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Johansson, H. Sameundervisning- samernas önskemål och behov 
i skolfrågor. Del I: Avgränsning av populationen och upple
velse av sameidentitet. 

SUMMARY 

Within the project "Education -for Lapps" an investigation 

was made in 1971 in the form of personal interviews with 

200 Lapps from every Lapp village in Sweden. The purpose of 

the project was to find out the wishes of the Lapps them

selves concerning education and alternatives to the School 

for Nomads. This report presents a definition of the popula

tion, sampling and comparisons between Lapps who are engaged 

in reindeer husbandry and Lapps who are not concerning the 

extent to which they identify themselves as Lapps. The sub-

population engaged in reindeer husbandry was marked off from 

the reindeer owning people's registers for every village. 

The subpopulation not engaged in reindeer husbandry was li

mited to Lapps who have left reindeer breeding during the 

past 20 years. The size of the random sample was determined 

by the size of the village and was made up of 100 pyople from 

each subpopulation. Great difficulties arose in the selection 

among those who had left the Lapp villages since this subpo

pulation to a large extent was unidentified. These diffi

culties were solved through two-stage sampling. The investi

gation was concerned with if, and to what extent the two 

subpopulations differed as to Lapp identity on one hand and 

the meaning of this concept on the other. Of those engaged 

in reindeer husbandry 100% considered themselves as Lapps, 

for those who had left the villages the corresponding num

ber was 89%. Obvious differences were obtained between the 

subpopulations concerning the meaning of the concept 'Lapp'. 

Most of those engaged in reindeer husbandry connected rights 

of various kinds with this concept, those who had left the 

villages stressed more often aspects showing an emotional 

attachement to the culture and home environnent. The analysis 

of the results showed that an extended definition of the 

concept Lapp was also anchored amongthose engaged in rein

deer husbandry. 



Johansson, H. Sameundervisning- samernas önskemål och behov 
i skolfrågor. Del I« Avgränsning av populationen och upple
velse av sameidentitet. 

SAMMANFATTNING 

Inom projektet 'sameundervisning' företogs 1971 en intervju

undersökning med 200 samer från landets samtliga samebyar. 

Syftet med projektet var att utröna samernas egna fcnskemål 

om undervisningen och alternativ till sameskolorna. Denna 

delrapport redovisar avgränsning av populationen, urval samt 

jämförelser mellan renskötande och icke renskötande samer 

rörande den upplevda sameidentiteten. Den renskötande del-

populationen avgränsades utifrån renlängderna för respekti

ve by. Den icke renskötande delpopulationen begränsades till 

samer som lämnat rennäringen de senaste 20 åren. Urvalet 

togs proportionellt mot byarnas storlek och utgjorde 100 per

soner från vardera delpopulationen. Stora svårigheter upp

stod vid urvalet bland de utflyttade eftersom delpopulatio

nen till stora delar var okänd. Problemet löstes genom ett 

stegvist urvalsförfarande där ett antal slumpmässigt uttag

na familjer kompletterades med utflyttningsdata från försam

lingsböckerna. Det slutliga urvalet utflyttade togs ur des

sa familjer. Samebegreppet har ofta knutits till renskötsel

utövandet. Undersökningen studerade om och i vilken utsträck

ning de båda delpopulationerna skiljde sig åt beträffande 

dels sameidentiteten, dels innebörden i begreppet. Av de ren

skötande ansåg sig 100% vara samer, för de utflyttade var 

motsvarande siffra 89%. Klara skillnader erhölls mellan del

populationerna rörande innebörden i begreppet 'same'. De ren

skötande förband oftast rättigheter av olika slag till be

greppet, de utflyttade betonade oftare aspekter som visade en 

känslomässig bundenhet till kulturen och hemmiljon. Dessa as

pekter återfanns även bland de renskötande dock oftast i 

kombination med olika rättigheter. Resultaten tolkades visa 

att en vidgad samedefinition även hade förankring bland de 

renskötande. 



FÖRORD 

Från tidigare undersökningar och utredningar har data om po-

pulationen ställts till denna undersöknings förfogands. Sär

skilt värdefulla data har erhållits från Bengt Molanders och 

Ingwar Âhrêns undersökning bland de från Jämtland utflyttade 

samerna. Lika värdefulla data rörande befolkningen i d e nord

ligare byarna har erhållits från lokala utredningar genom

förda av AMS genom arbetsförmedlingen i Kiruna samt Länssty

relsen i Norrbotten genom f d lappväsendets instruktörer. 

Sist men icke minst har sagesmannen i de olika byarna tjänst

villigt ställt sin tid till disposition vilket varit en 

förutsättning för undersökningens genomförande. Till alla 

dessa riktas ett varmt tack. 

Undersökningen har bekostats av medel från Skolöverstyrel

sen byrå L 3:1. 
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BAKGRUND 

Sameundervisning 

I Sverige finns för närvarande sju sameskolor med ett ge

mensamt högstadium. Målsättningen för sameskolorna är ge

nerellt densamma som för grundskolan i övrigt. Utöver de 

anvisningar om undervisningen i grundskolan som återfinns 

i läroplanens allmänna del med tillhörande supplement gal

ler dock vissa kompletterande anvisningar för undervis

ningen vid sameskolor. Dessa anvisningar meddelas i stt 

speciellt supplement till läroplanen. (Lgr 69 II Same.) 

Supplementet innehåller bestämmelser om undervisning i sa

miska, orienteringsämnen, förslag till intresse- och arbets

områden samt fritt valt arbete. 

Frågan om varför samerna har tillgång till eller - sett ur 

en annan synvinkel - ä r hänvisade till en egen skolform mås

te för att förstås ses i ett historiskt sammanhang. De tidi

gaste undervisningssträvandena kan kanske dateras redan till 

1000-talet. Anledningen till detta tidiga intresse för sa

merna torde ha sammanhängt med kristendomens utbredning och 

dess strävan att kväva den samiska hedendomen. Dessa strä

vanden ökade i styrka under slutet av 1500-talet och bör

jan av 1600-talet. En påtaglig effekt av dessa strävanden 

blev att samernas undervisning fick en viss organisatorisk 

ram långt innan motsvarande kom att gälla för riket i övrigt. 
4 

När frågan om institutionalisering av undervisningen blev 

aktuell kom den renskötande befolkningens nomadiserande lev

nadssätt att kräva speciell utformning av institutionen. 

Dels inrättades alltfler skolor som internatskolor för sa

mebarnen, dels fortsatte också den gamla ordningen med ka-

teketundervisning (ambulerande lärare) ute i vistena. Denna 

för sameundervisningen karakteristiska dualism kom att be

stå långt in på 1900-talet. Hot 1800-talets slut prakti

serades viss samundervisning av samers och bofastas barn. 
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Forhållandet ändrades dock radikalt genom 1913 års skolre

form som fastslog att sarundervisning skulle galla samtidigt 

som grunden lades till en skola som till vitala delar kom 

att bli folkskolan underlägsen. Frånvaron av en central led

ning för nomadskolan under de första åren efter reformen i 

samspel med på vissa håll bristande intresse for lång skol

undervisning kan ha varit en bidragande orsak till att det 

försprång folkskolan fick blev svår att ta igen. Som exem

pel kan nämnas att lästidens längd och antalet skolår blev 

jämförbart med folkskolans så sent som läsåret 1959/60. Det 

ovan sagda utgör en ytterst summarisk historieskrivning var

för den intresserade hanvisas till Samernas skolgång (SOU 

1950:41) och Samerna (Ruong, 1969). 

Genom förhållandet att samerna före grundskolans tillkomst 

1962 i princip varit hänvisade till nomadskolan och sederme

ra haft frihet att välja mellan sameskola och den övriga 

grundskolan kan någon kanske anse att samebarnen fått och 

får ta del av det egna språket och kulturen i e rforderlig 

omfattning. Detta förhållande försätter dock sameföräldrar

na i en besvärlig valsituation. Skolsituationen kan i det

ta avseende belysas med nedanstående enkla figur. 

/ 

! Skola 

2 ^ / 
/ 
V v 
Hem i 

Samebarn i SA^IESKOLA 

'c i ' \Sko la ; 

V ^ 

Samebarn i Ö VRIG GRUND
SKOLA 

Figur 1. Interaktionen hemmiljö - skolmiljö för samebarn i 
sameskolan och grundskolan i övrigt med utgångs
punkt från läroplanerna. 

Pilarna i den vänstra delen av figuren symboliserar hem

miljöns samspel med skolmiljön. Innebörden i interaktionen 
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enligt pil nr 1 k anske enklast kan klargöras genom ett ci

tat ur Lgr 69 II;Sameé 

"Med hänsyn till samebarnens speciella språkliga situation3 
framför allt under de tidigaste skolåren måste man inom 
grundskolans ram erbjuda en undervisning som3 såväl i fråga 
om innehå.11 som metodisk uppläggning3 är särskilt anpassad 
för dessa barn. Ve bör beredas möjlighet att använda sitt 
samiska modersmål i avsikt att grundlägga ooh utveckla en 
positiv inställning för samiska (samespråket) ooh samisk 
kultur. Sådan särskilt avpassad undervisning skall vara 
tillgänglig för alla samebarn3 oavsett om deras föräldrar 
är renskötare eller inte." (Lgr 69 II: Same, sid 4). 

Skolan avses i detta fall således fortsätta att bygga på 

den fostran som ägt rum i hemmet. 

Innebörden i interaktionen enligt pil nr 2 kan klargöras 

genom ett annat citat ur samma källa. Citatet är taget ur 

mål för undervisning i samiska. 

"Undervisning bör stimulera elevernas läslust3 väcka deras 
intresse föv samisk litteratur3 odla deras sinne för svrå-
ket och dess uttrycksmöjligheter och uppmuntra dem till 
självständig och skapande språklig verksamhet(Lgr 69 
II:Same, sid 5). 

Det samspel som åsyftas i figuren har således att göra med 

förankring av skolan i kulturen. Â ena sidan kan hemmets 

socialisation tas som grund för skolans verksamhet, å and

ra sidan medverkar skolan till att barnen till hemmet med

för attityder och färdigheter som bevarar och utvecklar kul

turen. 

Den högra delen av figuren avser att belysa situationen för 

många samer som av olika anledningar inte placerar sina 

barn i sameskolor. Grundskolan i övrigt torde helt eller 

till stor del sakna detta samspel med här avsedda hemförhål

landen. För många samebarn innebär detta att mycket av de 

kunskaper, erfarenheter och färdigheter de förvärvat i hem

miljön mer eller mindre är oanvändbara i skalan. Konkret 

innebär således valsituationen för samerna att man antingen 

låter barnen gå i s ameskola med därav följande möjligheter 
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att vistas i en kulturvänlig miljö, att odla den egna kul

turen och att bedriva studier i det egna språket, eller lå

ter man barnen gå i den övriga grundskolan och därmed i 

stort utestänger dem från dessa möjligheter. 

Lokalisering av skolorna återspeglar också den tidigare 

starka anknytningen av samepopulationen till den renskötan-

de befolkningen» Samtliga skolor ligger inom områden där 

renskötsel bedrivs. Det har dock i alla tider funnits samer 

vilka ej livnärt sig på renskötsel. Under det senaste århund

radet har också många samer övergått från rennäringen till 

andra näringar. Dessa samer har inte alltid funnit sin ut

komst inom renskötselområdet utan fått söka sig utanför den

samma. Härigenom har de också haft praktiska vanskligheter 

att övervinna om barnen skulle placeras i nomadskola. För 

dessa föräldrar existerar ofta inget val - de måste sätta 

sina barn i en skola där barnens egen bakgrund och kultur 

får ett minimalt utrymme eller saknas helt. Valfriheten är 

således enbart formell och inte reell. Belägenheten kompli

ceras dessutom av att utvecklingen som fört bort samer från 

rennäringen också har medfört att kontakterna med omgivningen 

ökat i hög grad. Denna omgivning är samtidigt också hänvi

sad till att göra sina värderingar och forma sitt beteende 

gentemot samerna utifrån en s 

och turism skapat och som int 

lag. Det är uppenbart att des 

önskemål och behov som tidiga 

När man dessutom har i åtanke 

hället med alltmer accelerera 

måste man, vare sig man vill 

fortsättningen få ställa in s 

Det förefaller således realis 

av den samiska befolkningen ä 

varit fallet, kommer att finn 

råden där renskötsel bedrivs. 

de som ansvarar för den långs 

ningsväsendet noggrant följa 

amebild som främst massmedia 

e alltid har verklighetsunder-

sa förhållanden kan leda till 

re ej uppmärksammats. 

den förändringsprocess sam-

nde takt varit inbegripet i 

det eller ej, troligen även i 

ig på fortsatta förändringar, 

tiskt att räkna med att delar 

ven i framtiden, liksom alltid 

a sin utkomst utanför de om-

Den utvecklingen måste också 

iktiga planeringen av utbild-

för att aktivt kunna medverka 
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till att förnyelse och -Förändring även sker inom sameunder

visningen . 

Definitioner 

Vissa begrepp som användes i denna rapport torde ej vara 

allmänt bekanta varför de klarlägges nedan. 

Husbönder Utmärkes speciellt i renlängderna t ex ge

nom understrykning av namnet. Husbonden kan 

närmast karaktäriseras som företagsledaren 

i familjeföretaget. 

Renskötselsätt I denna rapport användes begreppet i enlig

het med bestämmelsen i 1928 Ars lag. 

"Rätt till renskötsel, varom i denna lag 
sägs3 tillkommer' den som är av lapek här
komst 3 såframt hans fader elter moder el
ler någon av dessas föräldrar såsom stadig
varande yrke drivit renskötsel eller biträtt 
däri eller oak konungens be fällning skavan
de medgiver honom rätt därtill(SFS 
1928:309). 

Renlängd Förteckning över personer som äger renar i 

varje sameby med uppgifter om antal renar 

varje ägare innehar .Renlängd upprättas var

je år. Renantalet grundas på lokala renräk

ningar. 

Skötesrenägare. Upptas i regel under någon husbonde i ren

längden. Kan dock ibland tas upp sist i 

renlängden under t ex rubriken "Renar utan 

vårdare.'" Dessa personer kan dels vara sa

liner som lämnat rsnskötseln, dels icke sa

nier som erhållit tillstånd att ha renar i 

vård hos renskötande same. 

Sameby. Tidigare användes oftast benämningen 'Lapp

by'. Begreppet har dubbel betydelse. Ibland 
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avses det område inom vilket samer tillhö

rande byn äger utnyttja betesrätt, ibland 

avses den enhet samer som tillhör byn. Där 

inget annat anges kommer begreppet att ar

vändas i den sistnämnda betydelsen. 

Fjällsameby och Skilda regler gäller för de båda bytyper-

skogssameby. avggr betesrättens teritoriella om

fattning. 

Koncessionsby Bedriver skogsrenskötsel efter särskilt till

stånd och särskilda bestämmelser. 

Same. Begreppet användes, när annat ej anges* i 

dess vidaste bemärkelse. En explicit defi

nition är ej nädvändig för denna delrapport. 

Till den oinitierade läsarens ledning anges 

dock ett exempel på en sådan vid definition: 

Den är same som är påverkad av de ekologiska 

betingelser som utvecklat renskötseln under 

århundraden. 

Sameskola. Synonym till nomadskola. F n 7 st låg- och 

mellanstadieskolor, utspridda över hela 

renskötselområdet, samt gemensamt högsta

dium i Gällivare. 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om svenska samer har framför allt 

berört den renskötande befolkningen och icke sällan haft en 

viss etnografisk eller etnologisk inriktning. Ofta har for-' 

skarna också fastnat inför "intressanta" problem, varför sa-

rnerna själva ibland upplevt forskningen mer gå forskarnas 

egna ärenden än samernas. Forskning som närmast är relevant 

i skolsammanhang har företrädesvis behandlat språket. Delar 

av den forskningen berörs sågot i senare rapporter från den

na undersökning. Nedan refereras endast några mindre inter

vjuundersökningar som i sina frågeställningar direkt behand

lat skolfrågor. 

Som tidigare antytts är den nuvarande skolsituationen ej 

helt problemfri för samerna. Att samerna inte är helt nöj

da med de anordningar som står till buds för undervisningen 

framgår också av några smärre undersökningar. Ställnings

tagande för nomadskola är t ex ingalunda alltid självklart 

(Hodann, 3. och Torbiörnsson, B., 1960). I de nordligaste 

byarna synes dock renskötande föräldrar, vilka ej har sina 

barn i nomadskola, inta en positiv inställning till kul

turen och förespråkar samiska inslag i grundskolan som hel

het (Johansson, H. och Johansson, S., 1968). Om nomadsko

lan som institution råder också delade meningar. De skil

da åsikterna syns vara jämnt fördelade över olika regio

ner och över ålder (Henningsson, R. och Kjellmor, S., 

1966). Av samer från Jämtland som lämnat rennäringen kan ca 

50% tänka sig att sända sina barn till nomadskola medan 

25% ej kan tänka sig den möjligheten, resten dvs 25% kan in

te ta ställning till frågan. 

"Somliga av dem som ej vill sända barnen till nodmaskola, 
vill emellertid att deras barn skall ha tillgång till un
dervisning i samisk slöjd och lapska språket i skolan på 
hemorten". (Molander, B. och Âhrén, I., 1970, sid 79). 

Av svenska undersökningar med direkt •relavans för skolan 

förefaller de ovan refererade vara de enda vilka gjorts ef

ter de av 1957 års nomadskoleutredning (SOU 1960:41) företag

na studierna. Samtliga undersökningar synes också understry

ka skolvalsoroblernatiken. 
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PROJEKTETS SYFTE 

Mot den ovan skisserade bakgrunden och med uppfattningen 

att en långsiktig planering måste bygga på respekt för sa-

mernas värderingar och önskemål, syntes det angeläget att 

få till stånd en brett upplagd undersökning bland samer av 

olika kategorier för att mera explicit utröna samernas eg

na önskemål om undervisningen. Av speciellt intresse var 

eventuella angelägna inslag i undervisningen, alternativa 

lösningar och utformning samt att kartlägga den geografis

ka omfattningen av önskemålen. Syftet kommer närmare att 

utvecklas i anslutning till de delundersökningar som redo

visas från projektet. 

METOD 

Undersökningen genomfördes medelst personliga intervjuer 

efter standardiserat formulär. 

Frågeformulär 

Formuläret utarbetades under fortlöpande revideringar vil

ka företogs efter provintervjuer med samer i olika omgångar 

samt efter seminarier med bl a lärare vid sameskolorna. Frå

gornas utformning baserades delvis på en i anslutning till 

projektet tillkommen litteraturgranskningsrapport (Kjellsson 

och Selsjö, 1970). De flesta frågeställningarna undersöktes 

genom frågor med kombinationer av fasta och Bppna svarsal

ternativ. Tidsåtgånger per intervju var ca 45-60 minuter. 

Intervjuare 

Undersökningen genomfördes av intervjuare med god lokalkän

nedom. Sedvanlig inskolning på uppgiften har företagits. 

Samtliga intervjuare hade tidigare erfarenhet av intervju-

arbete. Intervjuerna påbörjades våren 1971 och slutfördes 

i huvudsak under hösten 1971. Ett antal svåranträffbara per

soner intervjuades dock i januari-februari 1972. 
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Databehandling 

Insamlat material har kodats för maskinell databehandling. 

Rapporterà ng 

Resultat från undersökningen kommer fortlöpande att rappor

teras i Pedagogiska Rapporter, Umeå och Pedagogisk Debatt, 

Umeå, 

POPULATION 

När man i olika sammanhang kommer i kontakt med demografis

ka uppgifter rörande samebefolkningen upptäcker man snart 

hur ofullständiga uppgifterna är. Oen senaste officiella 

sameräkningen gjordes i anslutning till 194 5 års folkräk

ning. Man valde vid detta tillfälle renskntaryrket, ren-

skötseltraditionen och lapska språket som kännetecken på 

personer soni skulle utgöra den samiska folkgruppen. Häri

genom fick man fram tre delpopuletioner om totalt ca 10 000 

personer. 

Samiska som 
Hemspråk 
ca 5000 

Renskötande 
ca 3000 

Figur 2. Några samiska delpopulati oner 
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Oen streckade ave.ränsningen anger att gränsdragningen f n 

är diffus och ej med lätthet kan anges. Av många skäl skul

le det varit önskvärt att kunna basera undersökningen på 

dessa delpopulationer. Med de informationer om populatio-

nen som f n står till buds finns dock inga möjligheter att 

exakt ange hur delpopulationerna skär varandra. Det finns 

tyvärr ej heller aktuella uppgifter överhuvudtaget om dessa 

delpopulationer, varför en annan indelningsgrund fick an

vändas. Undersökningen inriktades därför på samer inom ren

näringen (delpopulation I) och samer som lämnat rennäringen 

(delpopulation II). I det följande kommer delpopulationer

na och ploblem i samband med avgränsningen av dessa att när

mare beskrivas. 

Delpopulation I: Renskötande samer 

I nu tillgängliga källor rörande samepopulationen kan man 

endast få uppgifter om den renskötande befolkningens samman

sättning. Ej heller dessa uppgifter är lättillgängliga 

eller fullständiga. Dessa hämtas oftast ur renlängderna.Ren

längderna upprättas varje år och upptar förutom namn på dem 

som driver renskötsel inom byn även antal renar som var och 

en äger. Dessutom upptas s k skötesrenägare, vilka utgörs 

av dels vissa samer som ej aktivt utövar renskötsel, dels 

vissa icke samer från renskötselområdet. Det förefaller ock

så vara olika praxis i fråga om hur renlängderna fors. Vissa 

byars längder upptar t ex utförliga uppgifter om födelse-

nummer, adress och namn medan andra byars längder endast upp

tar namn. Praxis förefaller också variera i fråga om vilka 

samer som betraktas som skötesrenägare. För att få en upp

fattning om den renskötande befolkningens sammansättning 

måste man således komplettera renlängdernas uppgifter med 

dels namnuppgifter för respektive familjer varifrån någon 

representant finns upptagen på renlängden, dels måste man 

för varje by kontrollera namnuppgifterna med t ex någon sak

kunnig inom byn, för att slutligen kunna avföra dem som ej 

längre bedriver renskötsel efter de kriterier som man för 
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tillfället använder. Som framgår av bl a nedan citerade un

dersökningar har dessa kriterier också kommit att variera 

från undersökning till undersökning. 

"För att få gränsen så klar som möjligt har vi som renskö-
tande samer betraktat samtliga samer, som bedriver någon 
form av aktivitet inom renskötseln under någon del av året". 
(Molander och Âhrên, 1970, sid 18). 

"Renlängderna markerar genom understrykningar särskilt dem 
som är renskötande husbönder i d vs i praktiken företagsle
dare i lappbyn. Genom att avgränsa populationen till att om
fatta de 826 renskötande husbönder (konoessionsbyarna undan
tagna) som angavs i de renlängder som fanns tillgängliga un
der sommaren 1967 kan vi vara tämligen säkra på att vårt ur
val enbart innehåller samer som är aktiva inom rennäringen. 
I den mån generaliseringar kan göras kan de alltså göras en
dast till gruppen renskötande husbönder". (Henningsson och 
Kjellmor, 1968, sid 3). 

Demografiska studier av den renskötande befolkningen har 

gjorts vid några tillfällen. En kort sammanfattning av des

sa ges av Hyrenius (Hyrenius, 1968). Inte heller dessa un

dersökningar har grundats på entydiga definitioner av popu

lationen. 

"Det må förutskiokas att det föreligger vissa definitions-
olikheter mellan folkräkningen 1930 å ena sidan och de se
nare folkräkningarna å den andra sidan". (Hyrenius, 1968, 
sid 7). 

Hyrenius påpekar också att den år 1965 utförda demografiska 

undersökningen ej alltid kan jämföras med en tidigare inven

tering gjord 1958. 

"Ett osäkerhetsmoment> som bl a försvårar jämförbarheten med 
den år 1965 utförda inventeringen är att renlängderna ej alV 
'tid förts på ett konsekvent sätt. Uppgifterna om personer 
upptagna under lappby i mantalslängderna är> delvis brist-
fällig a y vartill kommer att i vissa områden renskötande fa
miljer är skrivna på fastigheter". (Hyrenius, 1968, sid 10). 
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Undersökningen 1958 har sina brister vid jämförelse med folk

räkningen 1945 osv . Som synes förefaller undersökningarnas 

jämförbarhet med varandra vara begränsade med avseende på de

finitionerna. Dessvärre ar man i nuvarande läge helt hänvi

sad till uppgifter vars riktighet man tom ibland tyvärr 

måste betvivla. 

I den senaste demografiska undersökningen definierades den 

renskötande befolkningen som 

" medlemmar av renskötande hushåll (minst en person ak
tivt verksam i renskötsel)". (Hyrenius, 1966, sid 11). 

På basis av denna definition uppgick den renskötande be

folkningen till ca 2 500 personer, vilket var något mindre 

än det antal personer som enligt närmast motsvarande defi

nition vid sameräkningen i anslutning till 1945 års folk

räkning kunde hänföras till d-enna de lpopulation. För den 

nu aktuella undersökningen om sameundervisning var det an

geläget erhålla synpunkter bl-a från inom rennäringen akti

va personer. Av praktiska och ekonomiska skäl syntes ren

längderna utgöra de källor, vilka närmast kunde utnyttjas. 

Ovanstående definition (Hyrenius, 1968) fick utgöra den 

första grova definitionen av populationen. 

Undersökningens frågeställningar motiverade dock att delpo-

pulationen avgränsades i ålder. Många frågor krävde att in

tervjupersonen bl a skulle göra tillbakablickar på sin egen 

utbildning. För att uppnå meningsfullhet med dessa frågor 

bedömdes en nedre åldersgräns till personer födda senast 

1950 vara ändamålsenlig. Avsikten med åtskilliga frågor var 

också att inhämta uppgifter rörande barn i och under skol

åldern. Förutsättningarna att besvara dessa frågor bedöm

des öka om en övre åldersbegränsning gjordes. Efter olika 

överväganden fastställdes att personer födda före 1920 ej 

skulle ingå i undersökningen. Eftersom ytterligare en del

population, personer som lämnat rennäringen, avsågs bli fö

remål för undersökningen var det angeläget att ur den del

population som erhölls genom definition ovan utesluta per

soner som lämnat rennäringen. 
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Som utgångspunkt för populationsbestämningen togs 1970 års 

renlängder för samtliga skogs- och fjällbyar. Uteslutandet 

av koncessionsbyarna kan givetvis diskuteras. Motiveringen 

härför har emellertid varit att renskötseln där regleras 

genom speciella bestämmelser, varför jämförbarheten med 

fjäll- och skogsbyarna ibland kan bli diskutabel. 

Delpopulation I kom således att omfatta renskötande samer 

födda 1920-1950 i skogs- och fjällsamebyarna. 

Delpopulation II: Samer som lämnat rennäringen 

Någon fullständig kartläggning av personer som lämnat ren

näringen har aldrig Utförts varför stora praktiska prob/sm 

uppkommer om man vill- undersöka denna delpopulation i något 

avseende. Det låg också utanför undersökningens möjlighe-
v 

ter att göra en sådan fullständig kartläggning för att se

dan låta kartläggningen ligga till grund för urval. En be

gränsning av delpopulationen framstod således som nödvändig. 

övergång från renskötsel till andra näringar har alltid före

kommit, men har kanske, åtminstone i de nordligaste byarna, 

varit speciellt intensiv det senaste decenniet. Anledningen 

härtill har varit dels rationaliseringar inom rennäringen» dels 

den allmänna glesbygdspolitiken. Den avgränsning som slut

ligen antogs innebar att till delpopulationen hänfördes per

soner som lämnat rennäringen de senaste tjugo åren. Trots 

denna begränsning bedömdes delpopulationen kunna ge ett re

lativt brett underlag för undersökningen. I övrigt iakttogs 

samma begränsningar som för delpopulation I dvs personer 

födda 1920-1950 samt att koncessionsbyarna uteslöts. 

Det praktiska arbetet med bestämning av denna delpopulation 

mötte betydligt större problem än motsvarande arbete med 

delpopulation I. Orsaken härtill var bristen på tidigare 

uppgifter och undersökningar rörande delpopulation II. Den, 

av allt att döma, enda tidigare undersökning som inriktats 

på delpopulationen begränsades geografiskt till Jämtland 

(Molander och Ahrén, 1970). 
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URVAL 

Delpopulation I 

Urvalet ur denna delpopulation har utförts med utgångspunkt 

från renlängderna för skogs- och fjällbyarna for år 1970. 

Renlängdernas uppgifter har kompletter »enom data från 

vissa lokala utredningar, församlingsböcKer samt muntliga 

uppgifter från olika personer i byarna. Dessa komplette

ringar har t ex inneburit att husmödrar och barn, vilka ej 

medtagits i renlängderna, kunnat inräknas i delpopulationen. 

Vidare har saknade födelsedata kunnat införskaffas varige

nom den tidigare omtalade åldersbegränsningen kunnat ske. 

Med denna metod och med iakttagande av åldersbegränsningen 

har delpopulationens storlek uppgått till ca B50 personer. 

Motsvarande definition i Hyrenius data ger ett tiotal fler 

individer. Om hänsyn tages till avflyttning sedan 1965, vil

ket år Hyrenius data grundas på, förefaller överensstämmel

sen i antalet vara acceptabel. Med hänsyn till Hyrenius be

dömningar om utflyttningens storlek varje år kunde man dock 

ha väntat sig ett något mindre antal personer i denna del

population . 

Kostnaderna för en undersökning är ofta direkt proportio

nellt mot stickprovets storlek och av både praktiska och 

ekonomiska skäl måste stickprovet således begränsas. I det

ta fall fastställdes stickprovsstorleken till 100 individer. 

Tidigare undersökningar har visat att inställningen till 

olika skolfrågor kan variera mycket mellan olika byar, medan 

åsikterna inom byarna förefallit vara mindre deladeOo-

hansson och Johansson, 1968). Detta motiverade användandet 

av stratifierat urval med byarna som urvalsenheter. Härige

nom säkerställdes också geografisk spridning av urvalet. I 

två fall har två byar förts ihop till en urvalsenhet. Dessa 

byar var Sösjö och Kall samt Frostviken Mellersta och Södra. 

Byarnas ringa storlek och likartade förhållanden i övrigt 

motiverade åtgärden. Eftersom byarna totalt sett varierar 

mycket i fråga om storlek och byns storlek kan ha betydelse 
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för homogeniteten i ifrågavarande egenskaper bedömdes ett 

urvalsförfarande där samplingenhetens storlek bestämde ur

valets storlek vara ändamålsenligtOetta föranledde att ur

valets storlek ur varje by bestämdes i proportion till byns 

storlek. Som mått på bystorleken uttogs antalet husbönder i 

respektive by enligt 1970 års renlängder. Stickprovsstorle-

ken, 100 individer, sattes i relation till totala antalet 

husbönder genom att en kvot bildades i samtliga byar vari

genom en konstant erhölls. Genom multiplikation av antalet 

husbönder i respektive by med konstanten erhölls det antal 

individer i varje by som skulle utgöra urvalet från byn. 

Detta förfaringssätt kan beskrivas med nedanstående enkla 

formel. 

U • kx 

U = U rvalets storlek från byn 

K. = ko nstant = .1211 

X = an talet husbönder i byn enligt 1970 års renlängd 

Vid bestämning av urvalsstorleken enligt formeln har mate

matisk avrundning tillämpats. Urvalsförfarandet kan således 

sammanfattningsvis anges som: 

1. Stratifierat urval med byarna som strata. 

2. Ur varje stratum tages ett obundet slumpmässigt urval pro

portionellt mot urvalsenhetens storlek. Härigenom blir 

urvalsandelen densamma för samtliga strata, 

urvalsstorleken i respektive by. N^= bystorlek. Stratae 

by. ) 

Stickprovet blir med detta förfaringssätt självvägande 

vilket bl a medför att sammanställning av data kan före

tagas utan hänsyn till strataindelning (Quensel, 1970). 

Delpopulation II 

Svårigheter i samband med avgränsning av denna delpopula

tion har ovan påtalats. Det bedömdes dock som ytterst vär

defullt om åtminstone delar av den befolkning som lämnat 
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rennäringen kunde ingå i undersökningen, varför även ett 

urval med begränsade generaliseringsmöjligheter ansågs va

ra angeläget att undersöka. Som utgångspunkt för urvalet 

togs den population som erhölls med utgångspunkt från 1970 

års renlängder. Renlängdernas uppgifter kan dock ej direkt 

tjäna som urvalsgrund för denna delpopulation. I renlängder

na kan man endast finna ett mindre antal personer som läm

nat rennäringen. Dessa tas ibland, i den mån de äger renar, 

upp som skötesrenägare. Som tidigare angetts varierar dock 

praxis härvidlag. Komplettering av renlängdernas uppgifter 

var därför nödvändigt. En fullständig kartläggning låg som 

tidigare nämnts utanför undersökningens möjligheter varför 

ett stickprovsförfarande användes. Ur renlängdernas uppgif

ter om "husbönder" togs ett urval från varje by. För varje 

husbonde i urvalet gjordes en komplettering av uppgifterna 

med ledning av församlingsbok och uppgifter från respektive 

by. Härigenom erhölls en förteckning över de utflyttade som 

ingick i detta första urval. Från denna förteckning gjor

des därefter det slutliga urvalet av de individer som av

sågs ingå i undersökningen. Urvalsförfarandet i detta led 

var detsamma som för delpopulation I. Urvalet gjordes så

ledes i proportion till byarnas storlek. Likaså bestämdes 

stickprovsstorleken även här till 100 individer. Vansklig-

heterna med detta förfarande kommer nedan att diskuteras. 

Enligt ovan angivna principer erhållna urval från de olika 

distrikten åskådliggörs i tabellform i bilaga 1. For när

mare uppgifter om urvalsmetodiken hänvisas till Johansson 

(1973). 

SVAGHETER I URVALET 

Med den utförliga beskrivningen av urvalsförfarandet har 

åsyftats bl a att i någon mån återge de praktiska proble

men som undersökningar av samepopulationen möter. Det till

vägagångssätt som denna undersökning anlitat är förknippat 

med brister, vilka något måste kommenteras. Urvalet ur del

population I kan i viss utsträckning jämföras med data från 

tidigare beräkningar av populationen (Hyrenius, 1968) 
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Tabell 1. Delpopulation I procentuellt fördelat på kön. Jäm
förelse med tidigare uppgifter om delpopulationen. 

Män Kvinnor 

Hyrenius ' 65 35 100 

Denna undersökning 77 23 100 

Som framgår ovan förefaller männen vara något överrepresen

terade i urvalet om man antar att Hyrenius data fortfaran

de gäller. Det manliga överskottet kan emellertid ej hänfö

ras till någon speciell åldersgrupp utan slår igenom i hela 

urvalet. 

I denna delpopulation uppstår främst svårigheter att avgöra 

vilka som tillfälligt lämnat näringen och som avser att åter

vända. En annan fråga är vilka i det renskötande hushållet 

som bör inräknas i den renskötande delpopulationen. I före

liggande undersökning har den första frågan avgjorts genom 

information från olika personer i byn. En bättre lösning av 

frågan hade sannolikt varit att inhämta uppgifterna från de 

ifrågavarande personerna själva. Av kostnadsskäl har detta 

varit omöjligt. I viss utsträckning kan diskussionen av re

sultaten från den renskötande delpopulationen i detta av

seende belysas av uppgifter från delpopulation II. Problemet 

sammanhänger delvis med frågan om vilka som skall inräknas 

i det renskötande hushållet. Denna fråga behöver troligen 

inte påverka resultaten i någon högre grad eftersom ålders

begränsning vidtagits. De problematiska avgörandena kan tro

ligen hänföras till yngre personer, vilka ännu inte markerat 

något yrkesval. Sammanfattningsvis bör således resultaten 

från undersökningen äga god ge»eraliserbarhet till popula-

tionen renskötande samer födda 1920-1950. 

När det gäller delpopulation II blir dock osäkerheten stör

re. Den första begränsningen i delpopulationen utgörs av att 

den enbart omfattar dem som lämnat näringen de senaste 20 
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åren. Den andra begränsningen följer av att utgångspunkt 

tagits i 1970 års renlängder. För att få en bättre bild av 

de senaste 20 årens "utvandring" från renskötseln hade det 

krävts att man jämfört varje års renlängder med varandra for 

att kunna konstatera vilka som avförts varefter kontroll av 

anledningen till detta skulle ha företagits. Dessutom hade 

samma förfarande som denna undersökning tillämpat för 1970 

krävts för samtliga år. Även detta förfaringssätt låg utan

för denna undersöknings möjligheter. Den tredje begräns

ningen utgörs av att urvalet tagits proportionellt mot by-

storleken. Det kan tänkas att byar med stor utflyttning in

te behöver vara storbyar. Om så är fallet kan små byar med 

stor utflyttning bli underrepresenterade i materialet. Pro

blemet är dock svårlöst så längs säkra uppgifter om den to

tala avflyttningen saknas. 

Den använda metodens brister kan kort sammanfattas med angi

vande av vad som utmärker de individer som trots att de un

der de senaste 20 åren lämnat rennäringen ej hänförts till 

delpopulation II. 

Personerna ifråga är ej själva upptagna i renlängd och har 

ej heller varken make, maka, barn eller någon förälder upp

tagen på 1970 års renlängd. Omfattningen av antalet sådana 

personer kan f n ej anges. Vid generaliseringar och dis

kussioner av resultaten bör således detta förhållande upp

märksammas. 

Några tidigare siffror att jämföra detta urval med finns in

te. Inte heller kan man bedöma den totala utflyttningen med 

nu tillgängliga data vilket även tidigare påpekats. 

"Dödligheten kan möjligen skattas3 men av flyttningen från 
en befolkning med den här uppställda definitionen kan ej 
beräknas för någon längre period bakåt". (Hyrenius, 1968, 
sid 5). 

I samma källa bedöms dock den manliga utflyttningen till 

10-20% årligen medan den kvinnliga ej kan bedömas ens i så 

vaga angivelser. 
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BORTFALL 

Uppkommet bortfall är av två slag, dels totalt bortfall, 

dels partiellt bortfall. Totalt bortfall innebär att inter

vjun av olika anledningar inte har kommit till stånd. Par

tiellt bortfall innebär att intervjun visserligen kommit 

till stånd, men att någon enstaka fråga ej basvarats. Det 

totala bortfallet beskrives och analyseras i bilaga 2. Par

tiellt bortfall har uppstått endast for någon enstaka fråga 

och person varför det kommer att redovisas i anslutning till 

att respektive fråga behandlas. 

Vid undersökningar av detta slag måste man alltid räkna med 

att vissa förändringar i populationens sammansättning sker 

mellan tidpunkten för urval och tidpunkten för intervjuerna. 

De förändringar som åsyftas består t ex i att somliga ut

flyttat och att nya personer tillkommit. Sådana förändringar 

har även skett i denna undersökning. För att skydda invervju-

personernas anonymitet kan dessa förändringar ej närmare an

ges. I databehandlingen har dock hänsyn tagits till dessa 

faktorer varför eventuella felrisker eliminerats. Bortfalls-

analysen i bilaga 2 visar att 

- Inget beroende föreligger mellan kön och svarsbenägenhet 

- Inget beroende föreligger mellan svarsbenägenhet och de 

båda delpopulationerna. 

- För båda delpopulationerna är det kvarstående urvalet ef

ter bortfall representativt för distrikten. 

- För båda delpopulationerna är det kvarstående urvalet 

efter bortfall representativt för ålder. 
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UNDERSÖKNING RÖRANDE DEN UPPLEVDA SAMEIDENTITETEN 

Begreppet same 

Minoritetsproblem av olika slag debatteras f n livligt runt 

om i världen. Debatten försvåras dock många gånger av den 

stora språkförbistring som råder beträffande begreppen.Det

ta illustreras bl a av en uppsats som utförts inom denna un

dersöknings ram (Andersson, G.B. och Larsson, M., 1971). I 

arbetet studerades hur forskare inom psykologi, sociologi 

och pedagogik definierade minoritetsbegreppet. Ett sjuttio

tal forskningsrapporter utgivna åren 1950-1970 penetrerades 

i detta syfte. Resultatet var nedslående såtillvida att en

dast ett fåtal forskare uttryckligen definierat begreppet. 

Samstämmighet saknades inom de olika disciplinerna och ännu 

mindre mellan dessa. 

Det är ytterst troligt att den som ger sig på att studera 

SAME- begreppets användning skulle komma till lika nedslåen

de resultat. I Sverige har man emellertid i ett avseende 

varit konsekvent: lagstiftningen känner inga andra sanier än 

de renskötande. En av anledningarna till att begreppet sa

me urholkats är troligen att den samiska befolkningen under 

en lång tidsperiod har ställts inför stora och genomgripan

de förändringar. Dftast har dessa förändringar också ini

tierats utifrån. F n lämnar t ex många samer rennäringen och 

övergår till andra yrken. Denna övergång medför en mängd 

andra förändringar som ofta, men inte nödvändigtvis, leder 

till en gradvis "försvenskning". Rennäringen får på så vis 

ofta ställningen som en gränsbevarande mekanism för att an

vända socialantropologen Barths begrepp (Barth, 1969). Det 

är dock ofta omvittnat i forskningen att man inte blir av 

med en ntnisk grupptillhörighet lika lätt som man blir av 

med en skjorta genom att byta den till en ny. På senare år 

har också många samer, enskilda och grupper, i olika samman-

hand försökt frigöra samebegreppet från renskötselutövandet. 

Detta har emellertid ej varit någon lätt uppgift och anled

ningen härtill är komplicerad. Vad som komplicerar denna 
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stråvan är att olika krafter ibland drar åt motsatta håll i 

definitionsfrågor. Samhället kan av många skal finna en snäv 

definition t sx same lika med renskötare, vara andamålsen-

ligast. Denna syn kan också föreligga hos en del av dem som 

omfattas av den snäva definitionen. Den snäva definitionen 

medför emellertid också många problem för individen. Defini

tionen verkar visserligen utåt som ett skydd genom vissa 

lagstadgade rättigheter men verkar inåt som ett hinder genom 

att renskötseln framstår som enda utkomstmöjlighet för den 

som vill bli accepterad som same. Hur stark förankring vil

jan att bli accepterad som same har är dock f n helt okänt. 

Kunskaper om denna förankring torde dock vara av grundläg

gande betydelse i många sammanhang t ex i skolfrågor efter

som de behov individen upplever kan emanera från identitets

upplevelsen. Det framstod därför angeläget för denna under

sökning att närmare studera den subjektiva upplevelsen av 

att vara same. 

Frågeställning 

För att få uppfattning om den subjektiva upplevelsen ifråga 

om sameidentiteten ombads intervjupersonerna besvara nedan

stående frågor. 

1. Anser du dig vara same? 

2. Att vara same - vad innebär det för dig? 

Utifrån tidigare forskning bl a Gjessing (1954) och Asp 

(1966) kunde man förvänta att följande variabler eventuellt 

skulle kunna inverka på innebörden i samebegreppet: kön, 

bostadsortens belägenhet i förhållande till hemmiljön samt 

den ursprungliga hemmiljöns geografiska läge. Det uppgivna 

identitetsinnehållet ställs i resultatredovisningen i re

lation till dessa variabler. 
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RESULTAT 

Diagram 1 å skådliggör svaren på frågan: Anser du dig vara 

same? Biand de renskötande anser sig 100% vara samer. Av 

de utflyttade ges motsvarande svar av 89% medan 8% svarar 

NE3 och 3% VET EJ. 

JA 
3a 

3% 

vet ej 

renskötande utflyttade 

Diagram 1. Procentuell svarsfördelning bland renskötande 
(1*1 = 88) och utflyttade (N = B4) på frågan: 

anser du dig vara same? 

Om de 11% av de utflyttade som svarat NE3 eller VET E3 stu

deras närmare framgår en sned könsfördelning bland dessa. 

Samtliga som svarat VET E3 är kvinnor. Likaså föreligger 

kvinnlig dominans bland de 8% som svarat NE3 (6% för kvin

nor och 2% fcr män). Flerparten av dessa utflyttade perso

ner är fortfarande boende inom den gamla hembyns eller an

gränsande bys renskötselområde. 
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Diagram 2 visar svaren på frågan: Att vara same - v ad inne

bär det för dig? Bland de renskötande förefaller innebör

den i s amebegreppet för 39% omfatta enbart olika rättig

heter. Ytterligare 32% tar dock med rättigheter men tar 

också med andra aspekter (se bilaga 3), medan 17% tar upp 

enbart andra aspekter. Slutligen ser 7% ej någon speciell 

innebörd medan 5% svarar VET E3. 

RENSKÖTANDE 

Enbart 
rättigheter 

Rättigheter men även 
andra aépekter 

Enbart andra 
aspekter 

Inget speciellt 

Vet ej 

Enbart andra aspekter 

UTFLYTTADE 

Rättighete 
men även 
a n a ra 
aspekter 

Vet ej 

Diagram 2. Procentuell svarsfördelning bland renskötande 
(N=8£3 och utflyttade (N=84) på frågan: 

ATT VARA SAME - VAD INNEBAR DET FÖR DIG? 
(För beteckningarna A,B,C,D och E se bilaga 3.) 
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Bland de utflyttade utgör rättigheterna innebörden för 14%. 

Ytterligare 19% anger rättigheter tillsammans med andra 

aspekter medan 30% tar upp enbart andra aspekter. En stor 

andel, 31%, ser ej någon speciell innebörd. Slutligen sva

rar 6% VET E3. Ingen förändring av totalbilden sker om man 

utesluter dem som ej anser sig vara samer. 

Diagram 3 visar könsdifferensens inverkan på resultaten. 

Som synes framgår det att bland de renskötande intar män

nen oftare än kvinnorna en ståndpunkt innebärande att en

bart rättigheter av olika slag knyts till samebegreppet me

dan kvinnorna oftare betonat även andra aspekter. Bland de 

utflyttade är fördelningen på de olika alternativen betyd

ligt jämnare. 

RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

20 

45 

28 

B 

30 

13 

I 
D 

ÌL 
D 

• 

Män ~-nmB 

Kvinnor Na20 

I Män N«*6 

Kvinnor N=38 

Diâgrém 3.. Histogram över "den procentteslia ayeräföt^Jélntngön 
på ftféga t ffftr ̂ rasp'elMt£ve MpTtv fet* ̂ »Ifla îLhi.̂ ti'tfv,.. h 
(Föritetifkrritogfoffft A,B,C,D och I se diagram 2)» 
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Utförda x2"test på beroende mellan urvaladistrikt och iden

titetsinnehåll visar att sådant beroende ej kan säkerställas. 

Ej heller föreligger bland de utflyttade beroende mellan 

uppgivet identitetsinnehåll och nuvarande bostadsorts geo

grafiska läge. 

Slumpfel 

I en stickprovsundersökning av den typ som har företagits 

insamlas data endast från ett urval av hela populationen. 

Med hjälp av dessa data försöker man sedan beskriva den to

tala populationen genom att utifrån de resultat man får i 

urvalet uppskatta de värden som skulle ha erhållits om man 

företagit en totalundersökning. Härigenom uppstår naturligt

vis en viss osäkerhet ifråga om överensstämmelsen mellan 

stickprovsresultaten och de resultat en eventuell totalun

dersökning skulle ha givit. Till stickprovstekniken hör emel

lertid också att man kan uppskatta och ange denna osäkerhet. 

Detta kan göras med nedanstående formel. 

(Tp= me delfelet i procentskattningen 

P » i frågavarande procenttal 

Q » 1 00 - P 

Med kännedom om medelfelet och med hjälp av s k intervall-

skattning kan man sedan ange de gränser inom vilket det 

"sanna" värdet ligger med en angiven sannolikhet. 

För frågan: Att vara same - vad innebär det för dig? är ut

räkning av säkerheten i procenttalen befogad. Svaren på frå

gan: Anser du dig vara same? är däremot så entydiga att be

räkningarna ej anses vara nödvändiga. 

Följande tabell utvisar inom vilka gränser man med 95% eller 

90% säkerhet kan anse att det "sanna" procentvärdet ligger 

(Guilford 1965, formel 8.11 sid 161) 
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Tabell 2 Gränser för P vid 95% och 90% konfidensintervall 
kring erhållna procentvärden for svarsalternativ. 

Grä nser för P 

Delpopulation Alternativ Resultat=P vid 95% Vid 90% 

Renskötande A 39 29-48 31-47 

B 32 23-41 24-40 

C 17 10-24 11-23 

D (7) (2-12) (3-11) 

E (5) (1-10) (2-8) 

D + E 12 6-19 7-18 

Utflyttade A 14 7-21 9-20 

B.. 19 11-27 13-25 

C 30 21-39 22-37 

D 31 22-40 23-38 

E (6) (1-11 ) (2-10) 

D + E 37 28-46 29-45 

Siffrorna inom parentes anger att värdena ur statistisk

metodisk synvinkel ej är helt tillförlitliga. Tabellen kan 

överföras till nedanstående diagram som ger en illustrativ 

bild av de erhållna procenttalen och osäkerheten i dessa vid 

olika säkerhetskrav. 
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P% 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

O 

] 
[ 

A B C D+E 

Betecknar 95% intervall 

Betecknar 90% intervall 

Alternativ 

Diagram 4. Illustration av 95% och 90% konfidensintervall kring 
erhållna procentvärdan för ds renskötande.(För be
teckningarna A,B,C,B och E se bilaga 3). 

50 L 
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20 
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O o -
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' ^ ! "* — ^ Alternativ 
A B C 0 D + E 

Betecknar 95% intervall 

Betecknar 90% intervall 

Diagram 5. Illustration av 95% och 90% korfidansinterval1 kring 
erhållna procentvärden för de utflyttade. (För be
teckningarna A,B,C,D och E SR hilao» ^t 
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Diskussion av resultat 

Svaren på fråga 1: Anser du dig vara same, visar att den sub

jektivt upplevda tillhörigheten till samepopulationen ej 

förändrats i någon högre grad även om man har lämnat ren

näringen. Den stora andelen som anser sig vara samer bland 

de utflyttade visar också att man ej accepterat den snäva 

samedefinition som sätter likhetstecken mellan same och ren

skötare . 

Svaren på fråga 2: Att vara same - vad innebär det för dig, 

visar att ca 70% av de renskötande angett olika former av 

rättigheter utgöra innebörden. Resultatet var också väntat. 

För den renskötande befolkningen upptar naturligtvis den nä

ring de är beroende av för sitt uppehälle en central plats 

i detta sammanhang. Av dessa 70% tog dock 32% även upp and

ra aspekter som t ex språk. Dessutom nämns enbart andra 

aspekter av 17%. Dessa resultat kan ses som tecken på att 

en vidgad samedefinition även har förankring hos de renskö

tande samerna. Könsskillnaderna i svaren bland de renskötan

de återspeglar troligen det faktum att männen oftast är 

mycket hårdare engagerade i renskötseln än kvinnorna, var

för näringen som sådan kommer dem närmare in på livet. Re

sultaten för de utflyttade visar en bred förankring av en 

expansiv samedefinition. Endast 33% har angett rättigheter 

av olika slag i identitetsupplevelsen. Av dessa har dock 

bara 14% enbart angett rättigheter. En förhållandevis stor 

andel, 31%, anser dock att det inte innebär något speciellt. 

De erhållna resultaten visar på ett påtagligt sätt att den 

subjektiva upplevelsen av att vara same har stor utbred

ning hos båda delpopulationerna. Denna upplevelses förank

ring har också sådan styrka att den kvarstår även om var

dagens realiteter medför att ett av de påtagligaste insla

gen i kulturen, renskötseln, ej längre utgör ett nödvän

digt villkor för individens existens. Trots att man över

ger renskötseln vill man alltså vara same. Möjligheterna 
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härtill år f n emellertid begränsade. Det -faktum att upple-

vels-en visar denna förankring bor medföra att man även vid 

planeringen av undervisning tar hänsyn till att sameskolor

na genom sin lokalisering rimligtvis inte kan tillfredsstäl

la de behov som de utflyttade samerna kan uppleva. 

Resultaten rörande innebörden i samebegreppet visar att det 

föreligger komponenter i upplevelsen som är^gemensamma för 

både renskötande och utflyttade. Detta framgår av att ca 

50% av båda delpopulationerna, visserligen i något olika kom

binationer men ändock, betonar aspekter i innehållet som pe

kar på en känslomässig bundenhet till hemmiljön och kultu

ren i övrigt. Här föreligger således en bred grund av ge

mensamma intressen. I skolsammanhang har de renskötande i 

viss utsträckning möjligheter att genom sameskolorna odla 

detta intresse. För de utflyttade är de reella möjligheterna 

härtill så gott som obefintliga. Detta understryker ytter

ligare vikten av att undervisningsplaneringen ej ensidigt 

inriktas på att tillfredsställa samernas behov genom same

skolorna. 

Slutligen finns anledning att särskilt uppmärksamma den icke 

oväsentliga andel, 31%, av de utflyttade för vilken innehål

let i samebegreppet synes sakna innebörd. Med kännedom om 

att övergivande av en etnisk identitet och anammandet av en 

annan är en långvarig och många gånger smärtsam process, 

finns det starka skäl att anta, att det bland dessa 31% finns 

många individer, som upplever en form av identitetsvakuum. 

Den tillsatta sameutredningen bör närmare studera de problem 

som kan vara förknippade härmed. 
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Bilaga 1 

Tabell 3. Urvalet fördelat på delpopulationer och distrikt. 

Distrikt Delpopulation I Delpopulation II 

Norrbotten N:a 32 32 

S : a 24 23 

ö : a 18 19 

Västerbotten 12 13 

Jämtland 14 13 

100 100 

Som framgår av tabellen är urvalet till respektive depopu

lation inom samma distrikt lika på en individ når. Anled

ningen till detta är att urvalsmetoden till respektive del-

population varit lika och matematisk avrundning skett. Hän

syn har dock tagits till om dubbla den exakta urvalsstor

leken givit ett udda tal. Där så har varit fallet har den 

udda individen slumpmässigt hänförts till den ena delpopula-

tionen. 
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Analys av det totala bortfallet 

Där inget annat anges har som testvariabel använts standard

formeln för X2 (se t ex Guilford, 1965, sid 239, formel 

11.9) Signifikansnivån i samtliga fall är 5%. 

Nedanstående tabell redovisar hur intervjupersonerna pro

centuellt fördelar sig på delpopulationerna. Tabellen an

ger även bortfallet för båda könen i respektive depopula

tion. 

Tabell 4. Intervjupersonernas procentuella fördelning på del 
populationer och Ren samt bortfall. 

DELPOPULATION 

POP I: Renskötande POP II: Utflyttade 

Svar Bortfall Svar Bortfall Summa N 

Män 34 4.5 23 3.5 65 130 

Kvinnor 10 1.5 19 4.5 35 70 

Summa 44 6.0 42 8.0 100 

N 88 12 84 16 200 

För att undersöka om könsfördelningen i bortfallet eventu

ellt kan påverka resultaten och erfordra korrigeringar ut

fördes x2~test av de observerade frekvenserna. 
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Tabell 5. Observerade frekvenser intervjupersoner fördela
de efter kön och svarsbenägenhet. 

SVARS
BENÄGENHET 

Män Kvinnor Summa 

Svar 114 58 172 

Bortfall 16 12 28 

Summa 130 70 200 

Signifikansprövningen gav där kritiskt varde var 

X 2(1)=3«84 « Ing et beroende kunds säkerställas mellan k8n 

och svarsbenägenhet. 

För att studera eventuellt beroende mellan kon och svarsbe

nägenhet inom respektive delpopulation utfördes ytterligare 

två testningar. 

Tabell 6. Observerade frekvenser inom delpopulation I: Ren-
skötande, med avseende på kön och svarsbenägenhet. 

SVARSBENÄGENHET 

KÖN Svar Bortfall Summa 

Män 68 (67.8) 9 (9.2) 77 

Kvinnor 20 (20.2) 3 (2.8) 23 

Summa 88 12 100 

Siffrorna inom parentes anger förväntade frekvenser. Ett av 

fälten uppvisar en förväntad frekvens =2.8. Detta varde för

hindrar användning av x2~test utan korrektion (Hoel, 1960). 

Formel 11.9 ovan korrigerades med Yates's korrektion. (Se 

Guilford, 1965, sid 240) 

Signifikansprövningen gav x2=2»95 där kritiskt värde var 

X2(1)=3.84. Inget beroende kunde säkerställas mellan kön 

och svarsbenägenhet. 



Bilaga 2 
(3) 

Tabell 7. Observerade frekvenser inom delpopulation II:Ut-
flyttade med avseende på kön och svarsbenägenhet. 

SVARSBENÄGENHET 

KÖN Svar Bortfall Summa 

Män 46 (44.5) 7 (8.5) 53 

Kvinnor 38 (39.5) 9 (7.5) 47 

Summa 84 16 100 

Siffrorna inom parentes anger förväntade frekvenser. Samt

liga förväntade frekvenser är större än 5. Signifikanspröv-

ningen gav x2* 0.65 där kritiskt värde var x2(1)= 3.84. Inget 

beroende kunde säkerställas mellan kön och svarsbenägenhet. 

Med dessa testningar accepterades att könsfördelningen var 

betryggande och ej krävde speciella korrigeringar av resul

taten . 

Utifrån tabell 8 företogs ytterligare en testning av beroen

de mellan svarsbenägenhet och delpopulation. 

Tabell 8. Observerade frekvenser intervjupersoner fördelade 
efter delpopulation och svarsbenägenhet. 

SVARSBE
NÄGENHET Renskötande Utflyttade Summa 

Svar 88 84 172 

Bortfall 12 16 28 

Summa 100 100 200 

Signifikansprövningen gav x2=0,66 där kritiskt värde var 

X2(1)=3.84. Inget beroende kunde säkerställas mellan delpo

pulation och svarsbenägenhet. 
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Speciella korrigeringar av resultaten är ej nödvändiga to

talt sett. I vissa fall är det dock nödvändigt att jämföra 

exempelvis den renskötande delpopulationens resultat di

striktsvis. För att studera om bortfallet medför att den 

ursprungliga fördelningen av intervjupersoner till distrik

ten rubbats företogs följande testning. I samtliga nedan

stående testningar har som testvariabel använts den allmänna 

formen av x2 (Guilford, 1965, sid 231, formel 1^.5) 

Hypotesprövning 

RENSKÖTANDE 

Distrikt fo fe (fo-fe) (fo-fe)^ 
(fo-fe)^ ' 

fe 

Norrbotten N : a 30 28. 2 1..8 3.2 0.11 
Norrbotten S : a 21 21. 1 -0.1 0.01 0.005 

Skogssamebyar 15 15. 8 -0.8 0.64 0.04 

Västerbotten 10 10. 6 -0.6 0.36 0.03 
Jämtland 12 12. 3 -0.3 0.09 0.01 

Summa 88 88 0 • 0.1905 

UTFLYTTADE 

Distrikt fo fe (fo-fe) (fo-fe)^ 
(fo-fe)^ 

fe 

Norrbotten N ; a 26 26. 9 -0.9 0.81 0.03 

Norrbotten S ; a 19 19. 3 -0.3 0.09 0.005 

Skogssamebyar 15 16. 0 -1.0 1 .00 0.06 

Västerbotten 12 10. 9 1.1 1.21 0.11 

Jämtland 12 10. 9 1.1 1.21 0.11 

Summa 84 84 0 0.315 

Signifikansprövningen gav x2=0.1905 resp x2=0*315 där kri

tiskt värde var x2(4)=9.49. Därmed accepterades att det 

kvarstående urvalet var representativt i variabeln distrikt; 

avvikelserna från de förväntade frekvenserna är ej större 

än att de kan tillskrivas slumpen. 
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Ytterligare én viktig faktor i detta sammanhang är intervju

personernas åldersfördelning som ej får ändras av bortfallet. 

Testning av detta företogs enligt samma metod som ovan. 

RENSKÖTANDE 

Fod år fo fe (fo-fe) (fo-fe ) 2 
(fo-fe)2 

fe 

1920 1 0.88 0.12 0.014 0.117 

21 - 25 20 18.48 1.52 2.310 0.125 

26 - 30 15 15.84 -0.84 0.706 0.045 

31 - 35 19 18.48 0.52 0.270 0.015 

1 C
D
 m
 40 15 14.96 0.04 0.002 0.0001 

41 - 45 7 9.68 -2.68 7.182 0.7419 

46 - 50 11 9.68 1.32 1.742 0.1800 

88 88.00 0 - 1 .224 

UTFLYTTADE 

Fod år 

1920 0 0 0 0 0 

21 - 25 11 10.92 0.08 0.0064 0.0006 

26 - 30 9 8.40 0.60 0.36 0.0429 

31" - 35 14 13.44 0.56 0.3136 0.0233 

36 - 40 15 15.12 -0.12 0.0144 0.001 

41 - 45 18 17.64 0.36 0.1296 0.0073 

46 - 50 17 18.48 -1.48 2.1904 0.1185 

84 84 0 - 0.1936 

Signifikansprovningen gav resp x2 =0,1936 där kritiskt 

värde var x2(6)= 12.59. Därmed accepterades att det kvarståen

de urvalet var representativt i variabeln ålder. 
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Uppmärksammas bör dock att de utflyttade har en yngre ål

dersfördelning an de renskötande. Detta är en följd av ur

valet eftersom begränsning gjordes till de senaste 20 åren. 

Om utflyttningen studeras under ett längre tidsavsnitt blir 

troligen skillnaderna mindre mellan delpopulationerna. 
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Att når jag är trött på jakt, strass, luftföroreningar 

och karriärsnack, kan sticka undan och for några få da

gar känna sig vara med i en naturlig gemenskap som inte 

finns i det moderna svenska samhället. 

Jag är känslomässigt bunden. Trivs bäst i min hemtrakt, 

kan vara med vid renskiljningar och slakt. 

Känner mig som same. Följer med det som händer samerna. 

önskar att det ska gå bra för dem som är renskötare. 

Innebär något stort. Skäms ej - tycker att det är väl

digt positivt. Förfäderna samer långt tillbaka. Stolthet. 

Känsligt - har ej rättigheter längre. Vågar man tala om 

det? Folk brukar börja fråga om man kan hjälpa dem att 

komma upp och fiska. Folk säger "djävla lappar". När jag 

kommer hem känner jag mig som same. Bröderna är renskö

tare. 

D. Inget speciellt 

Samerna är nu så uppblandade med övriga svenskar att vem 

som helst nästan kan vara same eller att vilken same som 

helst nästan inte är same. 

Det är som att vara vilken svensk som helst. 

Ingen skillnad från att vara något annat. 

Ingenting. 
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Nedan anges ett urval av autentiska svar på frågan 2: Att 

vara same - vad innebär det for dig? 

A. Rättigheter 

Har rätt att bedriva renskötsel, yrket är renskötare -

ingen annan skillnad. 

Arbetar med renskötsel och det som hör dit. I och med 

det ar jag same. 

Same = re nskötare. 

Renskötsel som levebröd. Får fiska och jaga där inte and

ra får göra det. 

Att ha fått en massa privilegier för ingenting. 

B. Rättigheter, men även andra aspekter. 

Har rätt att hålla på med renar även om det ger dålig in

komst. För ett fritt liv och har ett språk för mig själv. 

Tillhör en yrkesgrupp som är exklusiv, har en annan kul

tur och ett eget språk. 

Jag har andra rättigheter, som undertryckes, tillhör en 

annan folkgrupp med egen kultur. 

C. Enbart andra aspekter 

3ag är med i en helhet som skiljer sig från svenskens i 

allmänhet. 

Kontakten med andra samer, sammanhållning. 

Svårdefinierad samhörighet, språket. 

Vet vad jag är, tillhör en folkgrupp. Lapp är jag och 

stolt över att tillhöra en särkultur i Sverige. 
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