vi kanske förmodade från början. Alla de överväganden och 
ställningstaganden vi gjort under arbetets gång har färgats av vårt val av genre: hanteringen av 
källor, de etiska övervägandena, dramaturgin och faktaredovisning i slutprodukten.  
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Dessutom har det gett oss utmaningar som vi inte ställts inför tidigare under utbildningen, 
eftersom vi tvingats se de ramar och begränsningar vi lärt oss att respektera, och därefter kliva 
utanför dem.  
Samtidigt såg vi inte någon möjlighet att välja en annan genre med tanke på att ämnet vi valt inte 
på samma sätt går att berätta i nyhetssammanhang, som diskuterats under punkten aktualitet.  
 
Att som icke-same berätta om samer 
Det tycks alltså praktiskt att i vissa situationer bortse från idén om tolkningsföreträde och istället 
applicera ett par försiktighetsåtgärder för att inte av misstag utöva förtryck mot gruppen man 
rapporterar om. Det som vi själva kommit fram till under vårt arbete och själva, med framgång, 
applicerat går att koka ner till ett par punkter:  
 

• Var lyhörd och ödmjuk inför din egen okunskap. Genom att uppvisa en vilja att lära sig 
och förstå kan man som reporter få tillgång till känslor, åsikter och information som 
intervjupersoner inte lättvindigt delar med sig av.  

• Respektera problemformuleringen. Problemet ur intervjupersonens synvinkel är alltid upp 
till intervjupersonen att definiera. Om intervjupersonen anser att det inte hör ihop med 
den övergripande problematiken du tar upp så gör det inte det, oavsett om personen passar 
statistiken eller inte.  

• Gör skillnad på fakta och upplevelse. Upplevelsen av exempelvis bemötandet hos 
sjukvården som i Sailas fall, är alltid en upplevelse. Den är rätt som den är. Vad den beror 
på är däremot inte fakta om det levereras av samma person som just beskrivit upplevelsen, 
utan förklaras först när du går igenom de fakta som finns att tillgå, exempelvis riktlinjer 
inom vården eller inspelade samtal.  

 
Våra största lärdomar: 
 
För att göra TV krävs tid. Och klippbilder.  
I redigering märkte vi vikten att ha tagit tillräckligt mycket bilder. Det finns ett flertal ögonblick i 
filmen där vi inte haft eller inte kunnat använda material vi filmat eftersom det inte passat in i 
klippningen, exempelvis Sailas intervju. Vi hade helt enkelt inte den sinnesnärvaro som krävdes 
för att kritisera vårt eget arbete tillräckligt på plats och nå slutsatsen att en fotograf hade tagit 
åtminstone tio minuter extramaterial ”bara för att”.  
Dessutom hade vi, om vi hade tagit oss mer tid att intervjua och filma, kunnat gå igenom det 
material vi samlat in för att se vad som saknas.  
Dessa egenskaper kommer förmodligen med erfarenhet, men vår erfarenhet var helt enkelt inte 
tillräckligt stor för att vi skulle kunna förstå hur oerfarna vi var.  
 
Vikten av följdfrågor: 
Följdfrågor är något som inte sitter i vår benmärg än, och det märks.  
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Exempelvis märkte vi i redigeringen att Margret närmar sig att börja prata om det svåra med 
renskötseln, vid vilken punkt vi reflexartat skulle ha trängt in ett ”hur menar du då?”, men det 
kom ett par sekunder för sent.  

 

Avslutande reflektion 

Det här arbetet har lämnat oss med nya erfarenheter och många lärdomar. Vi är stolta över 
möjligheten vi fått att möta och samtala med människor om ett så pass svårt ämne som psykisk 
ohälsa och självmord. En lärdom av processen är relationen mellan oss som journalister, och våra 
intervjupersoner. Att göra ett närmande, få tillit och förtroende som gör att personen i fråga 
känner sig trygg och bekväm. Vi är väldigt stolta över att dessa människor velat ställa upp som 
nyckelpersoner i vår film, för att bidra med erfarenheter, känslor och åsikter, med en gemensam 
vilja att bryta tystanden kring ämnet.  

Att rapportera om självmord i media är svårt, men livsviktigt. Det svåraste med jobbet har varit 
att säkerställa någon typ av etisk balans. Hur mycket kan man fråga? Hur nära får vi gå? 
Balansgången gick mellan att närma sig ett ämne med stor försiktighet, och att våga söka svar för 
att minska stigmat kring psykisk ohälsa och åskådliggöra, på ett respektfullt sätt, hur självmord 
drabbar människor. Vårt mål med arbetet är att väcka eftertanke och få människor att sätta sig in 
ett av Sveriges största samhällsproblem. Det hände varje dag och påverkar många människor.  
 
Med oss under arbetets gång har vi reflekterat fram och tillbaka kring de pressetiska reglerna. De 
säger inte att det är olämpligt eller ens förbjudet att rapportera om självmord, utan det handlar 
egentligen om att omsorgsfullt undvika att berätta om konkreta uppgifter kring enskilda fall.  
Självmord är en effekt av något, det är en permanent lösning på ett tillfälligt problem. Just därför 
anser vi att journalister, riskerna till trots, borde rapportera mer om forskning, bakomliggande 
orsaker och varningssignaler som har med psykisk ohälsa att göra. Vad som är viktigt är att göra 
de avväganden som krävs och agera på ett rimligt sätt. Det här är vårt strå till stacken. 
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Bilaga 1 - Arbetsdagbok 
 
23 mars 

• Börjat mejla med Petter stor 
• Satt oss in i SANKS 
• Gjort ytterligare research kring vad som har gjorts tidigare etc, jämfört Sverige och Norge  
• Diskuterat möjliga ingångar men även filmens utformning (Bildspråk, dramaturgi.) 

 
 

24 mars 
• Planerat logistik och tidsintervall för resan till Norrland  
• Budget: 15.000 kr  
• Kollat upp möjligheter att ansöka om pengar 
• Letat upp kontaktuppgifter till möjliga intervjuobjekt research 

 

29 mars 
• Bokat intervju med Margret 
• Försökt få tag på familjen Marainen (Thomas, Randi & Simon).  
• Försökt få tag på Lars Jacobsson, forskare 
• Diskuterat möjliga dramaturgiska upplägg 
• Snackat etik  

 

31 mars 
• Fortsatt ringa folk, bland annat Isak Utsi Ordförande i Saminuorra, och Saila Marie 

Person (igen)  
• Bokat intervju med Per Jonas 

 

3 april 
• Skrivit ihop en projektbeskrivning att skicka ut till intervjuobjekt etc 

 

4 april 
• Synopsgenomgång med Eveline 
• Förberedelse av Pitch för SVT 
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• Försökt få tag på Lars Jacobsson (forskare) och Anne Silviken forskningsledare på Sanks, 
utan resultat.  

• Ringt UR, diskuterat med dom  
 

5 april 
• Bokat intervju med Saila 
• Träffat Per Jonas Partapuoli på Campus 
• Haft möte/pitching med SVT 13.00  
• Ansökt om ekonomiskt bidrag från JMK  

 
6 april 

• Ringt Umeå Universitet  
• Kontaktat TV4 kalla fakta  

 
 

8 april 
• Bokat intervju med Gabinus 
• Bokat boende inför våra kommande dagar i Kittelfjäll 
• Fixat bil att låna, via Robins släktingar i Östersund 

 
11 april 

• Förberedelser inför resan, såsom kollat utrustning, gått igenom att allt funkar och att alla 
komponenter som behövs är nedpackade, (extra batterier, stativ, silvertejp etc.) 

 
12 april  

• Handledarmöte med Eveline. Gått igenom och diskuterat checklista inför resan som 
Eveline skrivit, som innehöll praktiska saker att tänka på såsom vad kamerautrustningen 
bör innehålla, bildspråk – stativ/handkamera men även tips på intervjuteknik, mötet 
mellan journalisten och intervjupersonen, hur man pratar om självmord osv.  
 

15 april  
• Packat iordning och gått igenom kamera-kit, provat utrustningen 
• Formulerat frågeformuleringar som stöd inför respektive intervju  

 
 
17 april 

• Utresa: Stockholm – Östersund 
 

18 april 
• Saila – Förintervju i hemmet, klippbilder från altanen, intervju ute på holmen.  
• Foto – Robin 
• Reporter - Marili 
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19 april 

• Resa 
• Östersund - Kittelfjäll 

 
20 april 

• Margret – Intervju i inhägnaden. Förintervju i stugan. Klippbilder från vattendrag nära 
Dikanäs. 

• Foto – Marili 
• Reporter - Robin 

 
21 april 

• Gabinus – Renskötsel och renskötselåret. Intervju i stugan och lite bilder från inhägnaden.  
• Foto – Marili/Robin 
• Reporter Robin/Marili 

 
 
22 april 

• Foto – Delat ansvar. Klippbilder och komplettering.  
• Fjäll, bilder från åkande bil.  

 
23 april 

• Resa Kittelfjäll - Östersund 
 
24 april 

• Hemresa 
 
25 april 

• Ledigt/återhämtning 
 
26 april 

• Möte på cafe vid mariatorget, vi diskuterade hur vi skulle jobba mot och sälja in till 
brånstad på SVT. 
 

27 april 
• Handledarmöte med Eveline 13.00 på JMK, reserecap och vi förklarar hur vi ska lägga 

upp det fortsatta arbetet. Därefter började vi gå igenom material på varsina håll och bråka 
med teknik.  

 
28 april 
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• Marili införskaffar egen disk inför Lund-resa och vi sitter i Sundbyberg och går igenom 
material och börjar klippa trailer.  

 
 
 
29 april – 2 maj 

• Jobb med reflektionsrapport och trailer på skilda håll, Marili är i Lund och Robin i 
Vadstena.  

 
2 maj 

• Trailerskiss och utkast till reflektionsrapport klara 
 
4 maj 

• Vi sitter på Lundagatan och klipper och diskuterar. Robin har ett läkarbesök runt lunch. 
Precis innan vi skiljs åt för dagen kommer vi fram till en grovlina för trailern.  

 
5 maj 

• Robin kollar kostym och Marili sitter hemma och häckar. Vi diskuterar Avid över telefon.  
Marili förbereder sig för Tysklandsresa.  
 
6 – 10 maj 

• Vi jobbar på varsitt håll. Marili sitter med klippning så gott det går i strulande Avid på 
lånad dator, Robin fortsätter med trailern och ta hand om kvitton osv från resan. Vi 
försöker implementera ett par ändringar i trailern, men till sist så bestämmer vi oss för att 
hålla den ungefär som den var innan vi skildes åt.  

• Vi skickar ett mail till Brånstad på SVT och får samma dag ett nej med motiveringen 
”svårt att placera inom SVT”.  

• Vi beslutar också att gå över till Final Cut efter helgen, eftersom det är mjukvara som vi 
båda behärskar väl och trivs med.  

 
11 maj 

• Vi ses på JMK och jobbar med rapport och klippning parallellt fram till ungefär klockan 
tolv, då vi skiljs åt. Marili fortsätter en stund och Robin tar sig till stadsbiblioteket för att 
låna en av böckerna Eveline rekommenderat. ”Att göra TV, helt enkelt” av Thomas 
Kanger, ”Att göra TV-program” av Kristin Olson och ”TV-pionjärer och fria filmare, en 
bok om Lennart Ehrenborg” lånas och läggs till litteraturlistan. Marili lånar ”Medieetik” 
av Thorbjörn von Krogh på JMKs bibliotek.  

 
12 maj 

• Vi ses på JMK och klipper parallellt. Robin klipper ut Gabinus och Marili klipper ut 
Margret. Allt samlas i en sekvens på Marilis hårddisk innan vi skiljs åt.  
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13 maj 
• Marili åker till Karlstad på MP-konferens för Aftonbladet, RV köper MC för $$.  

 
16 maj 

• Intensivt arbete med rapport och kvart på JMK. Vi bestämmer oss för att vara i stort sett 
klara med allt innan veckan är slut.  

 
17 maj 

• Fortsatt arbete på JMK, samma som ovan.  
• Vi flyttade över reflektionsrapporten från google docs till word 365 för att kunna 

samarbeta och börja jobba med disposition och upplägg på ett smidigare sätt. 
• Vi turas om att klippa och jobba med rapporten, men jobbar var för sig.  

 
18 – 23 maj 

• Från och med den sjuttonde maj bestämmer vi oss för att hålla hårt på kontorstider och 
helger, och istället jobba intensivt mellan 9 och 17. Därför ses vi varje dag på JMK och 
fortsätter arbeta. Vi turas än en gång om att klippa och skriva på rapporten.  

• En grovlina tar form och den dramaturgi som vi tänkt oss från början (Sailas berättelse 
som grundplan, Gabinus som gestaltar renskötseln i ren form, Margret som gestaltar 
renskötsel och självmordens utbredning på ett generellt plan) blir tydligare. Rapporten blir 
också tydligare, eftersom vi gör frågeställningar, disposition och källhänvisningar 
tydligare. 

 
24 maj 

• Vi jobbar med rapporten med siktet inställt på att få den i princip helt klar under dagen. 
Dessutom har vi ett sista handledarmöte med Eveline för att stämma av inför inlämning 
Vi visar upp det material vi har i dagsläget.  

 
25 maj 

• Vi jobbar på ytterligare filmen med siktet inställt på att få den klar för inlämning under 
dagen. Vi visar filmen för en testpanel, bestående av nära och kära som på olika sätt har 
ett öga för film, bild & form, och får feedback från dessa. Vi diskuterar deras åsikter på 
filmen, och ser över potentiella ändringar på detaljnivå.  

  
  
26 maj  

• Tid för ”sista minuten”- ändringar och finslipning av likaväl film som rapport. Läser 
igenom allt och kollar filmen en sista gång. Vi går in på detaljnivå och slipar en sista 
gång.  

 
27 maj  
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• Officiell deadline för film + reflektionsrapport. Vi lämnar in arbetet och känner oss 
ofantligt, nöjda, trötta, stolta och glada.  
 

Bilaga 2 - Synops 
 
1. Namn på projektet 
 
Mitt levebröd eller min självdöd 
  
2. Bild: Se abstract.  
 

3. Oneliner som väcker nyfikenhet 

Vad skulle du göra om du mådde så dåligt att du börjat fundera på att ta ditt liv, men för att få 
hjälp så måste du börja med att utbilda din psykolog? 

4. Några rader som presenterar konflikten 

I Sverige är självmordsfrekvensen bland samer dubbelt så hög som hos icke-samer. Samtidigt så 
har de inte samma tillgång till psykiatrin, eftersom den är anpassat till det icke-samiska 
samhället. Psykisk ohälsa och självmord bland renskötande samer är ett vanligt förekommande 
problem, där den svenska vården inte har tillräckligt med kunskap om samisk kultur. Samerna är 
utsatta för problem som många inte förstår. Det här är Sailas, Gabinus och Margrets berättelse. 

Utkast till berättelsen: 

Tre huvudpersoner: Saila Marie-Persson - 24, boende i Föllinge. Gabinus Klemetsson - 22, 
boende i Dikanäs och Margret Fjällström - 31, boende i Dikanäs. 

Vi följer med Saila ut till ön. På väg ut använder vi texter för att sätta scenariot: hur ser 
självmordsstatistiken ut, historien bakom den psykiska ohälsan bland samer, en gnutta av Sailas 
bakgrund och så vidare. Vi etablerar hennes namn i text innan hon kommer in i bild för att slippa 
använda namnskylt när hon väl är med. 

Därifrån går vi till elden och Saila som kokar kaffe, medan hon berättar sin story från hösten 
2008 fram till självmordsförsöket. 
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Från det går vi till Gabinus i stugan som berättar om renskötselåret. Vi klipper oss in via bilder 
när han fodrar renar (?) och exteriörbild på stugan. Han avslutar med att berätta vad som är tungt 
under året och vad som är fint. 

Från det som är fint (typ när ren kalvar och det är fint och alla mår bra) går vi via motorljud till 
skotern bakom Margret ut till inhägnaden. Vi får se dem lasta balar och fortsätter med bilderna 
från skotern när Margret slänger ut hö. Hennes synk om systern kommer in som VO, och vi 
väntar länge innan vi går till bild på henne. 

Hon berättar om systerns självmord kort. Därifrån går vi till hotellet där hon kort berättar om 
föreläsningarna och syftet med dem. Hon avslutar med att berätta att det känns bra att lyfta frågan 
och att hon gör något av sin systers bortgång. Från det klipper vi tillbaka till Saila som förklarar 
att det känns bättre idag än det gjort tidigare eftersom det börjar hända saker och att folk börjar 
prata om det. 

Vad behöver vi komplettera med nu? 

Lars Jacobsson - intervju angående forskningen. 
  
SANKS - Hur ser statistiken ut i Norge? Hur fungerar samarbetet med Region Jämtland-
Härjedalen? 
  
Motioner rörande samiskt kunskapscentrum i Sverige? Gå igenom och se över. 
  
Line-by-line.        
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Bilaga 3 - Arbetsfördelning 
1 – Marili 
 Frågeställningar - Robin 
 Arbetsfördelning - Robin 
 Disposition - Marili 
2- Marili 
 2.1 - Marili 
 2.2 - Robin 
 2.3 - Marili 
 2.4 – Marili 
  2.4.1 - Marili 
3. - Robin 
 3.1 - Robin 
 3.2 - Marili 
 3.3 – Robin & Marili 
 3.4 – Marili 
 Manus och produktion 
4. Robin 
 4.1 Marili & Robin 
 4.2 – Marili 
 4.3 - Marili 
5. - Marili 
 5.1 - Marili 
 5.2 - Marili 
6.  
 6.1 - Marili 
 6.2 - Robin 
 6.3 - Marili 
 6.4 - Marili 
 6.5 - Robin 
7. Robin & Marili 
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Bilaga 4 – Direkt applicering av Björn Hägers nyhetsvärderingsmetod 
Vikt 
Vikt handlar om ren omfattning av händelsen, enligt Björn Häger själv kan det uttryckas som det 
något makabra ”antalet döda”. (Häger, 2014, s. 95) 
I vårt fall rör det sig faktiskt om ett ganska stort antal döda i förhållande till befolkningsurvalets 
(samer) storlek, men ett litet antal sett till den tidsrymd det hänt över. (se vidare under 
”lättbegripligt”) Därmed har vårt ämne vid direkt applicering av metoden låg vikt.  
Den suicidvåg som drog genom Rans sameby i början av 2000-talet är ett bra exempel på en 
händelse med större vikt, eftersom det då rörde sig om ett antal människor som avled av samma 
anledning under en kortare tidsperiod.  
 
Icke-normalt 
Med ”icke-normalt” kan förenklas som huruvida det inträffade är ett avbrott från vad som 
kommit att bli vardag eller inte. Om alla tåg som åker mellan Göteborg och Stockholm spårar ur 
vid Alingsås så är det en nyhet de första 20 gångerna det händer, men efter 100 dagar så är det 
normalt. (Varför tågen skulle fortsätta köra samma sträcka utan åtgärd låter vi dock vara osagt.) 
En nyhet uppstår igen i situationen när felet är åtgärdat och tågen inte längre spårar ur.  
 
I vårt fall så är psykisk ohälsa bland samer något som förekommit länge, och självmorden har 
varit vanliga under ett antal år. Vår tolkning av det gör därför gällande att berättelsen om den 
samiska ohälsan inte kan anses vara ett exempel på något som är icke-normalt.  
 
Däremot skulle rapporten om en drastisk minskning av fallen av psykisk ohälsa vara icke-normal 
och därmed ha högre nyhetsvärde.  
 
Närhet 
Björn Häger delar upp närhetsbegreppet i tre delar: tid, geografi och kultur.  
 
Tidsmässigt är självmorden i Rans sameby långt bort och likaså Sailas självmordsförsök.  
 
Geografiskt är Karasjok och SANKS långt bort, men berättelsen rör hela Sverige, varför den kan 
bedömas vara geografiskt nära. Man skulle också kunna argumentera för att filmen i 15-
minutersversion enbart rör Jämtland-Härjedalens läns landsting, Föllinge och Dikanäs med 
omnejd, och då är den geografiska närheten betydligt mindre för till exempel en Stockholmsbo.  
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Kulturellt är berättelsen både nära och långt bort.  
Först och främst handlar det om samer och samers unika problem i kontakten med den svenska 
sjukvården, vilket krasst skulle kunna tänkas göra berättelsen till en som ligger kulturellt nära 
samer och inte den övriga svenska befolkningen. Med den angreppsvinkeln finns det ett stort 
kulturellt avstånd mellan riksbefolkningen och berättelsen.  
Däremot så kan det också tänkas vara nära riksbefolkningen i den bemärkelsen att problemet 
handlar om hur mycket vården som finns tillgänglig för alla är anpassad för 
majoritetsbefolkningen, och att många hamnar utanför. Det skulle kunna fungera som en kontrast 
och en inblick i den svenska vården, en fråga som angår hela den svenska befolkningen.  
 
Sammantaget är dock närheten förmodligen inte så pass stor att det skulle kunna tas upp som en 
nyhet i nuvarande form.  
 
Konflikt 
Med konflikt menas en kamp mellan två parter eller ”hyckleri och dubbelmoral”. (Häger, 2014, s. 
103) 
I detta fall finns en konflikt i och med att de samer vi träffat alla pekat på att samhället i stort valt 
att tränga ut samer ur sjukvården, eller åtminstone undlåtit att agera för att anpassa vården till 
dem.  
Dessutom finns en konflikt baserad på dubbelmoral i det att Sverige erkänt samer som ett 
ursprungsfolk men ej ännu ratificerat ILO 169, en FN-konvention som handlar om ursprungsfolks 
rättigheter och därmed fått kritik från FN vid ett flertal tillfällen eftersom FN ansett att Sverige 
inte hanterat samernas urpsrungsfolksstatus på ett korrekt sätt.  
 
Däremot har vi under arbetets gång inte haft någon möjlighet att lägga tid på att granska de 
statliga förhållandena, och därför är konflikten än så länge ensidig.  
Slutsatsen här blir alltså att en konflikt förmodligen finns och att om så är fallet är en konflikt i 
frågan närvarande, men att vi i dagsläget inte kan hävda att det finns en tvåsidig konflikt, utan 
enbart en anklagelse och ett par frågetecken.  
 
Elitpersoner 
Elitpersoner finns visserligen att tillgå i frågan i form av landstingspolitiker, vårdpersonal och 
ministrar i regeringen, men än en gång finns inte tid eller möjlighet att konfrontera dem eller 
blottlägga ett samband mellan någon specifik person och situationen som sådan.  
Därför kan berättelsen i nuvarande form inte göra anspråk på att handla om elitpersoner.  
 
Lättbegripligt 
Lättbegriplighet handlar enligt Häger om tre saker: ett kort tidsförlopp, identifikation och 
förväntan. (Häger, 2014, s. 106) 
Den psykiska ohälsan i Sápmi har som sagt varit närvarande under en längre tid och Lars 
Jacobssons rapport presenterades så tidigt som 2010, alltså är tidsförloppet inte kort.  
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Identifikation finns eftersom samer är en del av den svenska grundskoleutbildningen, och därför 
kan en majoritet av Sveriges befolkning antas ha åtminstone hört ordet och därmed känna till 
begreppet någorlunda. Psykisk ohälsa förekommer dessutom i alla delar av Sverige och inom alla 
folkgrupper, alltså finns en viss förståelse.  
I Sailas fall finns också en antydan till en tydlig relation mellan henne och sjukvården som inte 
velat gå henne tillmötes för att kunna tillhandahålla vård, vilket ytterligare ökar möjligheten för 
identifikation. Vi letar gärna efter hjältar och offer.  
 
Frågan om förväntan handlar om huruvida vi känner till ämnet och därmed kan förstå händelsen 
eller inte. I det här fallet krävs en hel del förkunskap och kunskap om samer och samers historia 
för att direkt förstå problemet, därför kan berättelsen inte säga falla inom ramen för det 
förväntade, varför frågan om huruvida det är oväntat inom den eller inte blir irrelevant.  
 
Nytt 
Är berättelsen om psykisk ohälsa bland samer ny?  
Nej. SVT rapporterade om det 2015, SR tidigare samma år, aftonbladet berättade om det 2011 
och så vidare. Alltså kan det inte sägas vara nytt.  


