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The experience of health among reindeer herders in a

Sami community in Sweden – an interview study

ABSTRACT

Background: About 20 000 Sami people live in Sweden today and 2500 of these

have their main income from the work with reindeers. The life as a reindeer-herder is

described as free but also embossed with constant concern and stress towards the

future. Discrimination and lack of support is common and recent research shows that

ill-health is increasing among reindeer-herders. Most of the health problems have

their root in marginalization and lack of knowledge among the public according

reindeer-herding and the Sami culture.

Aim: The purpose of this study was to illustrate the experience of health among

reindeer herders in a Sami community in Sweden.

Method: Semi-structured interviews with a questionnaire about the experiences of

health were used. A total of 27 persons were addressed and eleven persons responded

and were interviewed. The interviews were recorded, transcribed and analysed

according to qualitative content analysis. The interviews took place during January

and February in 2016.

Results: Three categories and eleven subcategories were formed from the material

of the reindeer-herders experiences. The three categories were; conditions for a good

health, obstacles for a good health and health in the future. The result shows lack of

support and understanding towards the work as a reindeer-herder especially from

authorities and population and the need of information about the Sami-culture. The

problems with development companies and climate change create difficulties to the

work with reindeers and it is a contributing factor to the experience of ill-health.

Conclusion: The findings of this study indicates that there is a need for continued

researches within this subject when it is clear that the reindeer-herders find

themselves in a vulnerable situation which influence their health in a negative way.

The findings are useful in the continual work with Swedish healthcare and other

agencies as well as the Swedish population.

Keywords: Sápmi, health, independence, discrimination, ignorance, exposedness,

Sami, interwiev, reindeer-herders, experiences, future.



Upplevelsen av hälsa bland renskötande samer i

Sverige

ABSTRAKT

Bakgrund: Idag lever cirka 20 000 samer i Sverige varav cirka 2500 har sin

huvudsakliga inkomst från renskötsel. Livet som renskötare beskrivs som fritt men

samtidigt präglat av konstant oro och stress inför framtiden. Diskriminering och

bristande stöd hör till vardagen och senare forskning visar att ohälsan ökar bland

renskötare. De flesta hälsoproblemen bland renskötande samer grundar sig i

marginalisering och kunskapsbrist hos allmänheten gällande renskötsel och samisk

kultur.

Syfte: Att belysa upplevelser av hälsa bland renskötande samer i en sameby i

Sverige.

Metod: Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide och följdfrågor kring

upplevelsen av hälsa användes. Totalt 27 personer tillfrågades om deltagande och

elva personer medgav samtycke. Intervjuerna spelades in, transkriberades och

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna genomfördes under

januari och februari månad 2016.

Resultat: Tre kategorier och elva underkategorier identifierades utifrån

informanternas upplevelser. Kategorierna som identifierades var; förutsättningar för

en god hälsa, hinder för en god hälsa samt hälsa i framtiden. Resultatet visar på att

renskötarna saknar stöd och förståelse från myndigheter samt ortsbefolkning och att

det råder informationsbrist gällande den samiska kulturen. Dagens ökade

exploatering och klimatförändringar skapar svårigheter i arbetet med renskötsel och

det är en bidragande orsak till renskötarnas upplevelse av ohälsa.

Slutsats: Resultatet av studien visar att det finns fortsatt behov av forskning inom

området då renskötarna befinner sig i en utsatt situation vilket påverkar deras hälsa

på ett negativt sätt. Resultatet ses som användbart till det fortsatta arbetet inom

svensk hälso- och sjukvård samt aktörer såsom myndigheter och övriga befolkningen.

Nyckelord: Sápmi, hälsa, frihet, diskriminering, okunskap, utsatthet, same,

intervju, renskötare, upplevelser, framtid.



Sammanfattning

Varför är denna studie viktig?

• Samer och renskötande samer är en viktig del av den svenska historien och ett

av de få ursprungsfolk som fortfarande lever och verkar i vår omgivning.

• Det finns få studier inom området som belyser renskötarnas hälsosituation.

• Det råder brist på kulturell medvetenhet inom svensk hälso- och sjukvård

och det saknas utbildningsutrymme gällande den samiska kulturen inom

såväl grundskola som på vårdutbildningar.

Vilka är huvudresultaten?

• Studien visar att livet som renskötare idag är fyllt av påfrestningar och

utmaningar och att dagens renskötare befinner sig i en utsatt situation.

• Positiva och negativa hälsoaspekter identifierades och de negativa

hälsoaspekterna var påfallande fler.

• Renskötarna i studien saknar stöd och förståelse från såväl myndigheter,

ortsbefolkning som från svensk hälso- och sjukvård.

Hur bör resultatet användas för att påverka omvårdnad och forskning?

• Ytterligare forskning behövs angående hur renskötande samers livsstil och

levnadssätt påverkar hälsan.

• Studien kan ge ökad insikt om den samiska kulturen och vilka faktorer som

har betydelse för renskötares upplevelse av hälsa.

• Studien kan i förlängningen bidra till individuellt anpassad omvårdnad utifrån

kultur, levnadssätt och värderingar.
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BAKGRUND

Hälsa

Redan 1948 definierade Världshälsoorganisationen, WHO, hälsa som ett tillstånd av

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av

sjukdom eller handikapp. WHO fick dock mycket kritik för den definitionen.

Kritikerna ansåg att det inte krävs fullständigt välbefinnande för att ha god hälsa.

Definitionen av hälsa har av WHO ändrats efterhand och sedan 1991 lyder den; ”hälsa

är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv”. Ordet hälsa härstammar från

orden hel och häl som i fornsvenskan var likställda med lycka. Nationalencyklopedin,

NE, definierar hälsa som: ”tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner

hos människa (eller djur); såväl det tillfälliga som det permanenta kroppstillståndet”

(Medin & Alexandersson, 2000).

Enligt Svensson och Hallberg (2010) är hälsa, välbefinnande och livskvalitet begrepp

som ofta används inom hälsovetenskap men dess definitioner skiljer sig åt.

Välbefinnande kan ses som ett övergripande och förenat begrepp för hälsa och

livskvalitet. Livskvalitet kan i filosofisk mening beskrivas som ”det goda livet” och i

psykologisk mening beskrivs begreppet som ett tillstånd av mental hälsa och

psykologiskt välbefinnande. Ekonomisk tillväxt och jämn fördelning av samhällets

resurser främjar en god folkhälsa. Medellivslängden bland män och högutbildade i

Sverige ökar och tros bero på att allt färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar och

att allt fler insjuknade överlever (Svensson & Hallberg, 2010). Kvinnor blir i

genomsnitt 84 år gamla och män blir 80 år gamla (Folkhälsomyndigheten, 2014).

Trots den ökande medellivslängden ökar den relativa skillnaden mellan hälsa i olika

samhällsgrupper (Svensson & Hallberg, 2010). Längre utbildning medför ofta bättre

hälsa och studier visar att kvinnor utan gymnasieutbildning generellt mår sämre än

andra grupper (Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt Berggren och Josefsson (2010)

påverkar arbetet människors välbefinnande, vår identitet, utvecklingen av vår

kompetens samt en stor del av vårt sociala liv. Psykisk ohälsa och värkproblematik är

den vanligaste orsaken till upplevelsen av ohälsa.
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Ursprungsfolk

Förenta Nationerna, FN, definierar ursprungsfolk som ”de som har en historisk

kontinuitet med samhällen i de territorier som senare invaderades eller koloniserades

av andra, de som anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever

i detta territorium samt de som strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt

traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer”. Sveriges

riksdag bekräftade samernas ställning som ursprungsfolk 1977 (Regeringskansliet &

Sametinget, 2004). Enligt Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillhör

samer en av Sveriges minoriteter som innefattar samer, romer, judar, sverigefinnar

och tornedalingar (SFS 2009:724).

Hälsa bland ursprungsfolk i världen

Ursprungsfolk definierar ofta hälsa på ett annat sätt än de många västerländska

modeller som finns. Hälsobegreppet för ursprungsfolket är oftast inte individuellt

utan ett begrepp som innefattar hälsan hos hela det samhälle och ekosystem som

man tillhör, lever och verkar i. Ursprungsfolk är i regel traditionsenliga och väldigt

kulturellt medvetna, deras holistiska tankesätt kring hälsa medför också holistiska

lösningar på ohälsa. Man ser saker och ting ur ett helhetsperspektiv snarare än ur ett

individperspektiv (Stephens et al. 2005). Globalt sett så lider ursprungsbefolkningar

av sämre hälsa; de är mer benägna att uppleva sig odugliga, har sämre livskvalitet och

dör oftast yngre än sina icke-inföddas motsvarighet (IASG, 2014). Att gång på gång få

sin bebyggelse belägrad och att ständigt behöva förlora sin mark har haft förödande

inverkan på ursprungsfolkets hälsa. Paradoxalt så uthärdar ursprungsfolk inte bara

ohälsa associerat med fattigdom utan också de kroniska sjukdomar som livsstilen i

industriländer ofta medför – en situation som är direkt kopplad till förlusten av land

och traditioner och som ofta resulterar i flytt till fattiga tätorter (King et al. 2009).

Även i rika länder lider ursprungsfolk av sämre hälsa jämfört med sina icke-inföddas

motsvarighet. I till exempel Australien har ursprungsfolket Aboriginer en livslängd

som är 15-20 år kortare än övriga australiensare. Stressen som orsakas av förlusten

av land och kultur leder till bl.a. depression. Rapporter visar också på ett

chockerande högt suicidtal bland yngre personer i vissa ursprungsbefolkningar (King

et al. 2009). De största problemen som påverkar ursprungsbefolkningars hälsa

återfinns inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, utveckling och utbildning.
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Internationellt så är ursprungsfolk fortsatt bland de fattigaste och mest

marginaliserade av alla. I vissa regioner räknas inte ens ursprungsfolket när till

exempel hälsodata samlas in. Där data på ursprungsfolket väl finns har de klart sämst

hälsa och också sämst sociala indikatorer jämfört med andra från samma samhälle

(Stephens et al. 2005). Ett sätt att stoppa framfarten av den ökande ohälsan bland

ursprungsbefolkningar vore att respektera deras traditioner och erkänna deras rätt

till land (King et al. 2009).

Samer i Sverige

Samer är ett ursprungsfolk som idag lever i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Gemensamt kallas landområdet för Sápmi - Sameland. Det finns ca 70 000-100 000

samer i Sápmi varav ca 20 000 lever i Sverige. Av dessa 20 000 samer är ca 5000

renägare fördelade på 51 samebyar (Regeringskansliet & Sametinget, 2004). Enligt

Sametingslag 2 § avses same vara den som själv anser sig vara det och sannolikt har

eller har haft det samiska språket i hemmet, den som vars föräldrar, far- eller

morföräldrar haft samiska som språk i hemmet eller har en förälder som är eller varit

upptagen i röstlängd till Sametinget utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat

(SFS 1992:1433). Enligt Rennäringslag 1§ får renskötsel utövas av den som är

medlem i en sameby och som tillhör den samiska befolkningen (SFS 1971:437).

Enligt Regeringskansliet och Sametinget (2004) benämns en sameby som en

ekonomisk och administrativ förening som leder renskötseln inom ett visst

geografiskt område. I Sverige finns 33 fjällsamebyar, tio skogssamebyar och åtta

koncessionssamebyar som innebär att renskötseln bedrivs med särskilda tillstånd.

Omkring 2500 personer i Sverige har sin huvudsakliga inkomst från renskötsel.

Renskötselrätt ges till vissa personer av samisk härkomst, att begagna mark och

vatten för sig och sina renar där även renbete, jakt, fiske och visst skogsfång ingår.

Rätten tillkommer personer av samisk härkomst som kan åberopa att någon av deras

föräldrar, far- eller morföräldrar haft renskötsel som stadigvarande yrke. Sådan

person benämns i lagen som renskötselberättigad (Regeringskansliet & Sametinget,

2004).
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Renskötande samers hälsa

Livet som renskötare beskrivs som fritt men samtidigt något man är bunden till, det

är inte något man blir, utan något man föds till. Det blir ens identitet och yrket är inte

något man kan studera sig till utan något man lär från tidigare generationer vilket

leder till att utbildningsnivån bland renskötare, framförallt hos männen, är lägre än

hos den övriga befolkningen (Daerga et al. 2012; Kaiser et al. 2013). Yrket som

renskötare innebär stora ekonomiska svårigheter och en hopplöshet inför framtiden

som i kombination med allt högre krav resulterar i upplevelsen av kontrollförlust

samt lågt socialt stöd från övriga samhället. Unga renskötare som står inför valet att

fortsätta kämpa för sitt arv och sin kultur trots motgångar bejakar bland annat

identitetsförlust inför ett eventuellt arbetsbyte (Kaiser et al. 2013).

Faktorer som sannolikt påverkar hälsan hos renskötare finns dels inom den egna

samebyn med nyetablering av företag men också bland yttre faktorer såsom

gruvindustri, skogsnäring, vatten- och vindkraftverk. Med anledning av de ökade

exploateringsföretag som finns idag tvingas renskötare således konkurrera om den

mark de tidigare haft full tillgång till och det uppges vara psykiskt påfrestande (Stoor

et al. 2015). Övriga yttre faktorer som klimatförändringar påverkar renskötarnas

hälsa på ett negativt plan då det i praktiken innebär att de inte längre kan använda sig

av tidigare flyttvägar genom skog, mark och över vattendrag samt förlust av renar

orsakat av rovdjursstam, bil- och tågtrafik (Stoor et al, 2015). Renen kommer alltid i

första hand vid arbetet med renskötsel och med anledning av stora geografiska

avstånd ser unga renskötare svårigheter med att bilda familj om den blivande

partnern inte förstår vad arbetet som renskötare innebär (Kaiser et al. 2013; Stoor et

al. 2015).

Villkoren för att bedriva renskötsel har försämrats drastiskt under de senaste

årtiondena. För att kunna bedriva ett framgångsrikt renskötarföretag krävs idag bl.a.

en stor renflock, god betesmark, fyrhjulsdrivna bilar och olika typer av terrängfordon

En konsekvens av den ökade motoriseringen är att det moderna renskötarhushållet

fordrar en kontinuerlig inkomst för att kunna hålla igång verksamheten. Pengar som

oftast inte finns. Den lagliga rätten att använda stora områden för renskötsel är idag

starkt ifrågasatt, både av allmänhet likväl som av myndigheter vilket har negativ

inverkan på renskötarnas psykosociala samt socioekonomiska hälsa. De ansamlade
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kraven från bl.a. exploateringsföretag leder till ett allvarligt hot gentemot att kunna

upprätthålla renskötarhushållen och den samiska kulturen (Sjölander, 2011). I en

studie från 2008 drar författarna slutsatsen att den ökade exploateringen kan minska

renskötarnas livskvalitet, särskilt om de inte ges några möjligheter att påverka alls

(Daerga et al. 2008).

Arbetsförhållandena för renskötarna innebär ofta hög arbetsbörda och låg kontroll

över externa faktorer som påverkar renskötarförhållandena. Majoriteten av

renskötarna är överens om att samebyarnas organisation fungerar otillfredsställande,

att arbetsbördan är orättvist fördelad samt att kommunikationen brister i samtliga

led. I en sameby konkurrerar renskötarhushållen med varandra om att ha

framgångsrika renuppfödningsföretag samtidigt som de måste hjälpas åt och fungera

som kollegor och lita till varandra då renarna är flockdjur (Sjölander, 2011).

I jämförelse med andra ursprungsbefolkningar i den cirkumpolära regionen är

samernas allmänna hälsa relativt god. Det framkommer dock några specifika

hälsoproblem bland just renskötande samer och flera av dessa grundar sig i

marginalisering och kunskapsbrist hos allmänheten runt renskötsel och samisk

kultur (Sjölander, 2011). Studier visar på högre grad av depression och ångest bland

renskötande män i åldrarna 30-49 år (Kaiser et al. 2010).

Det framkommer i studier att renskötarnas förtroende för hälso- och sjukvården är

lägre än hos den övriga befolkningen, de känner sig missförstådda och räds att

tvingas förklara sin kultur och livsstil för någon som inte förstår och snarare

ifrågasätter deras livsstil. Renskötarna riskerar på så sätt att behöva försvara sin

identitet istället för att fokus läggs på vilken slags hjälp som kan erbjudas (Daerga et

al. 2012; Stoor et al. 2015).

Motiv för studien

Motivet för studien var i första hand att få en ökad förståelse för renskötande samers

upplevelse av hälsa då det finns begränsat med vetenskaplig kunskap i ämnet. Vi

arbetar som sjuksköterskor på en psykiatrisk klinik i Sverige där samer lever och

verkar. Kunskapen kring samer är på kliniken allmänt låg och med denna studie

hoppas vi kunna nå ut med information och kunskap för att öka den transkulturella
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kompetensen. Enligt Maier-Lorentz (2008) är det av största vikt att vårdpersonal

ökar sin kulturella kompetens med anledning av dagens mångkulturella ökning. För

att kunna erbjuda en individuell vård är det viktigt att vårdpersonal har en holistisk

syn på vården. En holistisk vård innebär att vårdpersonal kan möta patienters

individuella behov och en kulturell kompetens leder till att patienterna upplever att

de blir behandlade som individer i vårt mångkulturella samhälle. Kulturell

kompetens är en lärandeprocess som grundar sig i att förstå kulturella skillnader för

att kunna ge en god vårdkvalitet.

Det finns få vetenskapliga studier angående renskötande samers hälsa och vi anser

att det är av största vikt att deras hälsoupplevelser och livssituation belyses med

anledning av deras rättighet till en god vårdkvalitet. Förhoppningsvis kan studien

leda till mindre fördomar, bättre och mer tillgänglig vård vad gäller bemötande samt

en större förståelse för vilka svårigheter renskötarna dagligen brottas med.

Syfte

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av hälsa bland renskötande samer i en

sameby i Sverige.

METOD

Studien bygger på en kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats där man utgår

från den analyserade textens innehåll (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativ

forskning utgår från att varje människa är unik och syftet är att nå en detaljerad och

djupare förståelse för ett visst fenomen (Kristensson, 2014). Då syftet med studien är

att belysa synen på hälsa bland renskötare var en kvalitativ ansats självklar eftersom

fokus låg på att beskriva upplevelser. Kontakt togs med en sameby med förfrågan om

att delta i en studie kring synen på hälsa och hur man ser på livet och framtiden som

renskötare. Studiens uppbyggnad bygger på riktlinjer enligt tidskriften Journal of

Advanced Nursing med undantag för innehållsförteckning, språk, omfattning och

metoddiskussion.

Deltagare

Intervjupersonerna i studien var medlemmar från en sameby i norra Sverige där

inklusionskriterier för deltagande var arbete som aktiv renskötare eller som aktiv
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skötesrenägare i den aktuella samebyn. Med aktiv menas att man arbetar minst 20

timmar/vecka med renskötsel. Deltagarna skulle vara minst 18 år. Föräldrar eller

makar/makor till en aktiv renskötare som arbetade minst 20 timmar/vecka inom

renskötseln räknades också som aktiva renskötare. Ordförande i aktuell sameby

kontaktades för kännedom om studien (bilaga 1) som i sin tur informerade renägarna

vid ett styrelsemöte. Därefter kontaktades utvalda informanter brevledes med

skriftlig information om studien och dess syfte samt bifogad samtyckesblankett och

förtryckta svarskuvert (bilaga 2). Sammanlagt skickades 27 stycken brev ut under

december 2015 och elva personer gav informerat samtycke. Av dessa var tio personer

män och en kvinna i åldrarna 19 år till 48 år. De allra flesta aktiva renskötare är män

och de kvinnor som föll inom ramen för inklusionskriterierna var sju stycken, tyvärr

gav endast en av dessa kvinnor samtycke till att delta. Av tjugo tillfrågade män

tackade tio stycken ja till deltagande.

Datainsamling

Intervjuerna skedde under januari- och februari månad 2016. Semistrukturerade

intervjuer genomfördes där öppna frågor ställdes. Initiala tanken var att göra

individuella intervjuer men då uppstod önskemål om gruppintervjuer relaterat till

osäkerhet inför enskilt deltagande och en uttalad risk för avhopp fanns. Därför valde

vi att genomföra gruppintervjuer vid önskemål. Intervjuerna blev i slutändan

följande; tre individuella intervjuer, två fokusgruppintervjuer med tre deltagare i

varje samt en parintervju. Vid fokusgruppintervjuerna och vid parintervjun såg vi till

att samtliga deltagare kom till tals vid varje ny fråga som ställdes för att få kännedom

om så många upplevelser som möjligt.

Då renskötaren inte har någon förutbestämd arbetsplats utan anpassar sig efter

renen valde vi att erbjuda intervjuer ute på aktuell arbetsplats, i hemmiljö eller via

telefon. De flesta intervjuer skedde i hemmiljö där en av oss eller båda deltog utifrån

vardagspraktiska omständigheter. Fyra av sex intervjutillfällen utförde vi

tillsammans. Två intervjuer skedde via telefon då deltagarna inte hade möjlighet att

träffas. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjuerna pågick

mellan 28 och 104 minuter. Intervjuerna inleddes med frågan: ”vad innebär hälsa

för dig?” för att väcka tankar kring hälsa med förhoppningen om att informanterna
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därefter skulle berätta fritt. Därefter fick informanterna reflektera kring positiva och

negativa faktorer som eventuellt påverkade deras hälsa (bilaga 3).

Analys

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys

med en induktiv ansats där man utgår från den analyserade textens innehåll

(Lundman & Graneheim, 2012). Efter att intervjuerna transkriberats ordagrant

skrevs de ut och lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna. Anteckningar

och koder skrevs under tiden som vi läste texten och användes sedan i den fortsatta

analysprocessen (Elo & Kyngäs, 2008). Därefter samlades alla data samman,

meningsenheter identifierades och kondenserades utan att viktig data förlorade sitt

innehåll, abstraherades till en högre nivå och kodades för att kunna kategoriseras

(Elo & Kyngäs, 2008). En kvalitativ analysmetod innebär att identifiera skillnader

och likheter som uppmärksammats i intervjuerna (Lundman & Graneheim, 2012).

Utifrån ett hälsoperspektiv valde vi att uppmärksamma skillnader och likheter i vad

deltagarna ansåg vara hälsa och vilka faktorer som påverkade den upplevda hälsan.

Dessa skillnader och likheter identifierades sedan och sorterades in i underkategorier

och kategorier.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Deltagarna har informerats om studiens syfte och procedur via informationsbrev där

även eventuellt samtycke getts. Enligt lag om etikprövning ska etikprövning ske vid

forskning som avser människor, undantag finns dock vid arbete som utförs inom

ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. Ett samtycke till

deltagande i forskning kan när som helst under processens gång ångras (SFS

2003:460).

Deltagarna har skriftligt informerats om studiens syfte, dess metod, att allt material

behandlas konfidentiellt under studiens arbetsprocess samt att deltagandet är

frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att giltigt skäl behöver anges i enlighet

med Helsingforsdeklarationen (2013). Endast vi två och den handledare som

universitetet utsett har tillgång till information om deltagarna. All data behandlas

konfidentiellt och sparas i två år enligt universitetets rutiner. Personuppgiftslagen

anger att personuppgifter endast får användas till det ändamål som är uttryckligt

angivna och berättigade. Uppgifterna får inte användas till något annat ändamål.
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Behandlingen av personuppgifter är bara tillåten om de tillfrågade lämnat sitt

samtycke (SFS 1998:204).

RESULTAT

Totalt identifierades tre kategorier och elva underkategorier utifrån informanternas

upplevelser.

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier.

Kategorier Underkategorier

Förutsättningar för en god hälsa Frihetskänsla

Kollegialt stöd

Hinder för en god hälsa Lida i det tysta

Rivalitet

Kroppslig påverkan

Diskriminering

Okunskap

Bristande stöd

Yttre hot

Hälsa i framtiden Framtidsutsikter

Framtidstro

Förutsättningar för en god hälsa

Förutsättningar för en god hälsa består av underkategorierna “frihetskänsla” och

“kollegialt stöd”. Renskötarna beskrev ett antal faktorer som är nödvändiga för att de

ska kunna uppnå känslan av en god hälsa såsom friheten yrket innebär och närheten

till naturen och till renen. Upplevelsen av hälsa kopplades också till

renskötargruppen i stort. Att vara kollega och/eller konkurrent beskrevs som hårfint

men så länge alla hjälptes åt och det kollegiala stödet fanns så kände renskötarna

trygghet och arbetsglädje.

Frihetskänsla

Renskötarna beskrev arbetet med renskötseln som fritt, både vad gäller arbetstider,

upplägg och planering av arbetsdagen samt närheten till skog och mark. Dessa

faktorer hade god inverkan på renskötarnas hälsa och känslan av frihet var det mest



11

förekommande svaret vad gällde upplevelsen av en god hälsa. Deltagarna bejakade

slitningar på kroppen och ett fysiskt tungt arbete men att befinna sig ute i den fria

naturen övervägde ovan nämnda nackdelar. En deltagare beskrev det fysiskt tunga

arbetet som något positivt för hälsan då träning på gym inte var nödvändigt eftersom

kroppen hela tiden var i rörelse och man fick vistas utomhus. Deltagarna uppgav

förmodad lägre stressnivå gällande arbetstempot under en arbetsdag jämfört med ett

arbete som styrs av arbetstidslagar och fordrat dagsverke vilket också ansågs vara en

bidragande faktor till en god hälsa.

Deltagarna nämnde vikten av att hitta ljusglimtar i sin vardag för att bibehålla

upplevelsen av en god hälsa. Faktorer som värdesattes extra högt var tiden för

kalvmärkning, höstslakt, flyttning av renar under en vacker vårdag och närheten till

renen, sådana moment beskrevs som en läkningsprocess och återhämtning från

resten av renskötselåret som innehöll tunga arbetsuppgifter. Arbetsmoment som

tillvaratagandet av slöjdmaterial och att få följa renens vandring under året nämndes

som en viktig hälsofrämjande aspekt.

”När man märker sin första kalv för året eller när man hör dom grymta”

Kollegialt stöd

Bland deltagarna framkom det att samebyn som grupp bidrog med en upplevd form

av trygghet som inte kunde tänkas uppstå inom andra arbetsgrupper. Trygghet, stöd

och tillit inom samebyn ansågs av merparten som viktiga faktorer för att uppleva god

hälsa. Inom byn fanns olika kunskapsområden och styrkor och på så sätt

kompletterade man varandra som grupp vilket upplevdes positivt eftersom det alltid

fanns någon att ta hjälp av.

”Ensam är inte stark men är du fyra, fem stycken så tar du dig ganska långt”

Arbetet som renskötare beskrevs dels som ett eget arbete samtidigt som alla var

beroende av varandra för att verksamheten skulle fungera, på gott och på ont. Så

länge tillit, trygghet och stöd inom gruppen fanns så var det positivt ur ett

hälsoperspektiv. Deltagarna spekulerade dock kring termerna kollega och/eller

konkurrent, det uppgavs vara en hårfin linje men med en medvetenhet om vikten av
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allas deltagande och insats samtidigt som det till stor del handlade om egenarbete då

det i slutändan var ens egna framtidsutsikter och ekonomi som arbetet resulterade i.

Renskötarna tydde sig till dem som de kände stöd av och försökte i mesta möjliga

mån hålla sig undan de kollegor som snarare upplevdes som konkurrenter. På så sätt

ökade arbetsglädjen och tryggheten i vardagen och därmed också upplevelsen av god

hälsa.

”… du kan trycka ner en människa genom att bara säga tre ord, om du säger rätt

tre ord. Samtidigt som du kan lyfta en människa genom att bara säga tre ord…”

Hinder för en god hälsa

Hinder för en god hälsa består av underkategorierna “lida i det tysta”, “rivalitet”,

“kroppslig påverkan”, “diskriminering”, “okunskap”, “bristande stöd” och “yttre hot”.

Hela renskötarfamiljens hälsa påverkades negativt av alla de slitningar som livet som

renskötare innebar. Slitningar såsom bristande kommunikation gällande sin hälsa,

avsaknaden av stöd från ortsbefolkning, Sameting, politiker och offentliga sektorn var

återkommande hinder för upplevelsen av en god hälsa.

Lida i det tysta

Deltagarna var eniga om att samtliga familjemedlemmars hälsa påverkades negativt

av renskötselyrket då långa arbetsdagar ledde till slitningar i det egna hemmet.

Deltagarna berättade att kvinnans roll ofta bestod i att ta hand om barn och hushåll

då renskötarna, som i denna studie till majoriteten var män, sällan var hemma. De

flesta av deltagarnas respektive deltog inte i det dagliga arbetet med renskötseln då

de mer eller mindre var tvungna att ha ett arbete på sidan av för att ekonomiskt

möjliggöra ett renskötarhushåll.

Deltagarna medgav att det förelåg någon form av skam inför att söka hjälp för sitt

mående eller på annat sätt visa sig svag. Vidare såg informanterna ingen mening med

att tala kring sin sviktande hälsa då det ändå inte skulle generera någon förändring

utan snarare utgöra en risk för att anses som svag bland de övriga renskötarna. Detta

i sin tur skulle leda till att det talades illa om varandra. Trots att informanterna

bejakade någon slags psykisk påfrestning med önskan om stödjande samtal så valde

man att hålla det inom sig med risk för att annars belasta sin medmänniska. Istället
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accepterades det faktum att negativa hälsoaspekter såsom stress, sömnlöshet och

konstant oro präglade vardagen. Renskötarna var osäkra på om de skulle berätta för

sin närmsta familj ifall de mådde psykiskt dåligt men trodde att de nog skulle göra

det om det var riktigt illa.

”… om vi bara ser till slakten. Den där vajan eller tjuren är inte stark nog och

kommer nog dö bort. Jag menar, du tar ju bort det svaga djuret för det är ju den

svagaste länken som bryts först…”

Det uttrycktes dock någon slags tröst med att kollegor och vänner mest troligt led av

samma inre stress och att det i sin tur ledde till att man inte behövde förklara varför

man mådde dåligt. Renskötarna uppgav att de knappt talade med varandra inom

samebyn gällande sin hälsa, vare sig positiva eller negativa hälsoaspekter. Kring den

fysiska hälsan kunde man kort avhandla eventuella krämpor såsom ryggont eller

ledbesvär men vad gällde den psykiska hälsan var det knappt något man talade med

varandra kring. Deltagarna uppgav att det förelåg missunnsamhet och avundsjuka

när det ryktades gå bra för någon av renskötarna, därför höll man även positiva

nyheter för sig själv. Detta för att undvika onödigt baktaleri och skvaller.

”Det ska gå jämndåligt för alla, då är alla nöjda…”

Förtroendet för bland annat hälso- och sjukvården beskrevs som lågt. Renskötarna

efterfrågade någon utomstående att samtala med kring sin hälsa men avfärdade

snabbt möjligheterna till detta då de ansåg att kunskapsbristen hos en eventuell

behandlare snarare skulle leda till uteblivna samtal eller känslan av att behöva inleda

med att förklara en stor del av renskötselns uppkomst. Det ansågs inte mödan värt att

söka vård för sin hälsa, framför allt den psykiska, då deltagarna hade svårt att tro att

någon faktiskt skulle förstå dem och kunna hjälpa dem. Detta ledde till att

renskötarna fortsatte lida i det tysta och försökte hantera sitt dåliga mående på egen

hand, som de alltid gjort.

”För då blir det ju lite den där tanken, att om du mår så dåligt varför gör du då det

här?”
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”Du vill ju ändå ha någon som har lite förståelse för de vi håller på med, inte någon

helt utifrån men någon som har lite insikt i renskötseln och allt som är därtill”

Rivalitet

Trots den till viss del upplevda tryggheten och gemenskapen inom samebyn framkom

det hos deltagarna att det förelåg en slags splittring inom vintergrupperna som ibland

mer liknade rivaler än en arbetsgrupp som arbetar mot gemensamma mål. Oärlighet

sinsemellan renskötarna var relativt vanligt enligt informanterna. Även ovisshet

gällande om alla i byn verkligen tog sitt ansvar i renskötselarbetet nämndes. Som

följd av bristen på tillit uppgav deltagarna att de kände sig trygga med ungefär hälften

av renskötarna. Tillitsbristen inom samebyn ledde också till svårigheter att samarbeta

med de man inte litade på vilket upplevdes betungande och kunde leda till ökad inre

stress och visa sig som bland annat sömnsvårigheter och oro.

”… det blir ju som två samebyar om jag säger så, fastän det är en och samma

sameby”

Således kunde samebyns uppdelade vintergrupper ses som en nackdel utifrån de

interna konflikter som pågick samt att man upplevde en brist i kommunikationen

mellan varandra. Deltagarna beskrev ett hårt klimat inom byn där interna

grupperingar förekom och en underliggande ovilja till att hjälpas åt fanns. Deltagarna

uppgav att härskartekniker förekom och ansåg att man tryckte ner varandra istället

för att försöka hålla ihop. En deltagare uttryckte att det inom byn hela tiden blev en

omedveten intern tävling. Att respekten för varandra blev sämre med åren bejakades

av informanterna. Renskötarna påpekade att gamla konflikter ofta följde med i

generationsväxlingar medan några av de yngre informanterna uppgav att just den

biten blivit bättre. De uppgav att man nu allt oftare försökte bilda sig en egen

uppfattning och ge varandra nya chanser trots att någon släkting någon gång betett

sig illa.

”Alla möjliga konflikter är det ju. Att du rent har en ren är ju största orsaken till

konflikter”



15

Renskötarna uttryckte stor frustration kring somligas bristande egenansvar och

menade att merarbetet ofta bestod i att täcka upp för andra och göra deras jobb vilket

ledde till än mindre fritid och därmed mindre tid till egen återhämtning och vila. Här

fördes rennäringslagen på tal där deltagarna ansåg att den borde uppdateras. De

menade att man inte kan komma åt renskötarna som inte tar sitt ansvar då man inte

kan bötfälla eller avskeda någon för att den inte sköter sitt arbete fullt ut vilket

upplevdes frustrerande. Detta sammantaget bidrog till stress, oro, frustration och

hopplöshetskänslor hos renskötarna som ansåg att de interna konflikterna och

bristen på tillit var en stor bidragande faktor till att många renskötare mådde dåligt.

Kroppslig påverkan

Gällande den fysiska hälsan ställde sig renskötarna tveksamma till framtiden med

tanke på det slitage och skador som uppstår på kroppen. Fysiskt ansträngt arbete

med mycket tunga lyft och ökad användning av motorfordon resulterade ofta i värk,

framförallt i rygg, axlar, nacke och knän. Den äldre generationens renskötare

uttryckte oro för dagens generation med tanke på kroppsslitage vilket bejakades även

bland de yngre deltagarna. Ofta gjordes jämförelser med den äldre generationen som

använt sig mer utav exempelvis skidor vid förflyttning vintertid och att den äldre

generationen således hade en bättre grundfysik än vad dagens renskötare har.

En av deltagarna lyfte ämnet kring hjälpmedel för att underlätta exempelvis i- och

urlastning av renar samt anpassade skydd vid nyttjande av motorfordon för att

minimera skaderisken. Den fysiska hälsan klassades som allmänt låg bland

deltagarna. Anledningen till detta ansågs dels bero på den ökade motoriseringen och

därmed den indirekta bristen på vardagsmotion samt att kosten mestadels bestod av

halvfabrikat eller att tiden för upprätthållandet av ordentligt lagade och

näringsriktiga måltider saknades. Renskötarna resonerade kring goda

förbättringsåtgärder vad gällde både kost och motion såsom näringsriktiga

mellanmål under långa arbetsdagar eller någon form av gemensam fysiskt aktivitet

under ledighet men anledningen till att det inte vidhölls sades bero på motivations-

samt tidsbrist. Renskötarna menade på att när man arbetar med renskötsel helhjärtat

så var det vanligt förekommande att renens mående värderades högre än sitt eget.

”… så länge renen mår bra så mår lappen bra…”
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Diskriminering

Samtliga renskötare i studien har någon gång tvingats ta emot hot, anklagelser eller

elakheter från ortsbefolkningen. Oro över att svara i telefon var något som de flesta

av deltagarna kunde känna igen sig i vilket resulterat i att några valde att inte svara

när okänt nummer ringde. En av deltagarna berättade kring en situation där en

person ringt och uppgett att det fanns ett visst antal gevärsskott avsatta, renskötaren

frågade då om skotten var ämnade för renar men fick till svar att de var menade för

var och en av renskötarna i området. Det hade en negativ inverkan på hälsan då oro

över sitt eget och sina kollegors liv ständigt fanns närvarande.

”Det första man tänker när man möter någon är att man ska få skäll”

Att tvingas höra sina barn ta emot glåpord från allmänheten, trots deras ringa ålder,

och att ständigt utsättas för hot och trakasserier ansåg deltagarna vara vardagsmat

och framkom ligga till grund för sömnlöshet och oro. En av deltagarna berättade att

den yngre generationen vid något tillfälle frågat om samerna var hatade av

samhällsborna och att då behöva förklara för sina barn att man inte accepteras av

samhället upplevdes sorgligt.

”… så var det en dam som sa att vi skulle dräpas, både renarna och lapparna, vi var

ju inte kloka och vi bara förstör”

Renskötarna reflekterade kring detta och ansåg att en stor del av de ökade

konflikterna kunde bero på att mötet med ortsbefolkningen skiljer sig idag från förr i

tiden. I dagsläget använder renskötarna sig av motorfordon i större utsträckning

samt att de med hjälp av modern teknologi såsom mobiltelefoni och sms kan meddela

sina ärenden eller förfrågningar istället för att faktiskt besöka ortsbefolkningen för att

förmedla sina budskap som man gjorde förr. På så sätt skapade renskötarna

relationer till ortsbefolkningen på ett annat sätt än i dagsläget vilket troligen bidrog

till färre hot och skällsord.

Okunskap

Renskötarna uttryckte frustration kring den okunskap som förelåg hos allmänheten

och ansåg att det borde förekomma information om samer i läroplanen för



17

grundskolan eftersom man läser om flera olika religioner och minoriteter men inte

om sin egen ursprungsbefolkning. Ett flertal av deltagarna trodde därmed att

fördomar och okunskap skulle kunna elimineras och på så sätt leda till en drägligare

vardag för renskötarna och minska deras utsatthet.

”Man har ju fått höra att det är djurplågeri att vi har renar i hagar men en katt

instängd i en lägenhet är inte samma sak”

Då arbetet med renskötseln idag innebär långa arbetsdagar och långa körsträckor där

stora vägar behöver korsas eller nyttjas för att förflytta renarna resulterade dagens

tunga trafik i stort antal trafikdödade renar. Detta drabbar i sin tur renskötarens

ekonomi och bidrog till ökad oro och stress över hur ekonomin ska kunna gå ihop.

Renskötarna har inget annat val än att tvingas utföra arbetet i närheten av vägar då

de tidigare vandringslederna och betesmarkerna ockuperats av infrastrukturens

utbyggnad. Deltagarna tvingades därför ta emot samtal om trafikdödade renar och

förväntades genast åka dit för att rensa vägen från kadaver. När renskötarna väl tagit

sig till platsen var det vanligt att bilister stannade upp för att säga sin mening.

”… men vad fan ska du skicka renarna på vägen för, jävla bidragstagare!”

Renskötarna uttryckte att deras verksamhet lättare togs emot i större städer eller vid

större evenemang som berörde den samiska kulturen än det faktiska arbetet med

renskötsel. För att råda bot på problemet efterlyste deltagarna mer information till

allmänheten kring det samiska redan på grundskolenivå. Att ständigt behöva stå till

svars för rennäringen gentemot ortsbefolkning, angränsande samebyar och

myndigheter framkom vid samtliga intervjuer som en bidragande faktor till sämre

hälsa. Renskötarna har vid något tillfälle använt sig av lokala medier för att nå ut till

lokalbefolkningen. Responsen från den lokala nyhetsredaktionen var dock låg då de

ibland valde att inte publicera renskötarnas förklaring gentemot insändare som

berörde deras verksamhet. Således upplevde renskötarna en svårighet att få sin talan

hörd även på hemmaplan. Nedan följer ett citat som renskötarna läst i ett svar från

den lokala nyhetsredaktionen.
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”… samebyn var tvungna att lägga ner sina vapen annars skulle det bli dålig

stämning och dåliga relationer med ortsbefolkningen och man skulle inte kunna

stötta oss i andra frågor…”

Bristande stöd

Renskötarna uttryckte upplevelser av att känna sig oförstådda av myndigheter likväl

som inom det egna arbetsområdet tillsammans med angränsande samebyar.

Förtroendet till Sameting och dess partier var lågt, samtliga deltagare ville se någon

slags förändring men efterlyste någon som hade ork till att ta upp kampen och

energin till att slåss för deras överlevnad. Gällande rådande lagstiftning så önskades

en översyn och revidering då den skrevs på en tid när andra förutsättningar rådde.

Deltagarna uppgav att en politisk vilja saknades och menade att många av deras

problem som bidrog till upplevelsen av dålig hälsa skulle kunna lösas på politisk nivå.

Ett flertal av informanterna tog upp som exempel om människors klagomål gällande

renar i trädgårdar. Hade det funnits bättre stöd och förståelse på politisk nivå

menade renskötarna att folket istället fått kravet på sig att stänga in det de var rädda

om för att slippa få marken förstörd av renarna. En av deltagarna beskrev att man i

dagsläget får jobba ihjäl sig för att folk ska slippa se en ren på sin gård vilket generade

en stressfylld vardag och oviljan till att svara i telefon.

”… våra styrande ting de slåss ju bara mot varandra inbördes… det är ju bara en

maktkamp runt bordet där som tar all tid och energi så rennäringen, den hamnar i

bakvattnet”

”Ja som Sametinget, det är ju svågerpolitik där så. Det är en ren skämtförening”

Yttre hot

Andra faktorer som påverkade renskötarnas hälsa negativt var dels de

klimatförändringar som skett de senaste årtiondena, intrång från

exploateringsföretag samt den ökade rovdjursstammen. Försämrade

vinterförhållanden ledde bland annat till merarbete för renskötaren med stora

ekonomiska bekymmer som följd då allt från transport- och reparationskostnader
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ökar, kostnader för stödutfodring samt att slitage på både kropp och maskiner

förhöjdes markant.

”Det var någon som sa att vi jobbar på Rovdjursuppfödningen AB”

Trots olika samråd med exempelvis skogsbolagen så upplevde renskötarna att de inte

fick komma till tals eller att man tog deras ord på allvar. Att inte kunna mötas på

mitten och ges utrymme för sin verksamhet var återkommande upplevelser hos

deltagarna och de kände att de inte fick någon plats. Livet som renskötare beskrevs

som en ständig utmaning och känslan av att inte få finnas eller rymmas bidrog enligt

deltagarna till ökad ohälsa då man upplevde sig kroniskt motarbetad. Vidare kom

ständigt krav från regering, Naturvårdsverk och Sameting att samebyns markområde

måste minskas. Kraven drabbade bland annat godkänt antal renar som fick vistas på

samernas mark och ledde till än mer konflikter både internt och externt. Renskötarna

tvingas därför minska på det område som de haft tillgång till under hundratals år

samtidigt som de måste samsas med övriga markägare och närliggande samebyar om

de områden som finns kvar till förfogande. Att ständigt slåss och kämpa kring det

som en gång varit deras rättighet sades påverka hälsan på ett negativt sätt.

”… vi får hela tiden slåss för vår verksamhet och det tär mycket…”

Ett krav på minskning av antalet renar innebär i praktiken att renskötarna antingen

tvingas slakta ut en del av sina renar för att alla i byn ska kunna fortsätta sin

verksamhet eller att några renskötare tvingas avveckla sin verksamhet helt. Det kan

resultera i att den efterkommande generationen inte får någon plats att själva utöka

sitt renantal eller möjligheten till en heltidsplats i samebyn. Detta sades leda till

upplevelsen av ökad konkurrens bland de heltidsarbetande renskötarna vilket oroade

majoriteten av deltagarna medan ett par av renskötarna såg avvecklandet av vissa

företag som en möjlighet till att själv kunna utöka och därmed gå en ljusare framtid

till mötes.

”… vi ryms egentligen inte i dagens samhälle”

Hälsa i framtiden

Hälsa i framtiden består av underkategorierna “framtidsutsikter” och “framtidstro”.

Renskötarna kunde, trots påfrestningar, ge en bild av nyfikenhet på framtiden.
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Renskötarna var stolta över sitt ursprung och ett driv till fortsatt arbete och kamp

kunde speglas vilket sades vara gott för hälsan. Bland den äldre generationen sades

renskötsel vara det enda man kunde och ett fåtal hade högre utbildning än

grundskola. Den yngre generationen hade en gymnasieutbildning för att vid ett

eventuellt avvecklande av rennäringsföretaget ha möjlighet till ett ”vanligt” arbete

och därmed bibehålla möjligheterna till en god hälsa och ett gott åldrande.

Framtidsutsikter

Deltagarna ansåg att livet som renskötare var mödan värd. De var stolta och trygga i

sin roll vilket hade god inverkan på den upplevda hälsan. Ett par av deltagarna

övervägde dock att sluta med renskötseln och istället söka sig ett annat arbete med

tanke på de stora psykiska och fysiska påfrestningar som livet som renskötare

innebar. Åsiktsskillnader mellan den yngre och den äldre generationen i vilka

påfrestningar man valde att stå ut med märktes då man upplevde att det förr i tiden

inte fanns samma möjlighet att sluta med renskötseln då de flesta saknade någon

form av utbildning. Renskötsel var således det enda man kunde. Idag har de flesta

yngre renskötarna en gymnasieutbildning som grund och det framkom bland de

deltagare som var föräldrar, att de satt krav på sina barn om en ordentlig utbildning

innan de tilläts börja med renskötsel. Detta för att ekonomiskt säkerställa sina barns

framtid och möjliggöra annat arbete när slitage på kroppen eller förutsättningarna

för renskötsel helt försvunnit. På så sätt vågade man spekulera om en god hälsa i

framtiden och närmare pensionsålder.

Renskötarna uttryckte viljan att driva sin kultur och sitt arv vidare men beskrev att

det i dagsläget var svårt med tanke på de motstånd de ständigt mötte. Deltagarna

uttryckte sorg över att arvs- och kulturdrivet mer eller mindre försvunnit idag och att

det istället mestadels handlade om ekonomi vilket sades vara negativt ur

hälsosynpunkt. Informanterna uppgav att många av renskötarna idag var kulturellt

omedvetna vilket ledde till ytterligare slitningar inom gruppen då de inte längre

arbetade mot samma mål och såg renskötseln som ”bara” ett arbete istället för ett

arvs- och livsverk.
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Framtidstro

Det framkom delade meningar vad gällde tron och hoppet på framtiden inom

renskötseln. De flesta av deltagarna önskade och ville tro på en förändring till det

bättre vad gällde framförallt ekonomin och gehöret från övriga samhället medan en

del uttryckte konstant oro inför framtiden och kommande generationer. Vissa av

informanterna uttryckte att de redan gett upp allt hopp om en framtid trots att de

egentligen inte ville ge upp. Den största bidragande faktorn till stress och oro, och

således en negativ hälsoaspekt, var sammantaget ekonomin vilket berördes av de

flesta deltagarna. En av deltagarna menade att om de haft ekonomin för att täcka upp

så hade merarbetet och oförståelsen från allmänheten inte skadat hälsan på samma

sätt. Det förekom även skuld- och skamkänslor gentemot den kommande

generationen då dagens förutsättningar mest liknade en nedåtgående spiral och

resulterade i känslan av att överlämna en dödsdömd verksamhet till sina

efterkommande. Detta ledde till att man upplevde sömnsvårigheter och en

återkommande oroskänsla.

”Jag hoppas ju på det bästa. Det gör jag. Och jag hoppas att det ska räta upp sig

ganska fort”

Den yngre generationen kändes mer hoppfull och nyfiken på framtiden jämfört med

den mer erfarne som talade i termer som “avveckling” och “nytt arbete”. Samtliga

deltagare såg det som oerhört tragiskt att renskötseln kanske var på väg att dö ut men

de visste inte längre hur de skulle orka kämpa emot alla bakslag som ständigt dök

upp. De visste inte heller hur de skulle orka hantera de negativa hälsopåfrestningar

som yrket medförde om inte en förändring skedde snart.

”Så man håller ju själv på att grubbla på andra inkomstkällor för att man ska

kunna ha ett liv då man är sextio”

Trots att deltagarna uppgav föga hopp inför en framtid som renskötare kunde en vilja

och ett driv skönjas och en stolthet för sitt arbete och sitt arv beskrevs.

”… det är ju trots allt det roligaste du kan göra”
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DISKUSSION

Studiens syfte var att belysa upplevelsen av hälsa bland renskötande samer. De

kategorier som kunde identifieras var; förutsättningar för en god hälsa, hinder för

en god hälsa samt hälsa i framtiden.

Metoddiskussion

Då en av oss har kopplingar till berörd sameby och känner samtliga deltagare på

något plan kan det vara rimligt att anta att det kan ha påverkat innehållet av

intervjuerna där även känslan av anonymitet kan ha påverkats. Likväl kan

deltagarnas kännedom kring en av oss bidragit med att de känt sig mer bekväma och

avslappnade under intervjuerna (Wibeck, 2010).

Då intervjuerna genomfördes under vinterhalvåret talades det mycket kring hälsan

och gemenskapen i de aktuella vintergrupperna och sommarhalvårets arbetssätt och

hälsoaspekter renskötarna emellan berördes knappt. Således hamnade mycket fokus

kring de negativa hälsoeffekter som orsakas av terrängfordon som förknippas med

vinterhalvåret samt oron inför kommande vintrar istället för synen på hela

renskötaråret.

Giltighet, pålitlighet och överförbarhet är begrepp som används inom kvalitativ

forskning för att beskriva aspekterna av trovärdighet och en variation av ålder, kön

och erfarenheter bör eftersträvas. Att skriva ut citat från intervjuerna ger läsarna

möjlighet att bedöma en studies giltighet (Lundman & Graneheim, 2012). Citat från

informanterna har därför använts i resultatet för att ge läsarna en större förståelse i

vad som framkommit under intervjuerna och kan därmed öka dess trovärdighet.

Sanningshalten i resultaten utgör tillsammans med forskarnas förförståelse i ämnet

till studiens trovärdighet. En forskare med teoretisk, erfarenhetsmässig eller

fördomsfull förförståelse i det ämne som studeras kan i analysprocessen sätta sin

prägel på resultatet (Lundman & Graneheim, 2012).

En del forskare anser att förförståelsen bör sättas åt sidan medan andra anser att den

kan bidra till igenkännande och därmed öka förståelsen. Det som påverkar våra

tolkningar är i regel omedvetet och på så sätt väldigt svårt att lägga åt sidan. Därför

menar vissa författare att förförståelse är något positivt eftersom den bidrar till en
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djupare förståelse samt en öppenhet för upptäckten av ny kunskap (Lundman &

Graneheim, 2012). Förförståelse fanns hos en av oss, både teoretisk och

erfarenhetsmässig medan den andre helt saknade förförståelse. Detta upplevdes av

informanterna som något positivt.

I vår studie var majoriteten män, endast en kvinna deltog. Några av deltagarna ville

inte ställa upp på individuella intervjuer men godtog att medverka i studien om

författarna ordnade gruppintervjuer. Vi valde därför att använda oss av både

individuella intervjuer och gruppintervjuer. Eventuellt bortfall av dem som ville ha

gruppintervjuer fanns det inte utrymme för eftersom det skulle resultera i för få

informanter för att kunna genomföra studien. Gruppintervjuerna skiljde sig en del

från de individuella intervjuerna och vi upplevde att informanterna i

gruppintervjuerna inte alltid sa rakt ut vad de egentligen tyckte och kände. Långa

pauser samt fraser som ”hur ska jag säga det här…” och ”det där är inte så enkelt…”

förekom inte i samma utsträckning under de individuella intervjuerna som i

gruppintervjuerna. Gruppintervjuerna bidrog dock till diskussioner informanterna

emellan där de kom in på intressanta sidospår och fördjupade historier från vardagen

med infallsvinklar från alla parter vilket måste anses som en styrka.

Åldersmässigt har studien ett brett spann då åldern på informanterna sträckte sig

från renskötare i tjugoårsåldern till renskötare i femtioårsåldern. De flesta

intervjuerna genomfördes av oss båda. Detta innebar att informanterna till viss del

fått olika följdfrågor. Vi har tillsammans analyserat de transkriberade intervjuerna

vilket enligt Lundman och Graneheim (2012) leder till ökad tillförlitlighet.

Överförbarhet handlar om huruvida en studies resultat kan överföras till andra

grupper och situationer. Om överförbarheten anses hög bör också studiens

trovärdighet vara det.

Resultatet av en kvalitativ intervjustudie kan aldrig ses som oberoende av forskarna.

Forskarnas delaktighet är stor då de under intervjuerna samspelar med

informanterna och på så sätt är medskapare av texten (Lundman & Graneheim,

2012). Inför intervjuerna skrevs en guide med öppna intervjufrågor samt förslag på

följdfrågor såsom ”vill du berätta mer” och ”kan du utveckla”. De flesta av

informanterna talade öppet och fritt och få följdfrågor behövde därför ställas medan
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ett fåtal informanter svarade mer kortfattat vilket innebar att fler följdfrågor krävdes.

Detta kan ha medfört att resultatet till viss del präglats av något ledande frågor.

Resultatdiskussion

Att hålla sig till ett renodlat hälsobegrepp visade sig vara mer komplicerat än vi trott

då renskötarna inte har ett sedvanligt arbete eftersom deras arbete är deras liv och de

lever i renskötarkulturen. De går inte hem från jobbet, jobbet finns alltid med –

dygnet runt. Vi frågade renskötarna om hur de upplevde sin hälsa och vad hälsa

betydde för dem. De svarade med att beskriva sin arbetssituation eftersom arbetet är

deras liv.

Kategorin “förutsättningar för en god hälsa” resulterade i underkategorierna

”frihetskänsla” samt ”kollegialt stöd”. Frihet beskrivs i vår studie som en bidragande

faktor till god hälsa liksom närheten till naturen samt att själv kunna styra över sina

arbetstider. Renskötarnas syn på frihet och närheten till naturen kan liknas vid en

studie om Afrikas pygméer där det beskrivs att deltagarna ser skogen som den plats

som leder till mest välmående både andligt och mentalt. Där känner invånarna en

lättnad och frihet (Ohenjo et al. 2006). En studie av Wiitavaara et al. (2007) har

studerat upplevelsen av hälsa hos manlig ambulanspersonal med muskuloskeletala

symtom. Ambulansmännen uppgav bland annat friheten med arbetet och förmånen

att vistas utomhus som en bidragande orsak till upplevelsen av god hälsa.

Den andra underkategorin under ”förutsättningar för en god hälsa” var ”kollegialt

stöd” där renskötarna beskriver en upplevd form av trygghet inom samebyn och

anser tillit och stöd vara viktiga hälsofrämjande aspekter. I tidigare nämnd studie av

Wiitavaara et al. (2007) beskrivs ett liknande fenomen. Att tillhöra en grupp och

uppleva samma situationer och där arbetsförhållandena resulterar i att man måste

leva ihop större delen av dygnet kunde upplevas hälsofrämjande. Blix-Hansen et al.

(2012) bekräftar i sin studie om samer vikten av att tillhöra en grupp och känna

delaktighet och gemenskap för att kunna uppleva hälsa. I vår studie lyfter

renskötarna även vikten av drivkraft och en vilja till att föra verksamheten med

renskötseln framåt och ser det som en bidragande faktor till att upprätthålla en god

hälsa.
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Trots en del goda förutsättningar för upplevelsen av en god hälsa fann vi att ”hinder

för en god hälsa” var mer påtagligt hos renskötarna. Påfrestningar och utmaningar är

något som deltagarna i studien talar mycket om och hur deras vardag ses som en

ständig utmaning. En vilja att driva renskötseln vidare är något som de flesta

deltagare har men för att orka behövs stöd och förståelse från myndigheter,

exploateringsföretag, Sameting och allmänhet. Renskötarna upplever att dagens

arbetsförhållanden försämrats och så länge myndigheterna inte visar sitt stöd tvingas

renskötarna anpassa sig till de försämrade förutsättningarna med hälsan som insats.

“Hinder för en god hälsa” resulterade i underkategorierna ”lida i det tysta”,

”rivalitet”, ”kroppslig påverkan”, ”diskriminering”, ”okunskap”, ”bristande stöd”

samt ”yttre hot”.

Ett återkommande hinder för upplevelsen av god hälsa var enligt renskötarna de

intrång av exploateringsföretag som idag ökat jämfört med förr. I vårt resultat

framkommer att dagens infrastruktur gör att renskötarna ständigt måste flytta på sig

och anpassa sina betesmarker utifrån intrång från exploateringsföretag vilket tär på

den fysiska och psykiska hälsan med kroppslig påverkan, oro och ökad stress. I en

studie om Afrikas pygméer nämner man att ursprungsfolk runt om i världen sedan

urminnes tider fått anpassa sig till nya situationer och exploatering. På grund av

exploatering förlorar pygméerna sitt land och sina resurser vilket leder till sämre

mående och mindre frihet (Ohenjo et al. 2006). I andra studier om renskötare

framkommer liknande resultat. Renskötarna känner sig inte viktiga i dagens Sverige,

det finns inte någon plats för dem och de tvingas ständigt anpassa sig (Furberg et al.

2011; Löf et al. 2012).

Vidare beskriver Löf et al. (2012) att renskötarna sällan eller aldrig står i främsta

rummet då det alltid är någon annans intresse som väger tyngre. I samma studie

kommer renskötarna fram till att det de faktiskt kunde göra var att förbättra

kommunikationen inom den egna samebyn för att öka inflytandet gentemot bland

annat exploateringsföretag och myndigheter. Renskötarna i vår studie uttrycker brist

på stöd, kunskap och förståelse från allmänhet samt styrande ting inom den samiska

världen såsom Sameting och dess partier. Renskötarna försöker få sina röster hörda

men upplever att ingen lyssnar.
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Unga renskötare beskriver känsla av maktlöshet och hur de känner sig missförstådda

av icke-samer och ofta måste försvara sig. I några fall leder kunskapsbristen hos

övriga samhället till att renskötarna isolerar sig alltmer och därmed mister känslan av

att tillhöra något annat än den egna samebyn, detta påverkar hälsan på ett negativt

sätt (Kaiser et al. 2013). I en studie av Ohenjo et al. (2006) lyfter författarna den

försämrade allmänna hälsan hos ursprungsbefolkningar. Ohälsan anses till stor del

bero på bristen av stöd och förståelse från myndigheter så som polis, regering och

sjukvård.

Omvårdnadsteoretiker Madeleine Leininger (1952-2012) lanserade på 70-talet

begreppet “transkulturell omvårdad” vars syfte var att upptäcka och förklara

skillnader och likheter i kulturellt baserad omvårdnad för att främja god hälsa,

välbefinnande och en värdig död. Den transkulturella omvårdnadsteorin baseras på

en holistisk syn med fokus på en kulturellt baserad vård. Här lyfts vikten av att ge

sjuksköterskor kunskap kring kulturellt anpassad omvårdnad samt att hänsyn bör tas

till andra människors kultur. Begreppet kultur avser bland annat en människas tro,

erfarenheter, värderingar, levnadssätt och normer som i sin tur är inlärda och kan

överföras mellan generationer. Vidare anses kultur som en mänsklig rättighet och

den påverkar människans levnadssätt och värderingar i stor utsträckning. Teorin är

utformad för att hjälpa sjuksköterskor i deras möte med patienter från andra kulturer

(Leininger, 2002; Leininger, 2007).

Brist på kunskap kring renskötarnas levnadssätt och den samiska kulturen hos

allmänheten omnämns i studie av Sjölander (2011) som en bidragande orsak till

upplevelsen av nedsatt hälsa. Renskötarna i vår studie bejakar diskriminering och

fördomar som en del av sin vardag och de får ofta utstå trakasserier från allmänheten

vilket sannolikt påverkar deras hälsa negativt. En av informanterna i vår studie sa

”Man blir snarare förvånad om man inte blir utskälld när man möter någon” och

menar på att bli utskälld av människor som inte har någon förståelse för eller insyn i

rennäringen sker i vardagen. I en studie av Ohenjo et al. (2006) bekräftar författarna

att ursprungsfolk diskrimineras och förödmjukas av övrig befolkning.

Fördomar och diskriminering är, som redan nämnt, vitt utbredda och vanligt

förekommande. Leininger (2007) anser att transkulturell omvårdnad kan minska
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myter och falska föreställningar om olika kulturer vilket sannolikt kan leda till en

minskning av diskriminering. Att verka för och upprätthålla hälsan i olika kulturer

kan minska kulturella konflikter och stress.

Vi anser att en ökad transkulturell medvetenhet bland myndigheter och övriga

befolkningen är minst lika viktig som inom hälso- och sjukvården då diskriminering

förekommer överallt. Ketil (2015) menar att diskriminering för sin etnicitet kan

resultera i negativa hälsoeffekter som exempelvis kardiovaskulära sjukdomar,

kronisk smärtproblematik och diabetes. Ketil (2015) fann även samband mellan

individers upplevelse av nedsatt hälsa och den stressfaktor som diskriminering

innebär. Ytterligare studier påvisar att samer upplevt sig diskriminerade på grund av

sitt ursprung. I resultaten framkommer att vuxna samer har ett lägre förtroende för

framförallt primär- och psykiatrivård än övriga befolkningen (Daerga et al. 2012;

Omma et al. 2013; Ketil, 2015).

Enligt hälso- och sjukvårdslag § 2 ska vård ges med respekt för alla människors lika

värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763). Samer tillhör som

tidigare nämnts en av Sveriges nationella minoriteter (SFS 2009:724) och vi anser att

detta är något som ska tas i beaktning. Sjukvården bör kunna erbjuda vård anpassad

till samers kultur och livsstil.

Kulturell kompetens innefattar tre viktiga steg som hjälper sjuksköterskan att

erbjuda vård till personer med olika bakgrund. Steg ett innebär att anta attityder för

att främja transkulturell vård. Detta uppnås genom att ha en vårdande attityd,

empati, flexibilitet och att vara öppensinnad. Steg två innebär ett utvecklande av

medvetenhet för kulturella skillnader, detta är av vikt för att kunna upprätta en

vårdplan som möter patienternas individuella behov. Tredje och sista steget innebär

att utföra en kulturell bedömning där man samlar information utifrån patientens

egna perspektiv om vad som är viktigt för en god vård (Maier-Lorentz, 2008).

I en studie gjord i Australien angående psykiatrisk vård till ursprungsbefolkningen

framkom det att kommunikationen mellan patient och vårdpersonal oftast är

bristfällig. Ursprungsbefolkningen beskriver negativa erfarenheter med känsla av

skrämsel, mobbing, bristande respekt, att vara underlägsen samt icke välkommen. I
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studien efterfrågar deltagarna kulturell respekt samt noll-tolerans mot

diskriminering. Deltagarna ger förslag på förbättring bland annat i form av

kompetensutveckling gällande kulturell medvetenhet till all personal (Elay et al.

2007). Enligt Leishman (2004) framkommer det att kunskapen kring kulturell

medvetenhet under sjuksköterskeutbildningen är låg och den marginella delen i

utbildningsplanen kan klassas som nästintill meningslös. Då kulturell kompetens

saknas kan den individanpassade vård som patienter har rätt till bli lidande. Studier

visar på att sjusköterskor upprepade gånger uttryckt frustration kring bristen på

utbildning gällande kulturellt baserad omvårdnad. Bristen kan leda till begränsningar

i vården då de inte har tillräcklig transkulturell kompetens att erbjuda en god vård

utifrån kulturella skillnader (Maier-Lorentz, 2008). Detta kan vi, som båda är

sjuksköterskor, relatera till. När patienter med annan bakgrund och kultur behöver

vård kan ett motstånd i personalgruppen märkas, mestadels i form av rädsla för att

inte räcka till då det ofta handlar om språkliga barriärer och kunskapsbrist hos

personal gällande olika kulturer. Detta kan sannolikt leda till att personal inte lyckas

upprätta en individuellt baserad vård utifrån patientens särskilda behov. I studie av

Leishman (2004) och Maier-Lorenz (2008) beskriver sjuksköterskorna en nervositet

kring att vårda personer från andra kulturer då de uppger att de inte har tillräcklig

kunskap om olika kulturer. Sjuksköterskorna känner sig obekväma i mötet och har

svårt att ta kontakt med patienten då de inte vet vad som förväntas av dem. Maier-

Lorenz (2008) påvisar att kommunikationsproblem är den största anledningen till att

sjuksköterskor inte kan tillhandahålla en kulturellt kompetent omvårdnad.

Vår studie påvisar inte bara tillitsbrist gentemot allmänhet, regering, Sameting med

flera utan också interna problem inom den egna byn. Kommunikationsbristen som

föreligger inom samebyn är ett stort problem som påverkar renskötarnas hälsa

negativt. Deltagarna talar inte om sina fysiska och psykiska hälsobesvär med

varandra, det förekommer rivalitet och baktaleri och ett hårt klimat föreligger i byn.

Detta leder till sömnsvårigheter, stress och oro. Att prata med varandra kring psykisk

ohälsa kändes för majoriteten av renskötarna i vår studie som tabubelagt, man ska

istället visa sig stark. Deltagarna beskriver psykisk ohälsa som något skamfullt och att

man knappt pratar om det ens med sin närmsta familj. I vår studie var det endast en

kvinna som deltog och detta kan mest troligt förklaras med att den absoluta

majoriteten av alla renskötare är män och att kvinnans roll i renskötarfamiljen till



29

stor del består i att ta hand om barn och hushåll (Amft, 2000). Enligt Löf et al. (2012)

blir det alltmer vanligt att familjemedlemmar arbetar utanför renskötseln för att

möjliggöra arbetet med renskötsel i familjen. Detta försvårar kvinnornas möjligheter

att aktivt delta i renskötselarbetet, vilket även beskrivs i studie av Kaiser et al. (2013).

I vår studie framkommer att slitningar i det egna hemmet är relativt vanligt

förekommande då renskötarna sällan är hemma vilket resulterar i att kvinnorna

ensamma fick ta hand om barn och hushåll. Kaiser et al. (2013) nämner i sin studie

att det är av stor vikt vid etablering av nya relationer att exempelvis flickvännen är väl

införstådd i vad arbetet med renskötseln innebär och att arbetet innefattar många

och långa dagar som åtskilda. Vi anser att det även är av stor vikt att vårdpersonal

förstår hur ett renskötarhushåll kan vara uppbyggd då det sannolikt kan bidra till att

familjemedlemmar i renskötarfamiljer inte söker vård då de troligen inte har samma

möjligheter till exempelvis sjukdagar som gemene man. Maier-Lorenz (2008) menar

att lärandet om familjestrukturer är en viktig del i den kulturellt baserade vården för

att vårdpersonal ska ha bättre förståelse för patienten och för patientens närstående.

Vidare menar författaren att familjen är den basala sociala enheten i många kulturer

och spelar en signifikant roll när det kommer till patienters hälsa.

Med anledning av den ökade användningen av motorfordon samt försvårandet av

framkomligheten relaterat till klimatförändringar och exploatering av mark bejakade

samtliga deltagare bristande fysisk hälsa i form av bland annat värkproblematik i

rygg och knän. I en studie av Wiitavaara et al. (2007) beskriver deltagarna kroppslig

påverkan mestadels från rygg, nacke och skuldror men även från knä och vrister.

Detta bidrar till att deltagarna upplever svårigheter med att slappna av vilket

resulterar i sömnsvårigheter som sedermera genererar illamående och bestående

trötthet. Renskötarna i vår studie arbetar oregelbundna arbetstider med långa skift

likväl som ambulansmännen i ovan nämnda studie. Renskötarnas hälsa påverkas

negativt då tid för återhämtning saknas vilket kan liknas med resultatet i studien av

Wiitavaara et al. (2007) där ambulansmännen uttrycker liknande hälsoproblematik.

Tredje och sista kategorin som identifierades utifrån resultatet av intervjuerna var

”hälsa i framtiden” med underkategorierna ”framtidsutsikter” och ”framtidstro”.
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I vår studie talar deltagarna i hög utsträckning om generationer samt att seder och

traditioner anses som viktiga hälsoaspekter. Oro inför kommande pensionsålder

bejakas då renskötarna inte har möjlighet till avtalspension då de är sin egen

arbetsgivare. Med anledning av det tunga arbete som renskötseln innebär så tar man

ut sin pension först när den fysiska hälsan inte längre tillåter fortsatt arbete. I studier

kring samers hälsa kan man hos den äldre generationen se att pensionsåldern bland

samer till högre grad är grundad på hälsoproblem än bland icke-samer (Furberg et al.

2011). Oron över att vara den sista generationen renskötare är hög och anledningen

uppges vara bland annat de ekonomiska svårigheter som yrket innebär. Vidare kan

man se att renskötare väljer att sluta med yrket vilket indirekt leder till att

traditioner, kunskap och erfarenhet går förlorade när den äldre generationen slutar

och den nya generationen söker andra arbeten (Furberg et al. 2011; Abrahamsson et

al. 2013).

Det framkommer delade meningar gällande tron och hoppet kring renskötselns

framtid. Deltagarna nämner den ansträngda ekonomin som renskötseln innebär och

att det är ett mer framstående problem idag jämfört med förr. Detta påverkar hälsan

på ett negativt plan då renskötarna ständigt oroar sig för att ha råd att bekosta

stödutfodring, reparationer, bränsle med mera. De flesta vill tro på en ljusare framtid

men känner skam, skuld och oro inför kommande generationer. En del har helt gett

upp hoppet om en framtid. Studier bekräftar vårt resultat om hopplöshet och brist på

framtidstro bland renskötare där anledningarna sägs vara de ökade bakslagen med

bland annat klimatförändringar, dåligt stöd från politiker och myndigheter samt den

ökade exploateringen (Furberg et al. 2011; Sjölander, 2011; Löf et al. 2012).

Trots alla motgångar och påfrestningar kunde en vilja och ett driv till att föra sitt arv

vidare skönjas vilket är en viktig hälsofrämjande aspekt då renskötarna, trots alla

hinder, känner en stolthet över sin livsstil, sin kultur och sitt arv. I en studie om

samer beskrivs det samiska arvet som nyckeln till hälsa och deltagarna är stolta över

att vara samer och associerar hälsa med den gemenskap som det samiska livet

innebär (Blix-Hansen et al. 2012).
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Betydelse för omvårdnad

Vi anser att människor, oavsett ursprung, ska kunna söka vård utan risk för

diskriminering, oro inför att inte bli förstådd eller känslan av att behöva stå till svars

för sitt ursprung. Det finns få studier gjorda kring just renskötande samers upplevelse

av hälsa och behovet av fortsatta studier är stort. Vi anser att kunskapen om faktorer

som har betydelse för hälsan för renskötare är nära sammankopplad med

arbetsmiljön och livssituationen och hoppas med denna studie kunna generera en

större förståelse och kunskap hos vårdpersonal som kan tänkas möta dessa individer.

Med anledning av den ökade kunskapen hoppas vi på en vård med bättre

omvårdnadsmöjligheter och därmed minskad risk för stigmatisering. I

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård framkommer det

bland annat att sjuksköterskan har som uppgift att utforma omvårdnaden utifrån

patientens behov samt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare beskrivs vikten

av att värna om de mänskliga rättigheterna. Som specialistsjuksköterska med

inriktning mot psykiatrisk vård ska vi och annan vårdpersonal därmed ta hänsyn till

patientens hela livssituation samt individuella behov, vara delaktig i

vårdutvecklingen som baserats på forskning, sprida och implementera ny kunskap

samt identifiera och påtala kunskapsbrister (Psykiatriska riksföreningen för

sjuksköterskor, 2014). En kulturellt baserad vård kan sannolikt medföra att patienter

från olika kulturer känner sig respekterade oavsett bakgrund vilket troligen leder till

att de blir mer följsamma till den planerade vården (Maier-Lorenz, 2008). Kulturellt

individanpassad vård kan korta återhämtningsfasen efter sjukdom, minska

patientkostnaderna, minska kulturellt lidande samt minska kulturkrockar (Leininger,

2007). Utifrån detta anser vi att den transkulturella omvårdnadsteorin kan ligga till

grund för en framtida utveckling inom svensk hälso- och sjukvård.

Slutsats

Resultatet i vår studie är samstämmigt med resultat från tidigare studier som också

pekar på att renskötarna befinner sig i en utsatt situation både vad gäller

arbetsvillkor samt brist på stöd och förståelse från befolkning, myndigheter och

sjukvård vilket gett negativa hälsoeffekter som följd. Behovet av kulturell

medvetenhet och att ge en kulturellt anpassad omvårdnad är ett viktigt arbete inom

hälso- och sjukvård. Som specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrisk
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vård har sjuksköterskan som uppgift att utforma omvårdnaden utifrån patientens

behov samt arbeta utifrån ett helhetsperspektiv (Psykiatriska riksföreningen för

sjuksköterskor, 2014).

Vi hoppas att vår studie ska generera en tankeställare vad gäller den samiska

kulturen och det levnadssätt som renskötarna har samt på vilket sätt hälso- och

sjukvården kan erbjuda den bäst individuellt anpassade vård som patienten har rätt

till. För att möjliggöra detta önskar vi ett kunskapslyft bland vårdpersonal, främst

utifrån kulturell medvetenhet och med utökad information kring renskötarnas

levnadssätt och livsstil. Vi hoppas också på att det inom en snar framtid kan ske en

förändring vad gäller samhällets och myndigheters syn på den samiska kulturen och

varför de nyttjar exempelvis allmänna vägar och allmän mark som de gör. Vår

förhoppning är således att genom en ökad kunskap och medvetenhet kunna öka

renskötarnas status i samhället och på så vis eliminera diskriminering och

oförståelse. Detta skulle sannolikt öka renskötarnas positiva hälsoaspekter och

sannolikt också eliminera många av de hinder för hälsa som identifierats under

studiens gång.

Studien visar behov av utveckling både vad gäller fortsatt forskning samt kulturell

medvetenhet. Förslag till vidare studier skulle vara att undersöka vad som skulle

behövas för att renskötare ska bli mer villiga att söka den vård som de har rätt till.
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Samtyckesblankett

Vi är två studenter som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

mot psykiatrisk vård vid Umeå Universitet. Vi skriver vår magisteruppsats under

period hösten -15 till våren -16 och söker nu deltagare till vår studie. Det har under

den senaste tiden uppmärksammats kring samer ökade psykiska ohälsa och tidigare

studier visat på att samer inte söker psykiatrisk hjälp i samma utsträckning som icke-

samer. Därför kommer vår studie fokusera på synen av hälsa samt den ökade

psykiska ohälsan i Sverige, då främst bland renskötande samer.

Syftet med studien är att belysa synen på hälsa bland renskötare i en sameby i

Sverige.

Intervjun kommer spelas in på ljudfil, transkriberas och sedan analyseras. Du som

informant kan när som helst avbryta studiedeltagandet utan att behöva ange orsak.

Studien kommer bygga på en kvalitativ ansats där Du som deltagare kommer berätta

relativt fritt och intervjuerna beräknas ta ca 60 minuter. Intervjuerna kommer ske via

telefon, i Er hemmiljö eller ute på Er aktuella arbetsplats. Materialet kommer att

behandlas konfidentiellt under hela processen. Vi kommer att förvara

intervjumaterialet inlåst så det inte kan läsas av obehöriga. Endast vi författare och

vår handledare kommer ta del av intervjumaterialet. Det analyserade resultatet från

intervjun kommer användas i vår magisteruppsats och Du som informant har rätt att

ta del av resultatet efteråt om så önskas. Hela studieprocessen kommer att utföras

under handledning av universitetslektor Anette Edin-Liljegren.

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:

Johanna Lundberg, Leg. Sjuksköterska Maria Bergström, Leg. Sjuksköterska

Telefon: 070-683 25 91 Telefon: 073-040 84 50

E-post: joli0029@student.umu.se E-post: mabe0110@student.umu.se

Handledare Anette Edin-Liljegren, Universitetslektor vid Institutionen för

Omvårdnad, Umeå Universitet. E-post: anette.edin-liljegren@umu.se
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Jag samtycker till att medverka i ovanstående studie, jag har fått information om att

deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att

behöva ange någon speciell orsak.

Datum och ort……………………………………………………………

Namnunderskrift…………………………………………………………

Kontaktuppgifter………………………………………………………….

Namnförtydligande……………………………………………………….
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Vad innebär hälsa för dig?

Vill du berätta om något i din vardag som kan påverka din hälsa på ett negativt sätt?

Vill du berätta något om din vardag som kan påverka din hälsa på ett positivt sätt?

Kan du berätta om några faktorer som du inte kan styra över som påverkar din hälsa?

Vill du berätta om det finns något inom samebyn som påverkar din hälsa?

Vill du berätta om hur man talar till varandra inom samebyn?

Vad kan du själv göra för att påverka din hälsa?

Vill du berätta hur du ser på framtiden som renskötare?

Hur skulle du beskriva din hälsa?


