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R

På uppdrag av Sametinget har Södra Lapplands Forskningsenhet
gjort denna kunskapsöversikt om de svenska samernas
hälsosituation. Vi har utgått från den information som finns i
vetenskaplig litteratur, samt från de erfarenheter vi har fått efter att
under ett 10-tal år genomfört forskning om samernas hälsosituation,
särskilt med avseende på cancer, hjärt-kärlsjukdomar,
arbetsrelaterade dödsolyckor, självmord, belastningsskador och den
psykosociala hälsosituationen. Skälet till att vi valt att undersöka just
dessa hälsoaspekter är att de framförts som allvarliga eller oroande
bland samer som tagit kontakt med oss. Man har bl.a. uttryckt oro
över ökad cancerrisk till följd av radioaktivt nedfall efter
Tjernobylolyckan, för hög självmordsförekomst och för
handikappande belastningsskador.
Ambitionen är att rapportens innehåll ska kunna förstås av de flesta.
Forskare, läkare, sjuksköterskor och andra sakkunniga ska också
kunna fördjupa sina kunskaper genom att utnyttja de vetenskapliga
litteraturreferenser som hänvisas till. Vi vill också framföra ett stort
tack till Patricia Fjellgren som har översatt sammanfattningen till
nord- och sydsamiska.
Vilhelmina, februari 2009
Per Sjölander, Anette Edin-Liljegren, Laila Daerga
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Sammanfattning

M

Dödsorsaker

M

Det svenska dödsorsaksregistret har utnyttjats för att undersöka
livslängd och specifika dödsorsaker både i den renskötande
samebefolkningen och i den övriga, icke-renskötande delen av
samebefolkningen. Tre samepopulationer har undersökts: (1) drygt
2 000 medlemmar i renskötarfamiljer som identifierades i folk- och
bostadsräkningen 1960 och som studerats under tidsperioden 1961
och 1985, (2) ca 42 000 vuxna samer, varav ca 7 500 renskötande
samer, som identifierats i olika nationella register mellan 1960 och
1997, och som studerats mellan 1961 och 2000, och (3) ca 16 000 vuxna
samer (4 500 renskötande samer) identifierade mellan 1960 och 1997,
och studerade under tidsperioden 1985 och 2002.

A

Resultaten från de svenska samepopulationerna stämmer väl överens
med varandra, och med resultat från liknade studier som genomförts
på norska och finska samepopulationer. Inga skillnader i livslängd
har kunnat observeras mellan samerna och den övriga svenska
befolkningen. Orsakerna till död skiljde sig inte heller åt i någon
större utsträckning mellan samer och icke-samer. Dock finns några
skillnader som är värda att notera. Renskötande samiska män löpte
en lägre risk jämfört med icke-samiska män att dö av cancer, hjärtkärlsjukdomar och mag-tarmsjukdomar, men en högre risk för
dödsolyckor och självmord. Cancerdödligheten var också lite lägre
hos andra, icke-renskötande samiska män. Däremot uppvisade dessa
ingen överdödlighet i självmord och dödsolyckor. De ickerenskötande samiska kvinnorna hade total sett en liten överdödlighet
och överdödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, särskilt i hjärtinfarkt.
Dödsorsaksstudierna visar således att de renskötande samiska
männen har relativt låg risk för att dö av cancer, hjärt-kärlsjukdomar
och mag-tarmsjukdomar. Det finns emellertid ett par resultat som är
oroande i dödsorsaksstudierna. Det ena är att självmord och
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dödsolyckor tycks öka över tid bland renskötande samemän. Det
andra är de icke-renskötande samekvinnornas relativt sett höga
dödlighet, särskilt i hjärt-kärlsjukdomar.

Folksjukdomar
Kunskap om hur vanliga olika folksjukdomar är i den svenska
samiska befolkningen är i stor utsträckning baserad på studier av
nationella sjukvårds- och diagnosregister, och är begränsad till
information om cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Studierna har
genomförts på renskötande samepopulationer som identifierats 1960
respektive 1980, och på en population renskötande och andra samer
som identifierats mellan 1960 och 1997. I undersökningarna har
samepopulationerna följts under längre tidsperioder (15 till 43 år),
under vilken man sammanställt samtliga cancer- eller hjärtkärldiagnoser.
Cancer är den folksjukdom som är mest studerad i den samiska
befolkningen. I Sverige har man observerat en signifikant lägre
cancerförekomst bland samiska män, men inte bland samiska
kvinnor. Förekomsten av prostatacancer var väsentligt lägre bland
samerna än bland andra svenskar i samma geografiska region.
Samiska kvinnor har observerats ha en förhöjd risk för mag- och
ovariecancer, medan samiska män visat sig ha en överrisk för
magsäckscancer. Någon förhöjd risk för särskilt strålningskänsliga
cancerformer (leukemier och sköldkörtelcancer) har inte observerats
bland samer vare sig i Sverige, Norge eller Finland. Cancerrisken
tycks generellt vara lägre bland renskötande samer än bland andra
samer. Den lägsta cancerförekomsten har observerats bland
renskötande samiska män, och den högsta bland samiska kvinnor
utanför rennäringen.
Det är bara små skillnader mellan samer och andra svenskar
beträffande risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. I både svenska
och norska studier har man funnit att de renskötande samerna är
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mindre drabbade av hjärt-kärlsjukdomar än andra samer. En annan
genomgående observation är att den relativa risken att drabbas av
hjärt-kärlsjukdomar förefaller vara högre för samiska kvinnor än för
samiska män. Kvinnor i renskötarfamiljer och samiska män som inte
är verksamma i rennäringen har observerats ha en liten överrisk för
stroke. Kvinnor i renskötarfamiljer har också funnits ha en signifikant
underrisk för att drabbas av hjärtinfarkt, medan renskötande män
observerats ha en liten underrisk för stroke.
Det saknas uppgifter om hur vanligt det är att svenska samer
insjuknar i diabetes, astma, allergier och psykiska sjukdomar.
Informationen om hur vanliga dessa folksjukdomar är i norska och
finska samepopulationer är också mycket knapphändig. Det finns
dock ett antal intressanta studier som undersökt astma, allergi och
psykiska problem bland samiska barn och ungdomar i norra Norge.

M
M
A
N
F
A
T
T
N
I
N

Hälsorelaterade faktorer, livsstil och beteende

G

Information om samernas kost, motions-, alkohol- och tobaksvanor,
och deras exponering för psykosociala riskfaktorer har hittills i
huvudsak undersökts på en grupp samer i Västerbotten. Den
traditionella samiska kosten präglades av högt intag av proteiner och
fett, framför allt från fisk och renkött, och av låg konsumtion av
kolhydrater, fibrer och vissa vitaminer. Detta kostmönster kvarstår i
viss mån bland dagens renskötande samer även om skillnaderna
gentemot den västerländska dieten har minskat, vilket betyder att
kött- och fiskkonsumtionen har minskat medan intaget av frukt,
grönsaker och socker har ökat.
De renskötande samernas relativt höga intag av renkött och
viltfångad fisk tros vara en bidragande orsak till deras låga risk för
cancer och vissa hjärt-kärlsjukdomar. I studier på samer i
Västerbotten har man funnit att dessa hade lägre halter av HDLkolesterol i blodet och lägre systoliskt och diastoliskt blodtryck, men
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inga skillnader i BMI, totalt kolesterol och triglycerider jämfört med
andra västerbottningar.
Tobaks- och motionsvanorna tycks vara ungefär de samma hos
svenska samer och andra svenskar, och mellan renskötande samer
och andra samer. En liten skillnad i motionsvanor och fysisk aktivitet
har emellertid observerats mellan samiska män och kvinnor (männen
högre fysisk aktivitet), vilket skulle kunna vara en bidragande orsak
de könsskillnader som observerats bland samerna beträffande hjärtkärlsjuklighet och vissa cancerformer.
Förutom bland de renskötande samerna, för vilka viss information
finns, är den psykiska hälsosituationen i den svenska
samepopulationen nästan helt okänd. Däremot vet vi att
inkomstutvecklingen bland samerna varit likvärdig den i den övriga
befolkning sedan 1970-talet, utom för renskötande män som har en
väsentligt lägre inkomstnivå och haft en något sämre
inkomstutveckling än andra norrländska män. Medan kvinnorna i
renskötarfamiljer har den högsta formella utbildningsnivån, har de
renskötande männen den lägsta. Renskötseln baseras på traditionell
kunskap som lärs ut från generation till generation. Andra samer,
både kvinnor och män, tycks ha ungefär samma utbildningsnivå som
andra norrlänningar.

Arbetsmiljö och hälsa i rennäringen
Renskötselarbetet är i dag förknippat med hög olycksrisk. De svenska
renskötande samerna har uppvisat en ökande överdödlighet i
arbetsrelaterade dödsolyckor över de senaste 40 åren. Preliminära
resultat visar att fordonsolyckor i terräng var vanligast (särskilt
skoterolyckor), och att kollisioner med stenar och stubbar var vanligt.
Skador på huvudet, handleder/händer och mjukdelar var mest
frekvent.
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Förekomsten av belastningsbesvär är hög bland både män och
kvinnor i rennäringen. Problem med ländrygg, nacke, axlar,
armbågar och händer/handleder är frekventa. För männen är
besvären förmodligen mest kopplade till fysiska riskfaktorer, som
hög exponering för snöskoter- och motorcykelkörning, medan
kvinnornas besvär sannolikt till stor del påverkas av psykosociala
riskfaktorer, såsom bristfälligt socialt stöd, hög ansträngningsnivå,
lite belöning och liten delaktighet i renskötselarbetet. Renskötare
utsätts också nästan dagligen för vibrationer vid körning av skoter
och motorcykel. En stor del av de renskötande männen har också
uppvisat tydliga indikationer på vibrationsskador som domningar,
fumlighet och ”vita fingrar”.
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Män och kvinnor i renskötarhushåll upplevde rovdjurstrycket som ett
av de största hoten mot rennäringen, vilket tillsammans med ökad
konkurrens om betesmarken har påverkat den psykosociala och
socioekonomiska situationen på ett negativt sätt. Den sociala, fysiska
och mentala livskvaliteten upplevdes som lägre hos samer jämfört
med icke-samer.
Arbetssituationen för många renskötande samer karakteriserades av
höga krav, liten kontroll och låg grad av socialt stöd. De renskötande
männen upplevde högre krav men också större möjligheter att
påverka sin arbetssituation jämfört med både kvinnor i
renskötarfamiljer och män i andra yrkesgrupper (bygg- industri- och
transportsektorn). Kvinnor i renskötseln upplevde också högre krav
än svenska kvinnor från tätorter i Norrland, men däremot inte
jämfört med icke-samiska kvinnor som bor i samma område. En
tendens till ökade krav och mindre beslutsutrymme kan observeras
under tidsperioden 1990–2007 bland både män och kvinnor i
renskötarfamiljer.
Arbetsorganisationen i samebyarna upplevdes i vissa avseenden som
otillfredsställande. Nästan 70 % av renskötarna angav att
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arbetsbelastningen var ojämnt fördelad och att kommunikationen var
bristfällig. Kvinnorna upplevde att de fick mindre uppskattning,
hjälp och stöd från arbetskamrater i sitt arbete.
Renskötande män har en väsentligt lägre nettoinkomst än svenska
män, och inkomstskillnaderna har ökat något under de senaste
decennierna, troligen som en effekt av vikande lönsamhet i
rennäringen. Kvinnor i rennäringen har i genomsnitt högre
nettoinkomst jämfört med männen, och de har ofta ett ’vanligt’ arbete
vid sidan av sina uppgifter i renskötselarbetet. Skillnaden i
nettoinkomst mellan kvinnor i renskötarfamiljer och andra svenska
kvinnor är emellertid mycket liten.
Att bedriva modern renskötsel kräver ett kontinuerligt inflöde av
pengar för att fortlöpande kunna betala driftskostnader och
kostnader för dubbelt boende. Ett ökat ekonomiska ansvar i
kombination med en splittrad arbetssituation är sannolikt väsentliga
orsaker till att kvinnorna uppvisar relativt sett låg livskvalitet, litet
socialt stöd, beslutsutrymme och intellektuell stimulans jämfört med
männen i renskötarfamiljerna. Många kvinnor upplever mindre
delaktighet i renskötselarbetet jämfört med männen, och mindre
uppskattning, hjälp och belöning för det arbete de utför i renskötseln.
Renskötare upplever att man har små möjligheter att påverka
nationella och regionala beslut, och regelverk som har stor betydelse
för rennäringens villkor. Prisutvecklingen på renkött, fordon och
bränsle, och minskat slaktuttag (minskat renantal p.g.a. höga
rovdjursförluster) är viktiga anledningar till den vikande
lönsamheten. Minskade renbetesarealer, som dessutom splittrats upp
i mindre osammanhängande områden på grund av det extensiva
skogsbruket och andra mark- och vattenexploateringar, gör att
rennäringen har små möjligheter att öka sina intäkter.
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Åtgärdsförslag
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Den kunskapsöversikt som redovisas i denna rapport visar att
kunskapen om de svenska samernas hälsosituation är bristfällig. Det
finns ett stort behov av att undersöka en rad olika sjukdomstillstånd
bland samerna, och hur dessa är kopplade till olika riskfaktorer samt
hur de förändras över tid. För att åtgärda kunskapssituationen
behöver Sverige etablera ett nationellt ”centrum för forskning om
samernas hälsa” som får i uppdrag att undersöka och följa upp de
svenska samernas hälsosituation. De forskningsdatabaser som
skapats vid framför allt Södra Lapplands Forskningsenhet skulle
utgöra en utmärkt basresurs för ett sådant forskningscentrum.
Trots att hälsoläget i den samiska befolkningen inte tycks avvika i
någon högre grad från hälsosituationen bland andra svenskar, har i
vissa avseende specifika hälsoproblem identifierats, särskilt bland de
renskötande samerna. Ett sätt att förbättra hälsosituationen i
rennäringen är att utveckla en företagshälsovård. Ett annat alternativ
är att tillsätta hälsokoordinatorer med uppdrag att på olika sätt
underlätta kontakterna mellan de renskötande samerna och befintlig
företagshälsovård och olika hälso- och sjukvårdsinstanser.
Hälsokoordinatorerna skulle ansvara för ett begränsat geografiskt
område, eller för ett begränsat antal samebyar, för att dels hjälpa och
lotsa renskötarna i hälso- och sjukvårdssystemet och dels informera
och utbilda bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal om rennäringen, dess
villkor och den samiska kulturen. Koordinatorerna skulle också
kunna initiera specifika undersökningar eller preventiva insatser, t.ex.
specifika insatser mot psykisk ohälsa och självmord, eller
belastningsskade- och olyckspreventiva insatser.
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Jápminsivat

A

Ruoŧa jápminsivvatregisttar lea geavahuvvon iskamii sihke
boazosámiid ja ieža sápmelaččaid eallinahki ja erenoamáš
jápminsivat. Golbma sápmelaš joavkku leat guorahallojuvvon: (1)
sullii 2 000 geat gullojit boazosámebearrašiidda geat leat
identifiserejuvvon olmmoš - ja orohatlohkamis 1960 ja ledje
guorahallojuvvon jagiid 1961 ja 1985 gaskkas, (2) sullii 42 000 ráves
sápmelačča, geain leat sullii 7 500 boazosápmelačča, geat gávdnojit
iešguđetláganat nášuvnnalaš registariin jagiid 1960–1997 gaskkas, ja
geat leat guorahallojuvvon jagiid 1961–2000 gaskkas, ja (3) sullii
16 000 ráves sápmelačča (4 500 boazosápmelačča) identifiserejuvvon
1960–1997 gaskkas, ja guorahallojuvvon 1985–2002 gaskkas.
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Bohtosat dainna golbma ruoŧa sápmelaš joavkkuin buohtastahttá
juste ovttaládje, ja bohtosat sulastahttet guorahallamiin mii leat
dahkkojuvvon norgga ja suoma sápmelaččaiguin. Sápmelaččaid ja
ruoŧŧelaččaid gaskkas eai leat vuohttán eallinagi erohusaid.
Jápminsivain eai gávdnon erohusat sápmelaččaid ja ieža olbmuid
gaskkas ge. Dasto gávdnojit goitge moadde erohusa maid gánnáha
máinnahit. Boazosámi dievdduin lei unnit riska jápmit
borasdávddain, váibmo- ja váibmosuotnadávddain, čoavje- ja
čoallevigiin jus buohtastahttá ieža olbmuiguin. Dasto sis lea stuorit
riska iešsorbmemiin ja duššomiin. Sámedievdduin, geat eai barge
bohccuiguin, sis lei maid vehá unnit borasdávdda jápminlohku.
Muhto dain ii leat eanet jápminlohku iešsorbmemiin ja duššomiin.
Sámenissonat geat eai bargan bohccuiguin, sis lei unnit jápminlohku
muhto stuorit jápminlohku váibmo- ja váibmosuotnavigi ektui,
erenoamážii váibmodohppehagain (váibmoháviin).
Jápminsivaid dutkamat čájehit maid ahte boazosámi dievdduin lei
relatiivalaš unnit riska jápmit borasdávddain, váibmo ja
váibmosuotnavigiin ja maid čoavje- ja čoalledávddain. Jápminsivaid
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dutkamis gávdnojit bohtosat mat leat maid balddonasat. Vuosttas lea
dat ahte boazosámi dievdduid gaskkas orru iešsorbmen ja
jápminlihkohisvuođat lassánan áiggi mielde. Nubbi lea dat ahte
sámenissonat, geat eai bargga bohccuiguin, sis lea relatiivalaš alit
jápminlohku, erenoamážit váibmo ja váibmosuotnadávddain.

Álbmotdávddat

M
M
A
N
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Máhttu man dábálaš iešguđetlágánat álbmotdávddat ruoŧa sámi
álbmogis lea vuođđuduvvon dutkan náššuvnnalaš dieđu
borasdávddain ja váimmo- ja váibmosuotnavigiin.

A
T

Dutkamat leat dáhkon boazosámejoavkkuin mat leat
identifiserejuvvon jagiid 1960 ja 1980, ja vel boazosámejoavkkus ja
ieža sápmelaččat geat leat identifiserejuvvon jagiid 1960 ja 1997
gaskkas. Iskamis sámejoavkkut leat dutkojuvvon guhkit áigodat (15
jagi 43 jahkái), go leat čohkkehan buot borasdávddaid dahje váibmoja váibmosuotnadiagnosaid mat leat vurkejuvvon dán guhkit áigi
dutkojuvvon sámejoavkkus.
Borasdávda lea dat álbmotdávda mii lea eanemustá dutkojuvvon
sámeservodagas. Ruoŧas leat áican mihtilmas unnit borasdávdalogu
sámi dievdduin muhto eai sámenissuin. Prostataboras gávdno
mearkkašahtti hárvvit sápmelaččain go iežá ruđalaččain. Sámi
nissoniin leat mearkkašahtti alit riska čoavje- ja
monneráksáborasdávdii, seammás go sámi dievdduin leat alit riska
čoavjeborrasii. Oktage makkárge alit riska sierranas
suonjardanhearkkes borashámi (varraboras ja guoggomasráksáboras)
ii leat mearkkašan sápmelaččain Ruoŧas, Norggas dahje Suomas.
Borasdávda riska orru dábálaččat unnit boazosámiin go ieža sámiin.
Boazosámi dievdduin leat mearkkašan vuolimus borasdávddaid ja
sámi nissoniin geat eai bargga bohccuiguin alimus borasdávddaid.
Leat dušše smávvá erohusat sápmelaččain ja iežá ruoŧŧelaččain riska
dáfus oažžut váibmo- ja váibmosuotnavigi. Sihke ruoŧa ja norgga
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iskamis lea vuohttán ahte boazosápmelaččat ožžot váibmo- ja
váibmosuotnavigiid hárvvibu go iežat sápmelaččat. Iežá mihtilmas
vuohttimat leat dat ahte relatiiva riska oažžut váibmo- ja
váibmosuotnaviggi orru leahkime alit sámi nissoniin go sámi
dievdduin. Boazosámebearrašnissuin ja sámedievdduin, geat eai
bargga bohccuiguin, leat vuohttán smávva stuorit riska oažžut stroke.
Boazosámi nissoniin leat mihtilmas unnit riska oažžut váibmohávi
(váibmodohppehaga) seammás go boazosámedievdduin leat
vuohttán unna vuolit riska oažžut stroke.
Eai gávdno dieđut jus diabetes, ástmá, allergiija ja psykalaš dávddat
leat nu dábálaččat ruoŧa sámiin. Informašuvdna go man dábálažžat
dakkáraš álbmotdávddat leat norgga ja suoma sámi joavkkuin leat
maid oalle vehá (binnos). Gávdnojit goitge moadde miellagiddevaš
dutkama mat leat dárkkistan ástmá, allergiijaid ja psykalaš
váttisvuođaid sámi mánáin ja nuoraidgerddiin Davvi-Norggas.

Dearvvašvuođa fáktorat goallostuvvon eallinvuohkái ja
láhttemii (meannudeami)
Diehtu sámi biepmuin, valástallama, alkohola- ja duhpátdábiid birra
ja exponerema psykososiála riskafáktorriidda lea dássážii
dutkojuvvon sámi joavkkus Västerbottenis. Árbevirolaš sámi
biepmuin lea alla proteiidna ja buoidesisdoallu, erenoamážit
bohccobierggus ja bivdon guliin, ja dasto unnit geavaheapmi
kolhydráhtain ja muhtin vitamiinnain. Otnáš boazosápmelaččat
borret ain dakkár biepmuid vaikko erohusat oarjánmáilmmi
biepmuin leat unnun. Dát mearkkaša biergo- ja guolleborran lea
njeidojuvvon ja šaddu ja sohkar borran leat lássanan.
Boazosápmelaččat borret relatiiva ollu bohccobierggu ja bivdojuvvon
guliid. Dat leat jáhkkimis stuora ávkalaš ášši dan vuollegaš
borasdávdda riskii ja muhtun váibmo- ja váibmosuotnavihkái.
Dutkan mii leat dahkkon sápmelaččain, geat orrot Västerbottenis, lea
vuosihan ahte sis leat unnán varraplasmamearri HDL–kolesterola ja
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unnán systoliskt ja diastoliskt varradeaddu, muhto ii makkárge
erohusat BMIn ektui, ollislaš kolesterola ja triglycerider ektui jus
buohtastahttá ieža Västerbottenlaččaiguin.
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Borgguheapmi- duhpát- ja valástallan dábiid orrot leahkime seammá
dásis ruoŧa sápmelaččain ja ieža ruoŧŧelaččain, ja boazosápmelaččain
ja ieža sápmelaččain. Smávvá erohus valástallama ja fysikálas
doaimmaid ektui leat vuohttán sápmelaš dievdduin ja nissoniin
(dievdduin leat eanet fysalaš doaibmat), mii sáhtašii leahkit sivvan
dan sohkabealli (nállebealli) erohusa maid lea vuohttán sámiin
váibmo- ja váibmosuotnaviggiid ja muhtin borasdávdda ektui.
Psykalaš dearvvašvuođadilli ruoŧa sámiin lea meastti
dovdameahttun eret go boazosápmelaččain, geain gávdnojit veaháš
informašuvdnat. Baicca mii diehtit ahte sisaboađu (dinestusa)
ovdáneapmi sápmelaččain lea leamas seammá go iežá álbmogiin
1970-logi rájes, earret go boazosápmelaš dievdduin main lea
mearkkašahtti unnit sisaboahtolássii ja veháš unnit
sisaboahtoovdáneapmi go iežá norrlándalaš dievduin. Go
boazosápmelaš bearašnissonin lea alimus virggálaš oahpu, de lea
boazosápmelaš dievdduin vuolimus oahpu. Ieža sápmelaččat, sihke
nissonat ja dievddut, sis orru leahkime seamma oahpudassi go iežá
olbmuin Norrlandas.

Bargobiras ja dearvvašvuohta boazodoalus
Boazodoalubarggus lea stuora lihkohisvuođariska. Ruoŧa
boazosápmelaččain lea lassánan badjelažžii jápmin bargus
namahuvvon jápminlihkohisvuohtan dain maŋimus 40 jagiin.
Gaskaboddasaš boađus čájeha ahte mohtorfievrojohtolat
lihkohisvuođat meahcis leat dábálaš go skohter lea seahka, ja
dábálaččat vuoddjet geađggiid ja jalgŋáid nala. Oaivi,
giehtalađđasat/gieđat ja linisoasit leat dat rumašoassi mii
sorbmejuvvo dábálaččat.
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Noađđeváigatvuođa gávdnoštupmi leat allat sihke dievdduin ja
nissuin gárddis. Váttisvuođat seaggin (siidun), niskkin,
hárdduiguin,gardnjiliiguin, gieđaiguin/giehtalađđasiiguin leat
dábálaččat. Dievdduin leat váttisvuođat jáhkehahtti eanas
čadnojuvvon (goallostuvvon) fysikálalaš riskafáktoriidda, dego olu
muohtaskohtergeavaheapmi ja mohtorsihkkelvuodjin, dasto go
nissoniid váttisvuođat aittos eanemustá váikkuhit psykososiálas
fáktoriidda, dego unnit sosiálalaš doarjja, alla rahčamuš, vuollegaš
bálkásupmi ja unnán searvevuohta boazodoalobarggus.
Boazosápmelaččat ožžot beaivválaččat sparraváttisvuođaid
muohtaskohter- ja mohtorsihkkelvuodjimis. Stuorit oassi boazosámi
dievdduin leat maid ožžon čalbmohus váttisvuođaid dego sparra
čergedeapmi, čoapmasvuohta ja ”vilges suorbmat”.
Dievddut ja nissonat geat barget bohccuiguin vásihit ahte boraspiret
leat dat stuorimus uhkádus boazodoaluide. Mii ovttas guohtun
gilvalanvuoibmin leat lasihan negatiivalaččat dan psykososiálas ja
sosioekonomálaš dilli. Sosiálalaš, fysihkalaš ja mentálas (seallalaš)
eallindilli vásihuvvo dego vuolit dássis sápmelaččain jus
buohtastahttá ieža olbmuiguin. Go buohtastahttá ruoŧŧelaččaiguin de
atnet dábálaččat sihke boazosápmelašbearaš dievddut ja nissonat
ahte sin dearvvašvuođalaš eallindilli lea vuolibu dásis.
Máŋgga boazosápmelačča bargodilli gáibida mihtilmas ollu, unnán
dárkkistus (dárkkisteapmi) ja vuollegaš árvodássi sosiálalaš
doarjalusas. Boazosápmelaš dievddut leat vásihan alla gáibideami
muhto maid stuorit dilálašvuođa (vejolašvuođa) báidnit iežaset
bargodili go buohtastahttá boazosápmelašbearaš nissoniid ja
dievdduid eará fidnubargiiguin (huksen- industriija- ja
fievrridansuorgis). Boazosápmelašbearas nissonat vásihedje maid alit
gáibádusaid go ruoŧŧelaš rivgut (stuora báikegoddis) stuora
servodagas Norrlanddas, muhto baicca ii buohtastahte rivgguiguin
geat orrot seammá birrasis. Tendeanssa alit gáibádusat ja unnit

18

S
A

mearrádus vejolašvuođat sátta áicat áigodagas 1990–2007 sihke
boazosápmelašbearaš devdduin ja nissonin.
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Čearuid bargoorganisašuvdnat vásihedje muhtun dáfus dego eai
dohkálažžan.

A

Lagabui 70 % boazosápmelačča deattihedje ahte barggu rahčan ii lean
njuolga juohkun ja kommunikašuvdna lei váttisvuohta. Nissonat
vásihedje ahte sin ožžo unnit árvvoštallama, veahkki ja doarjaga
bargoskihpáriin sin bárgus.
Boazosámi dievdduin leat ollu unnit netto sisaboahtu go ruoŧa
dievdduin ja sisaboađu erohusat leat vehá lassánan daid maŋimus
jahki loguid. Jáhkehahttin váikkuhus lea unnit gánnáheapmi
boazodoaluin. Boazosámi nissonin lea gaskamearálaččat eanet netto
sisaboahtu go boazosámi dievdduin. Sis lea dávjá ”dábálaš” virgi nai
earret go boazobárgu. Netto sisaboađu erohusat boazosámi nissoniin
ja ruoŧŧelaš rivguin lea hui unni.
Jođihit dán áigásaš boazodoalu gáibida oktilaš ruhtabohtosa jus gálga
leahkit vejolaš máksit doaibmagoluid ja duppal orruma. Ekonomalaš
ovddasvástádus kombinašuvnnain biđgejuvvo bargodillin lea
duođain mearkkašahtti sivva dasa go nissonat čájehit relatiivalaš
vuollegaš eallindilli, unnán sosiálalaš doarjja, mearrádus
vejolašvuođat och ipmárdusa (intellektuála) arvvosmahttin go
buohtastahttá boazosámi bearašdievdduin.
Ollu nissonat vásihit unnán oassálasvuođa boazodoalus jus
buohtastahttá dievdduiguin , ja unnit árvvoštallan, veahki ja
bálkkašumi sin boazobargus.
Boazosápmelaččat vásihit ahte sis leat unnán vejolašvuođat váikkuhit
náššuvnnalaš ja regionála mearrádusaide ja njuolggadusaide, main
leat stuora mearkkašupmi boazodoalu ektui. Bohccobierggu
haddeovdáneapmi, fievrrut (mohtorfievrojohtolat) ja bensiidna ja
unnit njuovadeapmi (unnit boazolohku dan dáfus go lea alla
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boraspiret speadjan) leat dehálaš sivva njeadjun gánnáheapmái.
Unnit guohton eatnamat, maid vel leat biđgen unna luovus eatnan
binnážin dan viiddis meahccedoallu ja iežá eatnan- ja
čázeávkkástallamiid dihte, dahká ahte boazodoaluin lea unnán
vejolašvuođat lasihit sisaboađuid.

Doaimmahusevttohusat
Diehto oppalašgeahčastat mat rapporterejuvvojit dan rapporttas
čájehit máhtu ruoŧa sápmelaččaid dearvvašvuođadili ektui ii leat
dievaslaš. Gávdno stuora dárbu guorahallat máŋga iešguđetlágánat
dávdadili sápmelaččain ja gokte dat leat goallostuvvon iešguđetlágán
riskadilálašvuhtii ja got dat leat rievdaduvvon áiggi mielde. Go galgá
čađahit máhttodilálašvuođa dárbbaha Ruoŧŧa ásahit našuvnnalaš
“sápmelaččaid dearvvašvuođa dutkanguovddáš” (centrum för
forskning om samernas hälsa) mii galgá guorahallat ja čuovvut ruoŧa
sámiid dearvvašvuođadili.
Dutkandihtorvuođut mat leat hutkojuvvon Södra Lapplandas
Dutkanjoavkus, juste dat sáhttalivččii gártat earenoamážii vuođu
resurssa dakkáraš dutkanguovddážis.
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Vaikko dearvvašvuođadilli sámeálbmogin ii oru leahkime rievdan
ovttage alit árvodássái dearvvasvuođadiliin ieža ruoŧŧelaččaid ektui
de leat muhtun dáfus identifiserejuvvon mihtilmas dearvvašvuođalaš
váttisvuođat, erenomážit boazosápmelaččain. Okta vejolašvuohta lea
buoridit dearvvašvuođadili boazodoalus nu ahte ovddidit bargosaji
dearvvašvuođadili. Nubbi vejolašvuohta lea namuhit dearvvašvuođa
jođiheddjiid geat doaimmahit iešguđetládje geahpihit
oktavuođaváldima boazosápmelaččain ja gávnnus bargosaji
dearvvašvuođadiliin ja iežá dearvvašvuohta- ja buohccedikšun
instánsat. Dearvvašvuođa jođiheaddjit gálggašedje háldit
ráddjeduvvon eatnandieđalaš guovlu. Dehe ráddjeduvvon logu
čearuid, dasgo veahkehit ja (bagadit) oahpistit boazodolliid
dearvvasvuođa- ja buohccedikšunsysteman ja dieđihit ja oahpahit
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earret eará dearvvasvuođa ja buohccedikšunbargoveaga
boazoealáhusa birra ja dat eaktu ja sámekultuvra birra.
Dearvvasvuođa jođiheaddjit sáhtalivččš maid álggahit erenomáš
guorahallamiid dahje cakkadan bargguid psykologalaš skihpavuođa
ja iešsorbmema ektui, dahje noađđeváigatvuođaid ja lihkohisvuođaid
cakkadan bargguid.
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Veesmedahke
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Jaememesjïeke

A

Svïenske jaememesjïeken registere lea goerehtallemasse
nuhtjesovveme gåabpegh båatsoesaemieh jih jeatjah saemieh jïelemeaejkien jih sjïere jaememesjïeki gaavhtan. Golme saemiedåehkieh leah
gïehtjedamme: (1) medtie 2 000 gïeh leah båatsoesaemien fuelkine jih
leah almetjen- jih årrome-sijjien ryöknemesne identifiseresovvin
jaepien 1960 jih leah aaj goerehtovveme jaepieboelhke 1961 jih 1985,
(2) medtie 42 000 geerve saemieh, giejnie medtie 7 500
båatsoesaemieh, gïeh leah identifiseresovveme nasjovnale
registeresne jaepien 1960 jih 1997, jih gïeh leah goerehtovveme
jaepien 1961 jih 2000, jih (3) medtie 16 000 geerve saemieh (4 500
båatsoesaemieh) identifiseresovvin jaepien 1960 jih 1997 gaskem, jih
goerehtovvin tijjeboelhken1985 jih 2002 gaskem.
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Vuepsieh daejstie golme svïenske saemien dåhkijste leah faagkan
seamma, jih leah aaj faagkan seamma goh vuepsieh, mah leah
dorjesovveme nöörjen jih såevmien saemiejgujmie. Saemiej jih
svïenski gaskem eah aajhtseme joekehtsh jïeleme-aejkien gaavhtan.
Jaememesjïekine eah gååvnesh joekehtsh saemiej jih jeatjah almetji
gaskem. Læjhkan gååvnesieh muvhtie joekehtsh mejtie aevhkies
moenedh. Båatsoesaemien ålmah leah onne riske cancerine, vaajmoevaajmoesoetne skïemtjelinie, tjåejjie-tjåelie skïemtjelinie jaemedh, jis
mohtede jeatjah svïenske ålmajgujmie, bene sijjen luvnie lea stuerebe
riske faaradidh jih jïjtjh marhkeme. Saemie ålmah, gïeh eah barkh
båatsoejgujmie, sijjen lea aaj ohtje unnebe jaememelåhkoe canceren
gaavhtan. Jalhts sijjen luvnie ij leah naan riske faaradidh jih jïjtjh
marhkeme. Saemie nyjsenæjjah, gïeh eah barkh båatsoejgujmie, sijjen
luvnie lea ellies unnebe jaememelåhkoe mohte stuerebe
jaememelåhkoe vaajmoe-vaajmoesoetne skïemtjelen gaavhtan,
joekoen sïejhme lij vaajmoe-saajrenimmine.
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Jaememesjïeken goerehtallemh vuesiehtieh aaj ahte båatsoesaemien
altmetjisnie lea relatiive unnebe riske cancerine, vaajmoevaajmoesoetne skïemtjelinie jih tjåejjie/ tjåelie skïemtjelinie jaemedh.
Gååvnesieh aaj jaememesjïeken goerhtalleminie vuepsieh mah leah
itjmies. Voestes lea daate ahte dah gïeh faaradieh jih jïjtjh marhkeme
orre læssaniminie båatsoesaemiej gaavhtan. Mubpie lea daate ahte
saemien nysjenäjjah, gïeh eah barkh båatsoejgujmie, lea relatiive
sturebe jaememesjïeke, joekoen sïejhme lea vaajmoevaajmoesoetneskïemtjelen gaavhtan.
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Almetjeskïemtjelh

T

Maahtoe man sïejhme måedtie-såårts almetjeskïemtjelh leah svïenske
saemien almetjh-tjïertesne lea nasjovnalen skïemtje-såjhtere-jih
diagnoseregisterine goerehtovveme, jih leah gaertjiedamme bïevnesh
canceren jih vaajmoe-vaajmoesoetneskïemtjelen bïjre. Goerehtallemh
leah båatsoesaemien dåehkine dorjesovven. Sijjieh leah
identifiseresovveme jaepieh 1960 jih 1980, jih aaj jeatjah
båatsoesaemien dåehkieh jih jeatjah saemieh, mah leah
identifisersovveme jaepien 1960 jih 1997 gaskem. Goerehtallemisnie
leah saemien dåehkieh goerehtovveme guhkie tijjeboelhke (15
jaepesne 43 jaapan). Dellie sijjieh gaajhkh canceren- jallh vaajmoevaajmoesoetneskïemtjelen diagnosah, mah leah dorjesovvin
tjöönghkin.
Cancer lea daate almetjeskïemtjele mij lea vihties goerehtovveme
saemien dåehkesne. Sveerjesne lea unnebe cancer-låhkoe saemien
ålmaj gaskem aajthseme bene eah saemien nyjsenæjjaj gaskem.
Prostatacancer gååvnese unnebe saemiej gaskem goh jeatjah svïenski
gaskem. Saemien nyjsenæjjah lea voerkes jïlle riske tjåejjie-jih
ovariecancerem åadtjodh, jalhts saemien ålmah lea jïllebe riske
tjåejjiecancerem åadtjodh. Naaken lissie riske joekoen-laakan
tjoevkeme-smarres cancerslaaje(leukemijieh jih gealoecancer) eah
leah aajthsesovveme saemiej gaskem Sveerjesne, Nöörjesne jallh
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Såevmesne. Cancerriske lea unnebe båatsoesaemiej gaskem goh
jeatjah saemiej gaskem. Vöölemes cancer-gaavneme lea
båatsoesaemien ålmaj gaskem aajhtsesovveme, jih daan jïenemes
cancer-gaavneme lea saemien nyjsenæjjaj gaskem, gïeh eah barkh
båatsoejgujmie aahtsesovveme.
Leah barre smaave joekehtsh vaajmoe-vaajmoesoetneskïemtjelem
åadtjoeh saemiej jih jeatjah svïenski gaavhtan. Gåabpatjahkh
svïensken jih nöörjen goerehtalleminie lea aajhtsesovveme ahte
båatsoesaemieh lea unnebe riske vaajmoe-jih
vaajmoesoetneskïemtjelh åadtjoeh goh jeatjah saemieh. Jeatja vihties
aajhtseme lea daate ahte relatiive riske vaajmoe jih
vaajmoesoetneskïemtjelem åadtjodh orre jïllebe saemien nyjsenæjjaj
goh saemien ålmaj gaavhtan. Nyjjsenæjjine, båatsoesaemien
fuelhkesne, jih saemien ålmine, gïeh eah barkh båatsoejgujmie, leah
aajhtsesovveme ohtje stoerre riske strokem åadtjodh. Nyjjsenæjjine,
båatsoesaemien fuelhkesne, leah aaj aajhtsesovveme stoere onne riske
vaajmoesaajrenimmiem åadtjodh, seamma goh båatsoesaemien
ålmine leah aajtsesovveme ohtje onne riske strokem åadtjodh.
Eah gååvnesh bïevnesh man sïejhme diabetese, aastma, allergijie jih
psykihken skïemtjelh leah svïenske saemi gaskem. Bïevnesh man
sïejhme dagkeres almetjeskïemtjelh leah nöörjen jih såevmien saemiej
gaskem leah aaj sagki åanehks. Gååvnesieh aaj muvhtine gielteges
goerehtalleme mah leah aastmam, allergijam jih psykihken
dåeriesmoerh goerehtovveme saemien maanaj jih noeri gaskem
noerte Nöörjesne.

Staarnefaaktorh jielemen jih vuekien gaavhtan
Bïevnesh saemien staarnbearkoem jih bivtesovveme guelieh
byöpmedieh. Daate lea stoerre aevhkie sjïeke daan vuelie cancer jih
muvhtine vaajmoe jih vaajmoesoetneskïemtjelen riskese. Goh
saemieh Västerbottesne lea goerehtovveme lea gaavneme ahte sijjen
luvnie leah onne vïrreplaasmamiere HDL-kolestrole jih onne
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systolihken jih diastolihken vïrredïedtie, mohte ij naaken joekehts
BMI:n, ellies kolestrolen jih triglyceri gaavhtan jis mohtede
jeatjajgujmie, gïeh leah årroeminie Västerbottesne.
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Rïevkestimmien- tobahken jih saavrehken daehpieh orre goh seamma
daltese svïenske saemiej jih jeatjah svïenski gaskem, jih aaj
båatsoesaemiej jih jeatjah saemiej gaskem. Smaave joekehtsh
saavrehken jih fysihken darjomen gaavhtan leah aajhtsesovveme
saemien ålmaj jih nyjsenæjjaj gaskem (ålmine leah jïenebe fysihkalen
darjomh), daate kaanne lea sjïekine mannasinie leah joekehtsh
nyjsenæjjaj jih ålmaj gaskem vaajmoe-vaajmoesoetneskïemtjeli jih
såemies canceren gaavhtan.
Psykihken staarnesituasjovne, svïenske saemien dåehkiej gaavhtan,
lea faagkan ammes mohte ohtje daajroe båatsoesaemien bïjre
gååvnese. Mijjieh daejrebe gujht dïenesjimmie-öövtiedimmie saemiej
gaskem lea seamma goh jeatjah almetjh 1970-raejeste bene
båatsoesaemien ålmaj gaskem leah jïllebe unnebe dïenesjimmiedaltese jih ohtje dïenesjimmie-öövtedimmie jis mohtede jeatjah
ålmajne Norrlandeste. Nyjsenæjjesne, gïeh berkieh bovtsigujmie, lea
daan jïllemes ööhpehtimmie-daltese, jih båatsoesaemien ålmijste lea
daan vöölemes. Jeatjah saemieh, gåabpatjahkh nyjsenæjjah jih ålmah,
utnieh medtie seamma ööhpehtimmie-daltese goh jeatjah almetjh
Norrlandesne.

Barkoebyjrese jih staarne båatsoebarkosne
Båatsoebarkosne lea jïlle ov-læhkoeriske. Jaememelåhkoe svïenske
båatsoesaemiej gaavhtan lea læssaniminie dah minngemes 40 jaepien
jih joekoen sïejhme lea faaradimmie barkosne. Vuepsieh, mah leah
faagkan raejries, vuesehtieh ahte ov-lähkoe fordoninie joekoen
skovhterinie lij sïejhme jih ahte kollisjovne gierkine jih moerine lij
sïejhme. Åejjien, gïeten/gïete-lïhtsen jih möövhkes stuhtje leah dah
kroepestuhtjh mah leah daamtah skaaroehtovveme.

25

A
N
F
A
T
T
N
I
N
G

s
y
d
s
a
m
i
s
k
a

S
A
M
M
A
N
F
A
T
T
N
I
N
G

s
y
d
s
a
m
i
s
k
a

Maajsoe-naskohtimmieh gaavneme leah jïlle ålmine jih nyjsenäjjine
båatsoebarkosne. Dåeriesmoerh rudtjine, tjovresinie, åalkine,
gergnerine jih gïetine/gïeten-lïhtsine leah sïehjme. Ålmaj
dåeriesmoerh leah fysihken riskefaaktori gaavhtan v.g jïjnjh
loepmedoenehken nuhtjeme jih modtovre-sygkelen vuejeme, jih
nyjsenæjjaj dåeriesmoerh leah psykososialalen faaktori gaavhtan, v.g
ohtje sosiala viehkie, jïlle tjabreme, ohtje madtjeldehteme jih ohtje
ektie-barkoe båatsoebarkosne. Båatsoesaemiej firreme-dåeriesmoerh
åadtjoeh goh sijjieh biejjieladtje loepme-doenehkinie jih modtoversygkelinie vuejieh. Stoerre stuhtje båatsoesaemien ålmijste leah aaj
voerkes firreme-dåeriesmoerh v.g domningar, fumlighet jih ”veelkes
soermh” åådtjeme.
Ålmah jih nyjsenæjjah, gïeh berkieh båatsoejgujmie, dååjrehtieh ahte
juvrh leah daate stööremes aajhtoe båatsoebarkese, daate ektine ahte
gåatomegaahtjemh leah læssanimine, darjoeh ahte daan
psykososialen jih socio-ealamadtjen situasjovne lea negatiiven.
Sosialen, fysihken jih mentalen jïeleme-vuekie dååjrehtin goh vuelebe
saemiej gaskem jis mohtede jeatjah almetjinie. Jis mohtede
svienskigujmie, gåabpegh ålmah jih nyjsenæjjah, gïeh berkieh
båatsoejgujmie, vienhtieh ahte sijjen luvnie staarnen jïelemesituasjovne lij vuelebe daltesisnie.
Båatsoesaemiej barkoesituasjovnesne lea jïlle krïebpesje, onne
gïehtjedimmie jih onne sosialen dåarjege. Båatsoesaemien ålmah jïlle
krïebpesjh dååjrehtin jih aaj stuerebe nuepie sijjen
barkoesituasjovnem tsevtsieh jis mohtede nyjsenæjjine, gïeh leah
båatsoesaemien fuelkesne, jih ålmine, gïeh berkieh jeatjah
barkoejgujmie (bigkeme, industrije jih transportsuerkesne).
Nyjsenæjjah, gïeh berkieh båatsoejgujmie, dååjrehtieh ahte sijjen
luvnie leah jïllebe krïebpesjh jis mohtede svïenske nyjsenæjjine, gïeh
årroeh stoerre staaresne. Mohte jis mohtede svienske nyjsenæjjine,
gïeh årroeh seamme byjresisnie dle ij leah joekehts. Tendense jïlle
krïebpesjinie jih unnebe sijjie nænnoestimmie gåerede aajhtsadidh
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tijjeboelhken 1990–2007 sihke ålmaj jih nyjsenæjjaj gaskem
båatsoesaemien fuelkesne.

M

Sïjhtide barkoe-åårganisasjovne dååjrehti goh ov-sjïehteles muvhtine
daltese. Medtie 70 % båatsoesaemijste vïentieh ahte barkoe-diedtie ij
leah riektes-laakan juekesovveme jih lij dåeriesmoere
kommunikasjovninie. Nyjssenæjjah dååjrehtieh ahte sijjieh unnebe
vierhtiedimmiem, viehkiem jih dåarjedem åadtjoeh barkoevoelpijste.
Båatsoesaemien ålmine lea joekoen unnebe netto-dïenesjimmie jis
mohtede svïenske ålmajgujmie, jih joekehtsh dïenesjimmien gaavhtan
leah ohtje læssanamme dah minngemes decenium, kaanne
dannasinie goh båatsoe-jïelemesne ij leah seamma dïenesjimmieöövtedimmie. Nyjsenæjjine, gïeh berkieh båatsoejgujmie, lea jienebe
netto-dïenesjimmie goh ålmah, jih sijjieh leah ”sïejhme” barkoe jih aaj
sijjen barkoe båatsoejgujmie. Netto-dïenesjimmie joekehts nyjsenæjjaj,
gieh berkieh båatsoejgujmie, jih jeatjah nyjjsenæjjaj gaskem lea øøvre
onne.
Barka daaletje båatsoebarkojne krïebpesje ahte daamtah beetnegh
åadtjoeh jis gïetedimmieåasam jih guktien-gïerth årrome-sijjiem galka
maeksedh. Læssanamme ealamadtje dïedte ektine juakasovveme
barkoesituasjovne lea sjïeke daejtie goh nyjsenæjjine relatiiven
vuelien jïelemesituasjovne leah, ohtje sosialen dïedte,
nännoestimmie-nuepie jih intellektuelle stimulanse jis mohtede
ålmine båatsoesaemien fuelkesne. Jïjnjh nyjsenæjjah unnebe
ektievuetiem dååjrehtieh båatsoebarkosne jis mohtede ålmajgujmie,
jih aaj ahte sijjieh unnebe viehkiem jih madtjeldehtemem åadtjoeh
sijjen båatsoebarkoen åvteste.
Båatsoesaemieh dååjrehtieh ahte sijjen leah smaave nuepieh
naasjovnale jih regijovnale nännoestimmieh jih njoelkedassh
tsevtsedh mah leah stoere mïerhkesjimmie båatsoebarkoe
situasjovnen åvteste. Båatsoebearkoen åasa-öövtedimmie, fordon jih
beensijne jih unnebe leekedimmie (unnebe båatsoelåhkoe dan daltese
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goh lea jïlle juvre speedtjeme) leah vihkelommes sjïeke daan
njïejkediminie dïenesjimmie. Båatsoedajvh leah unnedeminie. Dah
aaj onne loeves dajvh geerjehtieh miehtsie-nuhjtemen jih jeatjah
eatnemen-jih tjaetsien exploateremen gaavhtan. Daate dorje ahte
båatsoe-jïelemesne lea onne nuepie dïenesjimmieh læssanidh.

Darjomeraeriestimmie
Maahtoe mij lea daan reektehtsisnie vuesehte ahte maahtoe svienske
saemien staarne-situasjovnen bïjre lea vaenies. Gååvnese stoere
daerpiesvoete gïehtjedidh jïjnjh joekehtsh skiemtjelh saemiej gaskem,
jih aaj juktie dah leah gaareme joekehtsh riskefaaktorinie jih aaj juktie
dah jeatjahtuvvieh tijjen mietie. Jis edtja maahtoe-situasjovnem
jeatjatovvedh dle tjuara Sveerje naasjovnalen ”jarnge goerehtalleme
saemien saavren bïjre” tsegkedh. Jarnge galka svienske saemien
staarne-situasjovnem goerehtalledh jih dåeriedidh. Dah
goerehtalleme-daatasijjie, mah leah dorjesovveme Södra Lapplands
Forskningsenhet, edtjieh darjodh hijvenlaakan maadth-resurse
dagkares goerehtalleme-jarngese.
Jalhts staarne-situasjovne saemien almetji gaskem ij årroeh joekehts
jeatjah svienski gaavhtan, daarhke sjïere staarne-dåeriesmoerh leah
identifiseresovveme, joekoen båtsoesaemiej gaavhtan. Vuekie staarnesituasjovnem buerede båatsoebarkosne lea staarnehoksen darjemessijjiem öövtiedidh. Jeatja vuekie leah staarne-koordinatorh tsegkeme
mah gelkieh barkedh joekehts vuekien mietie gaskesi gaavhtan
båatsoesaemiej jih dah barkoe-sijjiej staarnehoksen åvteste mah
gååvnesieh jih aaj jeatjah staarne jih skïemetjele-hoksensijjiej åvteste.
Staarnekoordinatorh edtjieh gaertjies eatnemelearoen dajvesh
stuvredh, jallh gaertjies sïjhthlåhkoe, jih aaj viehkiehtidh jih bïhkedih
båatsoesaemie staarne-jih skïemtjelesååjhtere systmemem jih aaj
bïevnesidh jih ööhpehtidh v.g staarne-jih skïmetjesåjhtere-barkijh
båatsoebarkoen, situasjovni jih saemien kultuvren bïjre. Koordinatorh
edtjieh aaj sjïere gïehtjedimmieh jallh preventiven barkoem aelkedh
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v.g sjïere barkoeh psykihken ov-healsoe gaavhtan jih dah, gïeh jïjtjh
marhkeme, jallh maajsoe-naskohtimmieh jih ov-læhkoe jeereme
barkoe.
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Causes of death

A

The Swedish Causes of Death Register was used to examine life
expectancy and specific causes of death among both reindeer-herding
and non reindeer-herding Swedish Sami. Three Sami cohorts have
been studied: (1) about 2 000 members of reindeer-herding families
were identified in the Population and Housing Census in 1960 and
studied during the period 1961 and 1985, (2) approximately 42 000
adult Sami, of which about 7 500 reindeer-herding Sami were
identified in different national registers between 1960 and 1997, and
have been studied between 1961 and 2000, and (3) about 16 000 adult
Sami (4 500 reindeer-herding Sami) identified between 1960 and 1997,
and studied during the period of 1985 and 2002.
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The results from the different Swedish Sami cohorts are basically in
agreement with each other, and with results from similar studies
conducted among Norwegian and Finnish Sami populations. No
difference in life expectancy has been observed between the Sami and
the non-Sami population of the same region. The incidence of specific
causes of death was also quite similar among Sami and non-Sami.
However there are some differences that are worth mentioning.
Reindeer-herding Sami men had a lower risk compared with nonSami men to die from cancer, cardiovascular diseases and
gastrointestinal diseases, but higher risks for fatal accidents and
suicide. The mortality of cancer was also slightly lower among non
reindeer-herding Sami men. However, these showed no excess
mortality from suicide and fatal accidents. The non reindeer-herding
Sami women had a small overall increased mortality, and a small
excess mortality from cardiovascular disease, mainly from
myocardial infarction.
The studies of causes of death show that the reindeer-herding Sami
men have relatively low risk of dieing from cancer, cardiovascular
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diseases and gastrointestinal diseases. There are however a couple
results that are worrying in these mortality studies. One is that
suicide and fatal accidents seem to increase over time among the
reindeer-herding men. The second is that the non reindeer-herding
Sami women showed a relatively high mortality rate, especially from
cardiovascular diseases.
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Common diseases
The knowledge on the distribution of various diseases in the Swedish
Sami population is to a large extent based on data from national
health and diagnosis registers, and is mainly limited to information
on incidences of cancer and cardiovascular diseases. The studies have
been carried out on reindeer-herding Sami cohorts identified in 1960
and 1980, and on a population of reindeer-herding and non reindeerherding Sami identified between 1960 and 1997. In these studies the
Sami populations have been followed for 15 to 43 years, during
which all the cancer and cardiovascular diagnoses were compiled.
Cancer is the disease that is most thoroughly studied in the Sami
population. In Sweden, a significantly lower cancer incidence among
Sami men has been observed. The occurrence of prostate cancer was
considerably lower among Sami than among other Swedes of the
same region. Sami women have been observed to have an increased
risk for gastric and ovarian cancer, while Sami men showed to have
an increased risk for stomach cancer. An increased risk for particular
radiation-sensitive cancers (leukaemia and thyroid cancer) has not
been observed among the Sami, neither in Sweden nor in Norway
and Finland. In general, the cancer risk appears to be lower among
reindeer-herding Sami than among other Sami. The lowest cancer
incidence has been observed among reindeer-herding Sami men, and
the highest among non reindeer-herding Sami women.
There are only small differences between the Sami and other Swedes
regarding the risk to contract cardiovascular diseases. In both
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Swedish and Norwegian studies it has been found that the reindeerherding Sami have lower incidences of cardiovascular diseases than
other Sami. Another consistent observation is that the relative risk to
contract cardiovascular diseases is higher for Sami women than for
Sami men. Women from reindeer-herding families and Sami men not
involved in reindeer herding have been observed to have increased
risk for stroke. Women from reindeer-herding families also showed a
significantly lower risk to contract myocardial infarction, while the
reindeer-herding men were observed to have a lower risk for stroke.
There is no information on how common diabetes, asthma, allergies
and mental disorders are in the Sami people of Sweden. The same is
basically the case among Norwegian and Finnish Sami. However,
there are a few interesting studies where asthma, allergy and mental
problems have been investigated among Sami children and
adolescents in northern Norway.

Health factors related to lifestyle and behaviour
Data on Sami diet, exercise, alcohol and tobacco habits, and their
exposure to psychosocial risk factors have so far mainly been studied
in a population of Sami in Västerbotten, Sweden. The traditional Sami
diet was characterized by high intake of proteins and fat, especially
from fish and reindeer meat, and low consumption of carbohydrates,
fibres and certain vitamins. This dietary pattern persists to some
extent among today's reindeer-herding Sami, although the differences
compared with the western diet have decreased, which means that
the meat and fish consumption has decreased while the intake of
fruit, vegetables and sugar has increased.
The relatively high intake of reindeer meat and wild-caught fish
among the reindeer-herding Sami is believed to be a contributing
factor behind their low risk for cancer and cardiovascular diseases. In
studies of Sami from Västerbotten, lower blood levels of HDLcholesterol and lower systolic and diastolic blood pressure has been
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found, but no differences in BMI, total cholesterol and triglycerides
compared with non-Sami in Västerbotten.

M

The tobacco and exercise habits appear to be roughly the same among
the Sami and the other Swedes, and between the reindeer-herding
Sami and the non reindeer-herding Sami. However, small differences
in exercise habits and physical activity had been observed between
Sami men and women (men showed more physical activity), which
could be a contributing factor behind the gender differences observed
in the Sami group regarding morbidity from cardiovascular diseases
and certain types of cancers.
Except for the reindeer-herding Sami, for whom some information is
available, the mental health situation in the Swedish Sami population
is virtually unknown. However, it is known that the incomes
development since 1970 has been similar among the Sami and nonSami, except for the reindeer-herding men who show a significantly
lower income and slower increase in income compared with nonSami men. While the women of reindeer-herding families have the
highest formal education, the reindeer-herding men had the lowest.
Other non reindeer-herding Sami, both men and women, appear to
have approximately the same level of education as other Swedes in
the same geographic setting.

Work environment and health in the reindeer husbandry
The reindeer-herding work is today associated with a high risk for
accidents. The Swedish reindeer-herding Sami have showed an
increasing relative risk for work-related fatalities over the last 40
years. Preliminary results show that vehicle accidents in the terrain
(mostly accidents on snowmobile) were most common, and collisions
with rocks and stubs were frequent. Injuries of the head, wrists/
hands and muscles/tendons were most numerous.
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The occurrence of musculoskeletal symptoms is high among both
men and women in the reindeer-herding families. Pain and
discomfort in the lower back, neck, shoulders, elbows and hands/
wrists were frequent. For men, the symptoms are most likely related
to physical risk factors, with high exposure to snowmobile and
motorcycle driving, while the women's symptoms probably are
influenced by psychosocial risk factors such as poor social support,
high effort, low reward and low participation in the daily reindeerherding work. Reindeer-herders are also heavily exposed to vibration
when driving snowmobiles and motorcycles. A large proportion of
the reindeer-herding men shows in fact clear-cut clinical indications
of vibration damages, such as numbness and "white fingers".
Men and women of reindeer-herding households regard the
predation of reindeer as one of the largest problem for the reindeer
husbandry, which together with an increasing competition from other
exploiters about the gracing land, have certainly have had a negative
impact on the psychosocial and socio-economic conditions of the
Sami. The social, physical and mental quality of life were experienced
as lower among Sami compared with non-Sami.
The working conditions for many reindeer-herding Sami are
characterized by high job demands, low control and low level of
social support. The reindeer-herding men experienced higher
demands, but also greater opportunities to influence their work
situation compared with both women of reindeer-herding families
and Swedish men in other professions (construction, industry and
transport). Reindeer-herding women also experienced higher
demands than Swedish women from urban areas in northern part of
Sweden, but not compared with non-Sami women living in the same
area. A tendency towards increased job demands and reduced
decision latitude could be observed over the period 1990–2007 among
both men and women of reindeer-herding families.
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The work organization within the Sami communities was in some
respects regarded as unsatisfactory. Almost 70 % of the reindeerherding Sami indicated that the workload was unevenly distributed
and that the communication was poor. A large proportion of the
women reported a shortage of appreciation, help and support from
others in the Sami community.
Reindeer-herding men showed a significantly lower income than
Swedish men in general, and the differences in income have increased
slightly over the past decades, probably as a result of declining
profitability of the reindeer husbandry. Women of reindeer herding
families demonstrated larger average income compared with their
men, and they often had a regular employment in addition to their
duties in the reindeer herding work. The difference in income
between women of reindeer-herding families and other Swedish
women was, however, very small.
The modern reindeer husbandry requires a continuous income in
order to pay for operating costs and costs for double
accommodations. The increased financial responsibility in
combination with a fragmented working situation are probably
important factors associated with the women’s relatively low quality
of life, poor social support, decision latitude and intellectual
discretion. Many women reported low degree of involvement in the
reindeer-herding work compared with the men, as well as less
appreciation, help and reward for the work they did.
Numerous members of reindeer-herding families’ experienced that
they had small opportunities to influence national and regional
decisions and regulatory frameworks of importance for the reindeer
husbandry. Price trends for reindeer meat, vehicles and fuel, and the
national policy regarding the size of the predator populations, are
certainly important reasons for the declining profitability. Reduced
gracing lands, which also are fragmented into smaller unconnected
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areas because of extensive forestry and other land and water
exploitation, efficiently inhibit the possibility of the reindeer-herding
companies to increase their economic return.

Suggested actions
This review shows that available information on the health condition
of the Swedish Sami population is limited. There is a great need to
examine a wide range of diseases among this population, and how
these are linked to different risk factors as well as how diseases and
risk factors develop over time. To meet the lack of information, the
Swedish government is suggested to establish a national "Centre for
Research on Sami health" with the specific task to investigate and
follow up the health condition of the Sami. The research databases
created at Southern Lapland Research Department would constitute
an excellent contribution to such a research centre.
Although the health condition of the Sami population seems to be
quite similar to that of the general Swedish population, a few specific
health problems have been identified, especially among the reindeerherding Sami. One way of improving the health situation among the
reindeer-herding men and women is to establish an occupational
health care centre for the reindeer husbandry. Another possibility is to
initiate a system of health coordinators to facilitate the relations
between the reindeer-herding Sami and the existing occupational
health care services and various health care institutions. The health
coordinator would be responsible for a limited geographical area, or
for a limited number of Sami communities. Their main responsibility
would be to guide the reindeer-herding men and women within the
health care system and to inform and educate the health care
professionals about the reindeer-herding lifestyle, the working
conditions and the Sami culture. These coordinators could also be
authorized to initiate specific actions or preventive measures, e.g.
specific actions against mental illness and suicide, or musculoskeletal
disorders and preventive efforts against accidents.

36

B
A

1. Bakgrund och syfte

K

Kunskapen om samernas hälsosituation är begränsad. I tidigare
kunskapsöversikter har man funnit att kunskapsluckorna är
omfattande (Hassler 2005; Hassler, Sjölander 2005). Mest information
finns det om de norska samernas hälsa- och livssituation, och minst
om hälsoläget bland de ryska samerna (Hassler, Sjölander 2005;
Hassler et al. 2008a). För svenska och finska samer börjar vi ha en
ganska god bild av hur drabbad man är av olika folksjukdomar,
liksom hur ohälsan och arbetsmiljöproblemen ser ut bland de
renskötande samerna (Hassler et al. 2008a; Sjölander 2009). Man kan
också konstatera att stora delar av den kunskap vi idag har är ett
resultat av de senaste årens forskning (Hassler et al. 2008a; Sjölander
2009). Kunskapsmängden har med andra ord ökat ganska markant
under senare år.
Huvudsyftet med rapporten är att redogöra för vetenskapliga studier
av samernas hälsosituation, med fokus på de svenska samerna. I
slutet av rapporten diskuterar vi olika konsekvenser av bristen på
kunskap om samernas hälsosituation, samt föreslår några möjliga
åtgärder för att förbättra kunskapsläget om, och hälsosituationen
bland de svenska samerna.
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2. Dödsorsaker

D

2.1 Urval och undersökningsperioder

S

Den kunskap vi har om dödsorsaker och förekomst av olika
folksjukdomar i den samiska befolkningen är baserad på studier av
nationella sjukvårds- och diagnosregister, bl.a. cancer-, dödsorsaksoch patientregister. Sådana studier har gjorts på samepopulationer i
såväl Sverige som Norge och Finland. De svenska studierna har
genomförts på flera olika, men delvis överlappande, samepopulationer.

O

I den folk- och bostadsräkning som genomfördes 1960 ingick en fråga
om man levde i ett hushåll där rennäring var en viktig inkomstkälla.
Totalt 2 034 vuxna individer besvarade frågan med ja. Denna grupp
medlemmar i renskötarhushåll har undersökts både vad gäller
dödlighet och cancerförekomst (figur 1).
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Figur 1. Samer i renskötarhushåll som identifierats i folk- och bostadsräkningen 1960
respektive 1980, och som undersökts med avseende på specifika dödsorsaker och på
förekomsten av olika typer av cancer. De horisontella pilarna indikerar de olika
studiernas uppföljningsperioder.

I den studie som gjordes av Hassler med flera (2001) skapades
ytterligare en population med samer i renskötarhushåll (figur 1). Från
folk- och bostadsräkningen 1980 identifierades alla som angav
renskötsel som huvudsakligt arbete. Till dessa adderades fruar/
makar/sambos och hemmaboende vuxna barn. Tillsammans uppgick

39

D
Ö
D
S
O
R
S
A
K
E
R

u
r
v
a
l

populationen till 1 988 individer. Syftet med denna
renskötarpopulation var att tjäna som jämförelse med ”1960populationen” (figur 1), vilket skapade möjligheter att undersöka om
förekomsten av olika cancertyper hade förändrats under senare delen
av 1900-talet.
För ett 10-tal år sedan skapade Södra Lapplands Forskningsenhet,
tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB), en stor svensk
samepopulation för studier av bl.a. dödsorsaker, folksjukdomar och
vårdnyttjande. Figur 2 illustrerar hur samepopulationen togs fram. Vi
utgick från personer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i
folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, personer som var
upptagna i Sametingets röstlängder för 1993 och 1997, och personer
som under 1998 var upptagna som renskötare i Jordbruksverkets
yrkesregister. Sammantaget utgjorde dessa en population på 5 699
personer som definierades som samer antingen genom renskötselrätt
eller genom språktillhörighet och självidentitet. Med hjälp av SCB:s
flergenerationsregister identifierades förfäder och syskon till dessa
5 699 samer. Genom att till sist lägga till samtliga identifierade
personers barn och barnbarn erhölls en total population om 41 721
samer. En detaljerad beskrivning av hur samepopulationen togs fram
finns i Hassler et al. (2004a, 2005a) och Hassler (2005).
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Figur 2. Schematisk illustration av hur en stor svensk samepopulation identifierats
genom olika nationella register mellan 1960 och 1997. Samepopulationen har hittills
använts i studier av specifika dödsorsaker och av förekomsten av olika typer av
cancer (se figur 4).
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Figur 3. Boendelän år 1998 för ca 36 000 svenska samer identifierade mellan 1960 och
1997.

Den geografiska spridning i samepopulationen (36 000 individer) vid
utgången av 1998 visar att huvuddelen bodde i Norrland (72 %), och
att varannan individ bodde i Norrbotten (figur 3). Den samerikaste
kommunen var Kiruna, följd av Gällivare och Luleå, medan
Jokkmokk var den sametätaste kommunen med ca. 21 % samer.
Den samepopulation som omfattar 41 721 individer, identifierade
mellan 1960 och 1997, har undersökts med avseende på specifika
dödsorsaker, förekomst av olika cancerformer och typer av hjärtkärlsjukdomar (figur 4). Både tidstrender och folksjukdomarnas
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en referenspopulation med icke-samer. Referenspopulationen togs
fram på motsvarande sätt som samepopulationen (figur 2), och
ålders- och könsmatchades i förhållande till samepopulationen. För
att undanröja effekter av geografiska olikheter i dödlighet och
sjuklighet gjordes också en geografisk matchning mellan same- och
referenspopulationen. En detaljerad beskrivning av hur
referenspopulationen togs fram finns i Hassler et al. (2004a, 2005a).
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Figur 4. Svenska samer som identifierats i olika nationella register mellan 1960 och
1997, och som undersökts med avseende på specifika dödsorsaker och på
förekomsten av olika typer av cancer och hjärt-kärlsjukdomar. De horisontella
pilarna indikerar de olika studiernas uppföljningsperioder.

2.2 Förväntad livslängd och dödlighet i olika sjukdomar
I Sverige finns sedan 1952 ett rikstäckande dödsorsaksregister som
administreras av Socialstyrelsen. I registret finns uppgifter om primär
och sekundär dödsorsak, dödstillfälle och eventuella
obduktionsresultat. Registret har utnyttjats för att undersöka
livslängd, dödlighet i specifika diagnoser och förändringar över tid i
dödlighetsmönster (t.ex. Wiklund et al. 1991; Hassler et al. 2004b,
2005a; Sjölander et al. 2008a).
Wiklund et al (1991) undersökte dödsorsakerna mellan 1961 och 1985
bland 2 034 renskötande samer som identifierades i 1960-års folk- och
bostadsräkning (figur 1). Precis som i den övriga svenska
befolkningen var hjärtsjukdom den vanligaste dödsorsaken bland de
renskötande samerna. I jämförelse med den övriga
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norrlandsbefolkningen uppvisade de renskötande samerna lägre risk
för att död av cancer och hjärt-kärlsjukdomar, men högre risk för att
omkomma i olyckor.
Motsvarande resultat rapporterades i en senare studie som
genomfördes på en population svenska samer som identifierats 1960–
1997, och som innehöll både renskötande och andra samer (figur 4;
Hassler et al. 2005a; Sjölander et al. 2008a). I undersökningen kunde
vi konstatera att samerna och andra svenskar i norra Sverige hade
ungefär samma förväntade livslängd. Den relativa risken att dö av
olika sjukdomar var också relativt likvärdig för samerna och den
övriga befolkningen. Bland renskötande samiska män observerades
dock en underrisk för hjärt-kärlsjukdomar (9 %), cancer (14 %) och
mag-tarmsjukdomar (57 %), men en överrisk för dödsolyckor (69 %;
se tabell 1). För andra samiska män var dödlighetsmönstret ungefär
det samma som för icke-samiska män, förutom att de samiska
männen uppvisade en liten underrisk för att dö av cancer (12 %).
Detsamma gällde kvinnor i renskötarhushåll och för andra samiska
kvinnor, förutom att den senare gruppen uppvisade en liten
överdödlighet total (9 %) samt en överrisk för död i hjärtkärlsjukdomar (12 %), särskilt i hjärtinfarkt (25 %, se Hassler et al.
2005, Sjölander et al. 2008a).
Resultaten från de svenska dödsorsaksstudierna stämmer väl överens
med vad man funnit bland samer i Norge och Finland, förutom att
skillnaderna mellan samerna och majoritetsbefolkningarna tycks vara
något mer uttalade i Norge och Finland jämfört med i Sverige (Tynes,
Haldorsen 2007; Soininen, Pukkala 2008).
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Tabell 1. Relativ dödlighetsrisk (SMR) med 95 %-igt konfidensintervall (95 % KI) för
svenska samer, uppdelade i renskötande (n=7 482), icke renskötande (n=34 239), män
och kvinnor. En population ålders- och könsmatchade icke-samer från samma
geografiska område användes som kontrollgrupp (n=144 930). Uppföljningsperiod:
1961–2000. Data från Hassler et al. 2005a.
Män
SMR

Kvinnor
95% KI

SMR

D
S
O
R

95% KI

S

Renskötande samer
Alla dödsorsaker

0.99

0.92–1.06

1.10

0.95–1.25

Hjärt-kärlsjukdomar

0.91

0.82–1.00

1.13

0.91–1.39

Cancer

0.86

0.72–1.01

1.14

0.85–1.51

Mag-tarmsjukdomar

0.43

0.21–0.79

0.96

0.35–2.09

Olyckor

1.69

1.42–2.00

1.10

0.60–1.85

A
K
E
R

Andra samer
Alla dödsorsaker

1.00

0.95–1.04

1.09

1.04–1.15

Hjärt-kärlsjukdomar

1.03

0.97–1.10

1.12

1.04–1.20

Cancer

0.88

0.78–0.97

1.05

0.94–1.17

Mag-tarmsjukdomar
Olyckor

1.08
1.03

0.83–1.39
0.90–1.18

1.18
0.90

0.89–1.54
0.70–1.14

2.3 Dödsolyckor
För svenska samer i allmänhet har man inte kunnat observera någon
skillnad i dödsolyckor mellan dessa och andra svenskar (Hassler et
al. 2005a). Däremot löper de renskötande samerna ca 70 % högre risk
att drabbas av dödsolyckor jämfört med deras icke-samiska grannar
(Hassler et al. 2004b; Ahlm et al. 2009). De vanligaste dödsorsakerna
är fordonsolyckor, på väg och i terräng, drunknings-, nedkylningsoch fallolyckor (figur 5). Skoterolyckor med dödlig utgång var
ungefär 7 gånger så vanligt bland renskötande män som bland andra
män i Norrlands inland (Hassler et al. 2004b). En majoritet av
dödsolyckorna drabbar männen och sker vid renskötselarbete, och
förefaller dessvärre att öka i antal över tid, bl.a. en 300 %-ig ökning av
skoterolyckor med dödlig utgång för renskötande män mellan 1961–
80 och 1981–00 (Hassler et al. 2004b). Incidensen av dödsolyckor
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bland renskötande samer betyder att renskötsel är ett av de allra
farligaste yrkena i Sverige idag (Hassler et al. 2004b).
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2.4 Självmord
I studier som spänner över tidsperioden 1961–2000 har man inte
funnit några skillnader i självmordsfrekvens mellan svenska samer
och andra svenskar, däremot att självmordsrisken bland renskötande
män var något högre än bland andra fjällbor (Hassler et al. 2004b,
2005a). En oroande tendens är att självmordsförekomsten bland
renskötande män ökade med 75 % mellan 1961–80 och 1981–00, och
att drygt ett självmord per år begicks under tidsperioden 1981–2000
(Hassler et al. 2004b). Vi har också funnit indikationer på att
majoriteten av självmorden begicks av renskötande samer i södra
delen av svenska Sápmi, medan renskötare i norra Sverige var
mindre drabbade (resultat under bearbetning).
Resultaten från de svenska studierna överensstämmer i princip med
självmordsdata från Norge och Finnland. Bland renskötande samer i
norra Norge har inga skillnader rapporterats jämfört med andra
norrmän i samma region (Silviken et al. 2006). Däremot har en liten
överrisk för självmord observerats bland icke-renskötande samer i
norra Norge (Silviken et al. 2006), liksom bland samiska män i
Finland (Soininen, Pukkala 2008). Även om skillnaderna är små finns
det goda skäl att anta att överriskerna för självmord bland vissa
samegrupper är en konsekvens av att den samiska identiteten,
kulturen och livsstilen är marginaliserad i stora delar av Sverige
liksom i Norge och Finland (Hassler et al. 2004b; Silviken et al. 2006;
Soininen, Pukkala 2008).
Det bör understrykas att det inte pågår någon självmordsepidemi
bland samerna. Skillnaderna gentemot den övriga nordiska
befolkningen är liten. Man kan också konstatera att
självmordsincidensen är betydligt större i andra urbefolkningar, t.ex. i
den grönländska inuitbefolkningen där självmordsförekomsten bland
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män är mer än 10 gånger så hög som bland samiska män
(Bjerregaard, Lynge 2006)
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Figur 5. Antal dödsolyckor och självmord bland renskötande samer (män och
kvinnor sammanslaget) mellan 1961 och 2000. Notera att skoterolyckorna också är
inräknade i totala antalet fordonsolyckor. Data från renskötande samer (n=2 034)
identifierade 1960 (Hassler et al. 2004b; Ahlm et al. 2009).
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3. Folksjukdomar

L

3.1 Urval och undersökningsperioder

K

Kunskap om förekomsten av olika folksjukdomar i den svenska
samiska befolkningen är i stor utsträckning baserad på studier av
nationella sjukvårds- och diagnosregister, framförallt cancer- och
patientregistren. Studierna har delvis genomförts på samma
samepopulationer som man också undersökt livslängd och dödlighet
i (se figur 1 och 4). Det vill säga på drygt 2 000 samer från
renskötarfamiljer som identifierats i 1960-års folk- och
bostadsräkning (Wiklund et al. 1990; Hassler et al. 2001), och på de
nästan 42 000 samer som identifierats mellan 1960 och 1997 (Hassler
et al. 2008b, 2008c). Dessutom har cancerförekomsten bland nära
2 000 renskötande samer, identifierade i 1980-års folk- och
bostadsräkning, undersökts (Hassler et al. 2001), samt förekomsten av
hjärt-kärlsjukdomar i en samepopulation om ca 16 000 individer som
identifierats mellan 1960 och 1997 (Sjölander et al. 2008a). Som
framgår av tabell 2 har samepopulationerna följts under olika långa
tidsperioder i de olika studierna.

S

Tabell 2. Studier där man undersökt förekomsten av cancer och hjärt-kärlsjukdomar
bland svenska samer. Tabellen anger de undersökta samepopulationernas storlek,
sjukdomsfokus och undersökningsperiod.
Population
storlek

Samepopulation

Typ av
sjukdom

Undersökningsperiod

Wiklund et al.
1990
Hassler et al.
2001
Hassler et al.
2001

2 034

renskötande samer

cancer

1961–1985

2 034

renskötande samer

cancer

1961–1997

1 988

renskötande samer

cancer

1981–1997

Hassler et al.
2008b,c

41 721

Sjölander et al.
2008a

15 914

renskötande och
icke-renskötande
cancer
samer
renskötande och
hjärticke-renskötande
kärlsjukdomar
samer

1961–2003

1985–2002
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3.2 Cancer
Cancer är den folksjukdom som är mest studerad i den samiska
befolkningen (tabell 2). Anledningen till det stora intresset för cancer
är den oro för ökad cancerrisk, särskilt i den renskötande
samebefolkningen, som orsakades av kärnvapentesterna ovan jord
under 1950- och 60-talen och Tjernobylolyckan 1986. Undersökningar
från Sverige, Norge och Finland har med hög samstämmighet visat
att sjukligheten i cancer är lägre bland samer än bland andra nordbor
(för översiktartiklar, se Hassler at al. 2008c; Friborg, Hassler 2008).
Medan detta observerats bland både samiska män och kvinnor i
Norge och Finland, har i Sverige en signifikant lägre cancerförekomst
bara dokumenterats bland samiska män (Wiklund et al. 1990; Hassler
et al. 2001, 2008b, Soininen et al 2002, Haldorsen, Tynes 2005). Att
detta inte är orsakat av underdiagnostisering bekräftas av låg
dödlighet i cancer, särskilt bland samiska män (se 2.2 Förväntad
livslängd och dödlighet i olika sjukdomar och särskilt Hassler et al. 2001).
Bland svenska samer har vi funnit att förekomsten av prostatacancer
är väsentligt lägre än bland andra svenskar (figur 6), en underrisk
som sannolikt kan tillskrivas faktorer i den samiska livsstilen, bl.a.
kostvanor och fysisk aktivitet, eftersom underrisken är lägre bland
renskötande samer än bland dessas släktingar som flyttat till
stadsmiljöer och fått en mer “västerländsk” livsstil (Hassler et al.
2008b). Andra cancerformer som de svenska samerna uppvisar
underrisker för är urinblåse- och tjocktarmscancer, malignt melanom
och lymfom. Samiska kvinnor har observerats ha en förhöjd risk för
mag- och ovariecancer, medan samiska män visat sig ha en överrisk
för magsäckscancer (figur 6; Wiklund et al. 1990; Hassler et al. 2001,
2008b). Överrisken för magsäckscancer, som framför allt drabbar de
renskötande samerna, tros vara orsakad av hög konsumtion av saltat
och rökt renkött och fisk (Wiklund et al. 1990; Hassler et al. 2001),
men skulle också kunna vara kopplat till helicobakter pyloriinfektioner (Hassler et al. 2001; Soininen et al 2002). Någon förhöjd
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risk för särskilt strålningskänsliga cancerformer (leukemier och
sköldkörtelcancer) har emellertid inte observerats, vare sig bland
svenska, norska eller finska samer (Wiklund et al. 1990; Hassler et al.
2001, 2008b, Soininen et al 2002, Haldorsen, Tynes 2005). I de svenska
studierna var cancerincidensen generellt sett lägre bland renskötande
samer jämfört med andra samer (Hassler et al. 2008b). Den lägsta
cancerförekomsten observerades bland renskötande samiska män och
den högsta bland icke-renskötande samiska kvinnor (Hassler et al.
2008b).
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Figur 6. Relativ cancerförekomst, redovisad som standardiserad incidenskvot (SIR)
bland svenska samer (n=41 721) uppdelade på män och kvinnor. SIR-värden
beräknade med hjälp av regionala referenspopulationer, ålders- och könsmatchade
till samepopulationen. SIR-värden för statistiskt signifikanta under- (<1,0) och
överrisker (>1,0) anges i diagrammen. Uppföljningsperiod: 1961–2003. Data från
Hassler et al. 2008b.

Över tidsperioden 1961–2003 finner man att cancerincidensen ökar
bland samerna, precis som i den övriga svenska befolkningen
(Hassler et al. 2001, 2008b). Studerar man utvecklingen över tid kan
man konstatera att skillnaden i incidens mellan samerna och andra
svenskar varit tämligen konstant över tid. För vissa cancerformer har
emellertid risken ökat bland samerna i förhållande till i den övriga
befolkningen. Mag- och bröstcancer har relativt sett ökat bland
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samiska kvinnor (Hassler et al. 2008b). Detsamma gäller för
magsäckscancer och leukemi bland samiska män (Hassler et al.
2008b). Orsakerna till ökningarna i cancerrisk är ännu okända och
borde undersökas i framtida prospektiva studier där man följer
utvecklingen av specifika cancerdiagnoser tillsammans med ett antal
relevanta riskfaktorer kopplade till livsstil, miljö och genetik.
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3.3 Hjärt- och kärlsjukdomar
Det är bara små skillnader mellan samer och andra svenskar
beträffande risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (Sjölander et al.
2008a). Samiska män i renskötarfamiljer har rapporterats ha lägre risk
för stroke jämfört med deras icke-samiska grannar (figur 7). Kvinnor i
renskötarfamiljer och samiska män som inte är verksamma inom
rennäringen uppvisade däremot en ca 20 %-ig överrisk för stroke
(figur 7). Risken för att drabbas av hjärtinfarkt var drygt 30 % lägre
för kvinnor i renskötarfamiljer jämfört med andra svenska kvinnor i
samma geografiska område. För övrigt har inga skillnader i
hjärtinfarktsincidens observerats mellan svenska samer och andra
svenskar (figur 7).
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Figur 7. Relativ förekomst av hjärtinfarkt och stroke, redovisad som standardiserad
incidenskvot (SIR) bland svenska samer (n=15 914) uppdelade på män, kvinnor,
renskötande och andra samer. SIR-värden beräknade med hjälp av regionala
referenspopulationer, ålders- och könsmatchade till samepopulationen. SIR-värden
för statistiskt signifikanta under- (<1,0) och överrisker (>1,0) anges i diagrammen.
Uppföljningsperiod: 1985–2002. Data från Sjölander et al. 2008a.
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3.4 Andra somatiska folksjukdomar
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Det saknas uppgifter om hur vanligt det är att svenska samer
insjuknar i diabetes, astma och allergier. Informationen om hur
vanliga dessa folksjukdomar är i norska och finska samepopulationer
är också mycket knapphändig. I en äldre finsk studie har man
rapporterat att kontaktallergier var lika utbredda bland renskötare
som i den övriga finska befolkningen (Larmi et al. 1988). Uppgifter
från samiska barn och ungdomar i norra Norge har visat att
sameungdomar, jämfört med jämnåriga norska barn och ungdomar,
har en fördubblad risk för astma och en 50 %-ig överrisk för allergier
(Selnes et al. 1999). Över tidsperioden 1985–95 ökade prevalensen av
astma och allergier mer bland de samiska än bland de norska barnen
(Selnes et al. 2002). Orsakerna bakom den ökande förekomsten av
astma och allergier bland de samiska barnen är ännu inte kända.
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3.5 Psykisk hälsa
Den psykiska hälsosituationen i den svenska samepopulationen är
nästan helt okänd, förutom bland de renskötande samerna för vilka
viss information finns (se nedan 5.4 Psykosocial arbetsmiljö).
Okunskapen är även stor i Norge och Finland vad beträffar den
vuxna samebefolkningens psykiska hälsoläge. Undantaget är de
nord-norska samiska ungdomarnas mentala och psykosociala
hälsosituation (för översiktsartikel, se Kvernmo 2004). Man har bland
annat visat att de unga samernas mentala hälsa är väl så god som den
är bland andra norska ungdomar. De samiska ungdomarna uppvisar
mindre risktagande beteenden, mindre ätstörningar och högre grad
av kroppstillfredsställelse. Sameungdomar som lever i områden där
samekulturen är stark har en starkare bikulturell identitet, deltar mer
i samiska kulturella yttringar och har en bättre mental hälsa, jämfört
med dem som växer upp i områden där samekulturen har en svag
ställning (Kvernmo, Heyerdahl 2003; Heyerdahl et al. 2004).
Studierna indikerar också könsskillnader i hur marginalisering och
integration påverkar den psykiska hälsan. Yngre samiska mäns
psykiska hälsosituation tycks över lag påverkas mer av etnokulturella
faktorer (Kvernmo, Heyerdahl 2003).
I norska studier av faktorer som är kopplade till självmordsförsök har
man inte funnit några skillnader mellan samiska ungdomar och
andra norska ungdomar (Silviken, Kvernmo 2007). Ångest,
depression, ätstörningar och tidigare självmordsförsök var relaterade
till självmordsförsöken bland både samiska och norska ungdomar.
Sameungdomarnas självmordsförsök var också kopplade till faktorer
som i någon mening bröt mot samiska normer och värderingar, bl.a.
att ha varit alkoholförgiftad, att växa upp i en familj med bara en
förälder och att ha överbeskyddande föräldrar. Medan
självmordsförsöken bland unga samiska män var relaterade till
ensamhet, avslutad kärleksrelation och självmord bland nära vänner,
var de unga samiska kvinnornas självmordsförsök kopplade till
sexuellt utnyttjande, ensamhet, dåliga relationer med föräldrarna och
självmord bland nära vänner.
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4 Hälsorelaterade faktorer, livsstil och beteende

V

4.1 Urval och undersökningsperioder

S

Koststudier bland svenska renskötande samer har gjorts med hjälp av
både intervjuer och enkäter. I början av 1990-talet jämförde Håglin
(1999) kosten i 22 samiska renskötarfamiljer med den traditionella
samiska dieten med kosten i 32 skogsarbetarfamiljer.

S

I senare studier har man analyserat enkätdata om kost-, motions-,
tobaks- och alkoholvanor bland renskötande och andra samer i
Västerbotten (Edin-Liljegren et al 2004; Ross et al. 2009). Med hjälp av
de 41 721 svenska samer som identifierats mellan 1961 och 1997 i
nationella register (figur 2), identifierades samer som deltagit i
Västerbottens hälsoundersökning under åren 1990–2001, totalt 170
samer i renskötarfamiljer och 441 andra samer (se 5.1 Urval och
undersökningsperioder). Den västerbottniska samegruppen har jämförts
med en kontrollpopulation av västerbottniska icke-samer som
matchades till samegruppen med avseende på ålder, kön och
boendeort (Edin-Liljegren et al 2004; Ross et al. 2009).

L

Den västerbottniska samegruppens självrapporterade kostvanor
under perioden 1992 och 2005 har nyligen också jämförts med
intervjudata från 19 äldre samer (Nilsson et al. 2009). Syftet är att
undersöka i vilka avseenden samernas kostvanor har förändrats över
de senaste decennierna, samt hur dagens matvanor bland samerna
skiljer sig från kostvanorna bland andra svenskar.
I en pågående studie som omfattar ca 350 samer från
renskötarfamiljer och ca 1 440 andra norrlänningar undersöks och
jämförs bl.a. psykosociala hälsofaktorer och alkoholvanor (se 5.1
Urval och undersökningsperioder).
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4.2 Kost
Samernas kostvanor kan innehålla faktorer som är av betydelse för
vissa av de hälsoskillnader man hittills funnit. Den traditionella
samiska kosten präglades av högt intag av proteiner och fett, framför
allt från fisk och renkött, och av låg konsumtion av kolhydrater, fibrer
och vissa vitaminer (Håglin 1999; Nilsson et al. 2009). Bland dagens
renskötande samer kvarstår detta kostmönster även om skillnaderna
gentemot den västerländska dieten har minskat, vilket betyder att
kött- och fiskkonsumtionen har minskat medan intaget av frukt,
grönsaker och socker har ökat (Håglin 1999; Nilsson et al. 2009; Ross
et al. 2009). Bland samer i Västerbotten som inte bedriver renskötsel
har bara små skillnader observerats i matvanor i jämförelse med ickesamiska västerbottningar (Ross et al. 2009: Nilsson et al. 2009).
Det har föreslagits att de renskötande samernas höga intag av renkött
skulle kunna bidra till den låga cancerrisken (Wiklund et al. 1990;
Hassler et al. 2001; Soininen et al. 2002; Haldorsen, Tynes 2005). Man
menar att eftersom renkött är rikt på selen men fattigt på betakaroten
och C-vitamin, faktorer som tillsammans kan minska cancerrisken
(Leo, Lieber 1999; Ringstad et al. 1991; Luoma et al. 1992), skulle ett
högt intag av renkött kunna förhindra uppkomst av cancer. Man har
också diskuterat om den höga konsumtionen av viltfångad fisk och
kött, och därigenom av omega-3- och omega-6-fettsyror skulle kunna
förklara de renskötande samernas lägre risk för cancer och hjärtkärlsjukdomar (Haldorsen, Tynes 2005; Hassler et al. 2008b; Sjölander
et al. 2008a; Ross et al 2008).
I studier på samer i Västerbotten har vi funnit att dessa har lägre
halter av HDL-kolesterol i blodet och lägre systoliskt och diastoliskt
blodtryck, men inga skillnader i BMI, totalt kolesterol och
triglycerider jämfört med icke-samer i samma geografiska område
(Edin-Liljegren et al. 2004; Ross et al. 2009). I en nyligen offentliggjord
undersökning på norska samer rapporterade man att äldre samer
(65–79 år) hade signifikant lägre totalt kolesterol jämfört med andra
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norrmän i samma ålder (Nystad et al. 2008). Medelålders (36–64år)
samer däremot uppvisade högre totalt kolesterol jämfört med
jämnåriga norrmän, vilket skulle kunna vara en effekt av en mer
västernaliserad diet i de yngre generationerna.
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Tabell 3. Några beteenderelaterade riskfaktorer bland samer i Västerbotten som
deltog i Västerbottens hälsoundersökning mellan 1990 och 2001. Data från EdinLiljegren et al. 2004.
Renskötande samer
(n=170)

Intag av mättat fett
(index)
Alkohol-konsumtion
(index)
Daglig-rökare (%)
Fysisk aktivitet
(index)

kvinnor

män

2,8

3,1

1,1

1,4

P*

0,030

Andra samer
(n=441)
kvinnor män

P*

T
I

Icke-samer
(n=1 222)
män och
P**
kvinnor

L
&

2,2

2,6

0,002

2,3

1,0

1,5

0,000

1,2

B

22

E

0,000

2,7

20

19

24

20

2,8

2,9

2,6

2,8

0,007

T

* p-värden för jämförelser mellan könen (ANOVA), p<0,05 betraktas som statistiskt signifikant
** p-värden för jämförelser mellan alla samer (n=611) och referensgruppen med icke-samer (ANOVA),
p<0,05 betraktas som statistiskt signifikant

E
N

4.3 Tobak och alkohol

D

Rökvanorna tycks vara ungefär de samma bland svenska samer och
andra svenskar, och mellan renskötande samer och andra samer
(tabell 3; Edin-Liljegren et al. 2004; Ross et al. 2009). Liknande resultat
har tidigare rapporterats bland norska och finska samer (Reijula et al.
1990; Spein et al. 2002, 2004; Spein 2008).
Inte heller de svenska samernas alkoholvanor tycks avvika från
majoritetsbefolkningens i någon större utsträckning (tabell 3; EdinLiljegren et al. 2004; Ross et al. 2009). I en finsk studie har man dock
rapporterat ett något förhöjt alkoholintag bland samiska renskötare
jämfört med finska renskötarkollegor (Poikolainen et al. 1992). Bland
både finska och norska samer har man tidigare funnit att samerna,
trots ungefär samma totalkonsumtion, har ett något mer uttalat
periodiserat alkoholintag jämfört med icke-samer i samma
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geografiska kontext (Larsen, Nergard 1990; Poikolainen et al. 1992).
Samiska ungdomar i norra Norge har emellertid en lägre
alkoholkonsumtion än andra norska ungdomar (Spein 2008; Spein et
al. 2006, 2007). Bland sameungdomarna var alkohol- och
tobakskonsumtion minst i den grupp som hade den starkaste
koppling till den samiska kulturen (Spein et al. 2006, 2007).
Sammantaget finns det således inget vetenskapligt stöd för myten om
att samerna skulle ha en särskilt hög alkoholkonsumtion.
I svenska renskötarfamiljer har vi identifierat ett antal olika faktorer
som är kopplade till män och kvinnors upplevda livskvalitet (Daerga
et al. 2008). Hög konsumtion av vin och öl var två av sammanlagt 33
variabler som var positivt kopplade till låg mental livskvalitet bland
samekvinnorna (i genomsnitt är dock alkoholkonsumtionen inte
högre vare sig bland kvinnor eller män i renskötarfamiljer; EdinLiljegren et al. 2004; Ross et al. 2009). Andra faktorer som var
kopplade till låg mental livskvalitet hos kvinnorna var bl.a. låg ålder,
litet socialt nätverk, missnöje med sitt arbete (såväl med arbetsmiljön
som med det ekonomiska utbytet) och pessimistisk syn på sina
möjligheter att påverka den ekonomiska lönsamheten i rennäringen.
Bland de renskötande männen fanns ingen koppling mellan mental
livskvalitet och alkoholkonsumtion, däremot att låg livskvalitet var
relaterad till skuldkänslor över de egna alkoholvanorna.

4.4 Fysisk aktivitet
Såsom fysisk aktivitet och motionsvanor mäts i Västerbottens
hälsounderökning har inga skillnader i dessa parametrar kunnat
dokumenteras mellan samer och andra västerbottningar (tabell 3;
Edin-Liljegren et al. 2004; Ross et al. 2009). Däremot var samekvinnor
utanför rennäringen mindre fysiskt aktiva jämfört med samiska män
(Edin-Liljegren et al. 2004; Ross et al. 2009), vilket skulle kunna bidra
till de observerade könsskillnaderna bland samerna beträffande hjärt-
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kärlsjuklighet och i vissa cancerformer (Hassler et al. 2008b; Sjölander
et al. 2008a).
Uppgifter om fysisk aktivitet i norska och finska samebefolkningar är
knapphändiga. Självrapporterad data från norska samer har dock
indikerat att samiska män och kvinnor är mer fysiskt aktiva under
arbetet, och anger totalt sett en högre fysisk aktivitetsgrad än andra
norrmän i samma geografiska område (Hermansen et al. 2002).
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4.5 Psykosociala och socioekonomiska faktorer
Förutom bland de renskötande samerna, för vilka viss information
finns (se nedan 5.4 Psykosocial arbetsmiljö), är den psykiska
hälsosituationen i den svenska samepopulationen nästan helt okänd.
Okunskapen är också stor i Norge och Finland vad beträffar den
vuxna samebefolkningens psykiska hälsoläge. Däremot finns
omfattande information om de nord-norska samiska ungdomarnas
mentala och psykosociala hälsosituation (för översiktsartikel, se
Kvernmo 2004; se också ovan 3.5 Psykisk hälsa).
Inkomstutvecklingen bland svenska samiska kvinnor har i princip
varit den samma som bland andra kvinnor i Norrland från 1970-talet
och framåt (Sjölander et al. 2008a). För kvinnor i renskötarfamiljer har
inkomstutvecklingen varit något snabbare än bland andra samiska
och norrländska kvinnor (Sjölander et al. 2008a). Också för samiska
män har inkomstutvecklingen i stora drag följt den bland andra män i
Norrland. Inkomstnivån har dock varit, och är fortfarande, väsentligt
lägre än för icke-samiska norrlänningar. Lägst inkomst och sämst
inkomstutveckling har de renskötande männen haft (Sjölander et al.
2008a).
En annan socioekonomisk faktor som i många studier visat sig vara
av prediktiv betydelse för hälsosituationen är utbildningsnivå. Bland
svenska samer som inte bedriver renskötsel tycks den formella
utbildningsnivån, både för män och för kvinnor, vara ungefär den
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samma som i den övriga svenska befolkningen i norra Sverige
(Sjölander et al. 2008a). De renskötande männen har dock en mycket
låg formell utbildningsnivå (vilket är förståeligt då man inte kan
utbilda sig till renskötare i det formella utbildningssystemet), medan
kvinnorna i renskötarfamiljerna har en mycket hög utbildningsnivå,
väsentligt högre än de icke-samisk grannarna och jämförbar med
svenska kvinnor generellt (Sjölander et al. 2008a).
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5. Arbetsmiljö och hälsa i rennäringen

B

För att ge läsare som är obekanta med rennäringen görs här ett försök
att kortfattat beskriva några väsentliga moment i, och villkor för
rennäringen i Sverige.

E
T
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5.1 Renskötsel
Enligt rennäringslagen får kommersiell renskötsel endast bedrivas av
personer som är samer och vars föräldrar eller far- och morföräldrar
har eller har haft renskötselrätt. Den svenska rennäringen är
organiserad i 51 samebyar, av vilka var och en utgör både ett
geografiskt område, där man har rätt att utnyttja mark och vatten för
rennäring, och en administrativ-ekonomisk sammanslutning. Inom
varje sameby finns att antal renskötselföretag, ofta ett eller ett par per
familj. För varje sameby har länsstyrelsen fastställt ett högsta antal
renar som samebyn får bedriva renskötsel med.
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Renen är central i den samiska kulturen, och renskötsel är
tillsammans med de samiska språken det främsta kulturbärande
elementet i dagens samiska kultur. På 1500–1600-talet började
samerna gradvis att övergå från jakt på vildren till tamrenskötsel,
vilket innebar en nomadisering baserad på regelbundna flyttningar
mellan olika betesmarker. Varje sameby förfogar idag över en
bestämd areal inom vilken renarna vandrar eller drivs mellan olika
områden beroende på betesförhållanden och årstid.

H

Renskötselarbetet styrs till mycket stor del av årstiderna, vilka
innebär att olika årstider är förknippade med olika
renskötselaktiviteter. Detta har beskrivits i detalj av andra och ska
bara mycket översiktligt återges här (för detaljerad information se
t.ex. Kuhmunen 2000).
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Hösten är en arbetskrävande period inom rennäringen. Under
senhösten samlar man ihop renarna för slakt och för att dela upp
renhjorden i mindre grupper inför flyttningen till vinterbeteslandet.
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Flyttningen sker antingen genom att renarna drivs med skoter och/
eller helikopter eller med hjälp av lastbilstransporter. Tillgången till
naturligt bete efter flyttstråken är viktig för att hålla renhjorden
samlad och för att ge energi till den krävande flyttningen. Ofta
behöver man stödutfodra renarna med kraftfoder och ensilage, en
syssla som för det mesta utförs av kvinnor (se t.ex. figur 8).
Under vintern består renskötselarbetet huvudsakligen av allmän
bevakning med skoter eller skidor för att försäkra sig om att renarna
mår bra och har tillgång till föda. Bevakningen förhindrar också
renarna från att spridas till angränsande samebyars betesmarker, och
syftar till att hålla rovdjur från renhjorden.
Renarna betar framför allt olika sorters marklavar under vintern. En
rad olika faktorer styr tillgången på vinterbete. Snölagrets tjocklek
och beskaffenhet är av stor betydelse, särskilt snölagret närmast
marken. Bildas t.ex. en hård isskorpa närmast marken får renen
mycket svårt att gräva sig ner till lavan. Andra faktorer som kommit
att få allt större betydelse är det extensiva skogsbruket, gruv-,
vindkraft- och turistetableringar, vilka minskat den tillgängliga
betesarealen och ökat den mänskliga aktiviteten i renbeteslanden.
Sådana exploateringar har också skapat en uppdelning av
betesmarkerna. Fraktioneringen har resulterat i att det idag krävs
stora områden och långa flyttningar för att finna lämpligt vinterbete.
I mars-april flyttar man tillbaka renarna till sommarbeteslandet som
för de flesta samebyar finns i fjällregionen (skogssamebyarna har
dock både vinter- och sommarbeteslandet i skogsområdena öster om
fjällkedjan). Vajorna (renkorna) kalvar i maj. Kalvningstiden är
mycket känslig ur störningssynpunkt eftersom vajan lätt aborterar
fostret eller överger den nyfödda kalven om den störs av människor
eller maskiner. Efter kalvningen, när ”snöföret” är slut, följer ungefär
en månad med ganska lugnt renskötselarbete. Under denna period
får renskötarna tid för byggnads- och reparationsarbeten av
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arbetshagar, byggnader och andra renskötselanläggningar. Det här är
också en period då man passar på att utföra mycket administration,
deltar på och arrangerar möten, har årsmöten etc.
Kalvmärkningen pågår i huvudsak under senare delen av juni och
juli. Man driver in renarna i hagar där man med olika metoder, lasso
eller snara, fångar kalvarna och märker dem. Märkningen görs i
renkalvens öron, oftast med kniv, och varje individuell renägare har
sitt eget unika renmärke. Drivningsarbetet kan ske till fots, också med
hund, eller med hjälp av motorcyklar, fyrhjulingar och helikopter.
Kalvmärkningsperioden är en arbetsintensiv tid för renskötarna som
i flera veckor utför märkningsarbete. Ofta utförs märkningen under
de svalare nattimmarna för att kalvarna följer vajorna bättre då, vilket
är en förutsättning för att man ska veta vem ägaren är och vilket
märke kalven ska märkas i.
Sensommaren är en viktig uppbyggnadsperiod för renarna som då
bygger upp muskelmassa och fettlager som förberedelse för vinterns
magrare näringstillgång. Renarna äter nu framför allt löv, gräs och
örter. Under senare delen av augusti börjar man samla in sarvarna
(hanrenarna) för slakt. Sarvslakten genomförs före brunstperioden
vilken börjar i slutet av september. Under brunsten lämnas renarna
ifred. Denna period använder renskötarna i huvudsak till jakt och
fiske. Under senhösten samlar man åter ihop renhjorden inför
flyttningen till vinterbeteslandet.
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5.2 Urval och undersökningsperioder
Vid Södra Lapplands Forskningsenhet har vi i olika projekt,
tillsammans med olika samebyar genomfört undersökningar av
arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöproblem i rennäringen. Mellan
2001 och 2003 genomfördes en studie i två samebyar i Västerbotten
med sammanlagt 51 deltagare (Daerga et al. 2004). Syftet var att
kartlägga hälsoläge och arbetsmiljörisker i samebyarna, och att testa
åtgärder mot den ohälsa och de arbetsmiljörisker som identifierades.
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Datainsamling gjordes med hjälp av hälsoundersökningar, enkäter
och en arbetsmiljömätning (figur 8), och var inriktade mot
hälsoproblem kopplade till fysiska riskfaktorer, framför allt orsaker
till olyckor och belastningsskador.
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Foto: Johan Sernheim

Figur 8. Arbetsmiljöstudier i rennäringen. Registrering av dammexponeringen vid
lastning av kraftfoder från silo till transportkälke.
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Mellan 2004 och 2007 genomfördes en bredare kartläggning, i sju
samebyar, där såväl fysiska som psykosociala och socioekonomiska
riskfaktorer undersöktes (Daerga et al. 2008; Sjölander et al. 2008b).
Sammanlagt deltog 147 personer (83 män, 64 kvinnor) från
renskötarhushåll i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Datainsamlingen skedde via hälsoundersökningar, enkäter, intervjuer
och arbetsmiljömätningar.
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För att studera psykosociala hälsofaktorer bland samer i
Västerbottens län har man utnyttjat data från Västerbottens
hälsoundersökningar (Winehall 1997). Dessa undersökningar ingår
som en viktig del i ett regionalt preventionsprogram mot hjärt- och
kärlsjukdomar och diabetes. Sedan 1990 inbjuds årligen alla länsbor
som fyller 40 år, 50 år respektive 60 år till en hälsoundersökning med
efterföljande hälsorådgivning. Vid hälsoundersökningen tas blodprov
för analys av blodfetter och blodsocker. En sockerbelastning utförs för
att identifiera förstadier till typ-2 diabetes, och blodtryck, längd och
vikt registreras. En enkät med frågor om yrke, civilstånd, boende,
hälsoläge, socialt stöd och nätverk, krav-kontroll-socialt stöd i arbetet,
fysisk aktivitet samt rök- snus-, alkohol- och matvanor får besvaras.
Med hjälp av de 41 721 svenska samer som identifierats mellan 1961
och 1997 i nationella register (figur 2), identifierades samer som
deltagit i Västerbottens hälsoundersökning mellan 1990 och 2001.
Totalt hade 170 samer i renskötarfamiljer och 441 andra samer
genomgått hälsoundersökning under denna tidsperiod. Den
västerbottniska samegruppen har jämförts med en
kontrollpopulation av västerbottniska icke-samer som matchades till
samegruppen med avseende på ålder, kön och boendeort (EdinLiljegren et al 2004; Ross et al. 2009).
I föreliggande rapport redovisar vi även en del preliminära resultat
från studier som nyligen genomförts vid Södra Lapplands
Forskningsenhet. I en enkätundersökning som genomfördes 2007
insamlades uppgifter om krav-kontroll i arbetet, kroppsliga besvär,
psykisk hälsa, livskvalitet, vilket förtroende man upplevde för olika
instanser i samhället, alkoholvanor, kontakter med självmord samt
synen på självmord. Materialet omfattar enkätsvar från 1 440
slumpvis utvalda norrlänningar boende i Umeå, Luleå, Östersund
och i Härjedalen, Krokom, Sorsele och Jokkmokks kommuner, samt
från 357 vuxna medlemmar i svenska renskötarfamiljer. Resultaten är

65

B
E
T
S
M
I
L
J
Ö
&
H
Ä
L
S
A

u
r
v
a
l

A
R
B

under bearbetning varför de resultat som presenteras här är
preliminära.
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5.3 Fysisk arbetsmiljö
Renskötselarbete har alltid varit fysiskt krävande och förknippat med
olycksrisker. Bland svenska renskötande samer har vi kunnat
observera en ökande överdödlighet i arbetsrelaterade dödsolyckor
över de senaste 40 åren (Hassler et al. 2004b; 2005a). Under perioden
1961–1980 omkom i genomsnitt två renskötare per år i olyckor.
Därefter har ungefär tre dödsolyckor per år drabbat renskötande
män. De vanligaste dödsorsakerna är fordonsolyckor, på väg och i
terräng, drunknings-, nedkylnings- och fallolyckor (figur 5).
Skoterolyckor med dödlig utgång var ungefär 7 gånger så vanligt
bland renskötande män som bland andra män i Norrlands inland
(Hassler et al. 2004b). Det förefaller dessutom som de arbetsrelaterade
olyckorna har ökat under senare decennier, bl.a. en 300%-ig ökning
av skoterolyckor med dödlig utgång för renskötande män mellan
1961–80 och 1981–00 (Hassler et al. 2004b).
Finska studier bekräftar att renskötaryrket är förknippat med hög
risk för olyckor, men också för köld-, belastnings- och
vibrationsskador (Pekkarinen et al., 1988, 1992; Näyhä et al., 1991,
1994; Pekkarinen, Anttonen 1992; Virokannas, Anttonen 1993; Ervasti
et al 1991).
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Figur 9. Förekomst av, och relativ risk för muskuloskeletala besvär i olika
kroppsregioner under senaste veckan för manliga renskötare (n=74) i förhållande till
andra kroppsarbetare i Norrlands glesbygd (n=194). I det nedre diagrammet har
värden för statistiskt signifikanta överrisker angetts. Data från Sjölander et al. 2008b.

Bland svenska renskötande samer, såväl manliga som kvinnliga, är
prevalensen muskuloskeletala besvär (belastningsskador) hög, och
högre än bland andra kroppsarbetare i Norrland (Daerga et al. 2004;
Sjölander et al. 2008b). Besvären är vanligast i axlar, armbågar, händer
och ländrygg (figur 9). Den relativa risken för besvär i händer,
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armbåge och ländrygg är signifikant högre jämfört med andra
kroppsarbeten där belastningsskadebesvär är vanliga, bl.a. arbetare i
industrin, bygg- och transportsektorerna (figur 9), men även jämfört
med yrkesförare av terrängfordon och jordbrukare (Rehn et al. 2002;
Holmberg et al. 2002). En oroande upptäckt är att renskötarnas
belastningsskador, liksom olycksfrekvens tycks öka över tid (Näyhä
et al., 1991; Hemborg et al. 1990; Sjölander et al. 2008b), vilket har
gjort att belastningsskador kommit att bli ett allt mer betydande
hälsoproblem inom rennäringen (Sjölander et al. 2008b).
Majoriteten av renskötarnas belastningsskador är av icke-traumatiskt
ursprung och är förmodligen relaterad till långvarig eller upprepad
exponering för tunga lyft, arbete i ogynnsamma kroppspositioner,
vibrationer och statiskt och repetitivt muskelarbete (Daerga et al.
2004; Sjölander et al. 2008b). Psykosociala och socioekonomiska
faktorer har också betydelse för belastningsskadeproblematiken i
rennäringen, även om effekterna av dessa är mindre undersökta. Vi
har dock funnit att det finns signifikanta samband mellan
belastningsbesvär i nacke och rygg och upplevelse av höga
arbetskrav bland renskötande män (Sjölander et al. 2008b). Man kan
därmed förutse att ökade krav i rennäringen kommer att resultera i
ett ökat antal belastningsskador.
Preliminära resultat visar att olyckspanoramat bland renskötarna
domineras av fordonsolyckor i terräng där skoter var inblandad, tätt
följt av olyckor med motorcykel. Orsaken till skoterolyckorna var
oftast kollisioner med fasta föremål t.ex. stenar, stubbar och staglinor.
Kroppsskadorna som uppstod vid skoterolyckorna var främst
lokaliserade till huvudet, handleder/händer och mjukdelsskador,
d.v.s. man fick blåmärken och blev mörbultad i olika delar av
kroppen. Andra vanliga olyckor i rennäringen är skador som
uppkommer genom kontakt med renens horn (figur 10 och 11). Man
blir stucken i bl.a. händer, armar och ansikte. Vid slakt och
kalvmärkning är skador orsakade av knivar vanliga (figur 10).
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Figur 10. Fördelning av olyckor vid renskötselarbete för medlemmar i
renskötarfamiljer (n=103). Preliminära data, Södra Lapplands Forskningsenhet.
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Foto: Katarina Daerga

Figur 11. Olyckor vid hantering av renar vid skiljning och slakt är vanliga. Många
olyckor orsakas av att man skadar sig av renarnas horn.

Data från Södra Lapplands Forskningsenhet visar att det finns
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor beträffande vilka
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kroppdelar som är mest drabbade av smärtproblem (Sjölander et al.
2008b). Fler renskötande män än kvinnor har ländryggsbesvär,
medan fler kvinnor än män har besvär med fötter eller fotleder (figur
12).
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Figur 12. Förekomst av muskuloskeletala besvär i olika kroppsregioner under senaste
veckan för medlemmar i renskötarfamiljer, män (n=74) och kvinnor (n=53). Data från
Sjölander et al. 2008b.

Det finns goda skäl att tro att många av männens besvär i ländrygg,
nacke, armar, händer och axlar är orsakade av hög exponering för
arbete på eller med fordon (skoter, motorcykel, atv-maskiner). Det är
inte ovanligt att en renskötare arbetar med hjälp av snöskoter upp till
1 500 timmar per år. Bland 40 heltidsarbetande renskötare arbetade
man i genomsnitt nästan 1 000 timmar per år med hjälp av skoter och
ungefär 130 timmar per år på motorcykel (tabell 4). Kvinnorna
arbetar i väsentligt lägre utsträckning med fordon, men mer med
skrivbordsarbete än männen (tabell 4).
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Tabell 4. Antal timmar i genomsnitt per år som medlemmar ur renskötarfamiljer
exponeras för olika fysiska riskfaktorer. Medelvärden för 40 heltidsarbetande
renskötande män och för 31 kvinnor i renskötarfamiljer. Preliminära data, Södra
Lapplands Forskningsenhet.

Exponeringstyp
Skoter
Mc
Buller
Damm
Skrivbordsarbete

Män
987
134
1 158
112
59

B
E
T

Kvinnor
51
0
115
128
131

S
M
I
L

Renskötare utsätts nästan dagligen för vibrationer, antingen
helkroppsvibrationer och/eller hand- och armvibrationer.
Helkroppsvibrationer förekommer när man sitter, ligger eller står på
vibrerande underlag, t.ex. vid körning av skoter, motorcykel, atvmaskiner (Arbetsmiljöverket 2005). Hand- och armvibrationer
uppkommer vanligen vid arbete med vibrerande maskiner och
verktyg, t.ex. motorsågar, röjsågar, borrar, men även i styren på
skotrar och motorcyklar (Arbetsmiljöverket 2005). Långvarig
vibrationsexponering kan medföra bestående skador, s.k.
vibrationsskador, på blodkärl, nerver, muskler, leder och skelett. I
studier som genomförts vid Södra Lapplands Forskningsenhet i
samarbete med yrkesmedicinska institutionen vid Umeå Universitet
har vi funnit att många renskötare besväras av domningar i händer
och ”vita fingrar”, särskilt vid fukt och kyla. Av 83 undersökta
renskötare hade 78 individer olika symtom på vibrationsskador.
Cirka en tredjedel hade så pass svåra symptom att
funktionsnedsättnings-undersökning genomfördes. Förutom smärta
och obehag (domningar, stickningar, nedsatt känsel) så kan
vibrationsskador leda till försämrad motorisk förmåga, t.ex. ökad
fumlighet, vilket också kan leda till ökad olycksfallsrisk. Man har
också funnit samband mellan hög vibrationsexponering och
utveckling av belastningsskador och hjärt-kärlsjukdomar.
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5.4 Psykosocial arbetsmiljö
Rennäringens krav på renbetesmarker är ifrågasatt av stora delar av
samhället, inte bara av andra markintressenter utan också av andra
samegrupper som saknar rättigheter att bedriva renskötsel. I norska
studier har man också kunnat konstatera att samer i högre grad än
icke-samer upplever sig vara diskriminerade och trakasserade
(Hansen et al 2008).
Juridiska tvister om samebyarnas rättighet att nyttja mark och vatten,
extensivt skogsbruk, turistnäring och etablering av gruvor och
vindkraftverk i renskötselområdet har naturligtvis också påverkat
den psykosociala situationen för renskötarfamiljerna (Daerga et al.
2008). Den hårdnande konkurrensen om renbetesmarken gör att
rennäringen förmodligen är mer hotad idag än någonsin tidigare.
I studier som genomförts vid Södra Lapplands Forskningsenhet har
det framkommit att det är många i renskötarhushållen som upplevde
rovdjurstrycket som ett stort hot mot rennäringen (figur 13 och 14).
Andra hot som lyfts fram är skogsbruket, markprocesserna och
markexploateringarna, allt från vindkraftsparker, gruvor och allmän
samhällsexpansion. Många uttrycker stor frustration över att man
som renskötare har så liten egen kontroll över förutsättningarna att
bedriva rennäring (preliminära data, Södra Lapplands
Forskningsenhet). Den nationella rovdjurs- och näringslivspolitiken,
med t.ex. fastställda nationella mål för rovdjurspopulationernas
storlek, vindkrafts- och gruvetableringar, har man som renskötare
liten möjlighet att påverka, trots att detta har mycket stor betydelse
för rennäringen, såväl ekonomiskt som socialt, kulturellt och
psykologiskt (Svenska Samers Riksförbund 2007).
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Figur 13. Hot mot en livskraftig rennäring i %, rapporterade av 78 medlemmar i
renskötarfamiljer. Preliminära data, Södra Lapplands Forskningsenhet.
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Foto: Tomas Nejne

Figur 14. Rovdjuren är ett stort problem i rennäringen. De inte bara dödar renar, de
stressar också renhjorden och skapar merarbete och psykiskt lidande för renskötarna.

Samtidigt som den psykosociala situationen inom rennäringen är
svår finns en bitterhet och frustration bland många icke-renskötande
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samer över att man inte räknas som ”riktiga” samer i det svenska
samhället. Man saknar möjligheter att bli upptagna som medlemmar
i nuvarande samebystruktur och man har små möjligheter att leva ett
liv baserat på samisk kultur och tradition.
Då vi med hjälp av enkätundersökningar från Västerbottens
hälsoundersökning undersökt hur samerna upplever sin livskvalitet
fann vi att den sociala, fysiska och mentala livskvaliteten var lägre
bland samer än bland icke-samer (tabell 5). Några skillnader mellan
män och kvinnor bland renskötande respektive icke-renskötande
samer kunde inte observeras (Edin-Liljegren et al 2004).
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Tabell 5. Social, fysisk och mental livskvalitet från Västerbottens hälsoundersökning
bland samer (n=611) och icke-samer (n=1 222) i Västerbotten,1990–2001, här
redovisade som medelvärden och standardavvikelser (SD), med signifikansnivå (pvärde) för skillnader mellan samer och icke-samer, p<0,05 betraktades som statistiskt
signifikant). Data från Edin-Liljegren et al. 2004.

Livskvalitet
(index)

Samer

Icke-samer
P

Medel

SD

Medel

SD

Social

5.5

± 1.1

5.8

± 0.9

0.011

Fysisk

5.3

± 0.9

5.6

± 0.7

0.001

Mental

5.4

± 1.1

5.6

± 1.0

0.050

Förutom den konkurrens om renbetesmarken som renskötarna har
från andra markanvändare och markexploatörer finns också
konkurrens inom den egna samebyn, och mellan samebyar, om
renbetesmarken (preliminära resultat, Södra Lapplands
Forskningsenhet). Renskötarna lever i en speciell psykosocial
situation genom att man är konkurrenter med andra renskötare i
samma sameby samtidigt som man är arbetskamrater och arbetar
tillsammans under stora delar av året. Dessutom är man i många fall
släkt med varandra. Resultat från en enkätundersökning och från
diskussioner med renskötarfamiljer från fjällsamebyar i södra delen
av Sápmi visar att arbetsorganisationen i samebyarna på fler sätt är
otillfredsställande (preliminära resultat, Södra Lapplands
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Forskningsenhet). Mer än 60 % upplever att arbetsbelastningen är
ojämnt fördelad, d.v.s. att några arbetar väsentligt mer än andra
(figur 15). Man anger också att kommunikationen i samebyarna är
bristfällig och bör förbättras. Många kvinnor i renskötarfamiljer anser
att de får lite uppskattning, stöd och hjälp med olika sysslor
(figur 15). Detta stämmer väl överens med resultat från tidigare
undersökningar bland renskötande kvinnor (Edin-Liljegren et al
2004).
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Figur 15. Fördelning av svar från medlemmar i aktiva renskötarhushåll (n=159) som
besvarade frågan ”Hur är arbetsbelastningen fördelad inom samebyn när det gäller
renskötselarbetet?”. Preliminära data, Södra Lapplands Forskningsenhet.
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Det är idag väl belagt att en arbetssituation som präglas av höga krav,
liten kontroll och låg grad av socialt stöd innebär en ökad risk för
psykosocial ohälsa, hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar och
muskuloskeletala problem (se t.ex. Theorell 1997; Levi et al. 2000;
Stansfeld, Candy 2006). Det finns också en rad vetenskapliga bevis för
att en livssituation som karaktäriseras av hög ansträngning i
kombination med otillräcklig belöning, kan leda såväl till psykisk
ohälsa, i form av depression och ångest, som till somatiska sjukdomar
(se t.ex. Levi et al. 2000; Stansfeld, Candy 2006).
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Figur 16. Fördelning av svar från män (n=87) och kvinnor (n=72) i renskötarhushåll
som besvarade frågan ”Brukar ni normalt hjälpa varandra i samebyn när det kör ihop sig i
renskötselarbetet?”. Det var en statistisk säkerställd skillnad mellan hur män och
kvinnor besvarade frågan. Preliminära data, Södra Lapplands Forskningsenhet.

Genom enkätundersökningar och intervjuer har vi funnit att den
psykosociala arbetssituationen för många renskötande samer
karakteriseras av höga krav, liten kontroll och låg grad av socialt stöd
(Daerga et al. 2004; Edin-Liljegren et al. 2004; Sjölander et al. 2008b).
En undersökning utförd 2003–2007 i sju samebyar visade att de
renskötande männen upplevde högre krav, men de har också större
möjligheter att påverka sin arbetssituation jämfört med män i andra
kroppsarbeten (bygg- industri- och transportsektorn). De
renskötande männen upplevde även högre krav och större
beslutsutrymme jämfört med kvinnorna i renskötarfamiljerna
(Sjölander et al 2008b).
Data från Västerbottens hälsoundersökning under perioden 1990–
2001 visade att samerna upplevde högre krav och större intellektuell
stimulans i sitt arbete jämför med andra västerbottningar (EdinLiljegren et al. 2004). De renskötande kvinnorna upplevde mindre
krav, stimulans, beslutsutrymme och socialt stöd jämfört med
renskötande män (tabell 6). Vi har även kunnat konstatera att kvinnor
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i renkötarfamiljer upplevde högre krav än kvinnor i större tätorter i
Norrland (preliminära resultat, Södra Lapplands Forskningsenhet).
Detsamma gällde för icke-renskötande samiska kvinnor beträffande
intellektuell stimulans och socialt stöd jämfört med icke-renskötande
män (Edin-Liljegren et al. 2004).
Tabell 6. Några arbetsrelaterade psykosociala riskfaktorer i arbetet, såsom det
upplevdes av män (n=93) och kvinnor (n=77) i renskötarfamiljer, här redovisade som
medelvärden och standardavvikelser (SD). P-värden under 0.05 indikerar statistisk
signifikanta skillnader. Data från Edin-Liljegren et al. 2004.
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Index
Krav
Intellektuella utmaningar
Kontroll/beslutsutrymme
Krav-kontrollkvot
Socialt stöd

Kvinnor
Medel
12.3
11.2
6.6
0.72
15.12

Män
SD
± 2.7
± 2.1
± 1.5
± 0.20
± 3.10

Medel
13.4
12.0
7.3
0.71
16.29

SD
± 2.3
± 1.5
± 1.2
± 0.15
± 2.97

P

J

0.015
0.006
0.001
ns
0.022
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Med den ökande konkurrensen om betesmark, både från
markexploatörer och från renskötselföretag inom samebyn, och den
låga lönsamheten kan man anta att renskötarna idag arbetar under en
mer krävande psykosocial situation än någonsin tidigare. Vi har
också kunnat observera att de renskötande samerna, både män och
kvinnor, upplever att kraven har ökat och att beslutsutrymmet blivit
mindre under de senaste två decennierna (preliminära resultat, Södra
Lapplands Forskningsenhet).
Jämfört med svenskar i allmänhet anser både män och kvinnor i
renskötarfamiljer att deras hälsorelaterade livskvalitet är lägre
(Daerga et al. 2008). De renskötande männen upplevde dock bättre
fysisk funktion men en lägre smärtrelaterad livskvalitet jämfört med
svenska män, medan de renskötande kvinnorna upplevde sig ha
sämre social och känslomässig livskvalitet än svenska kvinnor (figur
17).
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Figur 17. Medelvärden för upplevd hälsorelaterad livskvalitet uppdelad på fysisk,
smärtrelaterad, emotionell och social livskvalitet, för män (n=56) och kvinnor (n=43) i
renskötarfamiljer i jämförelse med män och kvinnor i den svenska
normalbefolkningen (n=8 930). Data från Daerga et al. 2008.
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Resultaten visar också att män och kvinnor från renskötarhushåll
kräver olika omständigheter för att uppleva en god livskvalitet
(Daerga et al. 2008). För de renskötande männen var en god
livskvalitet kopplad till få eller inga muskuloskeletala besvär, goda
fysiska och psykosociala arbetsförhållanden. För de renskötande
kvinnorna däremot var livsstil och beteendevariabler, sjukdom bland
nära släktingar, socialt nätverk och ekonomisk lönsamhet i de egna
företagen de faktorer som var starkast kopplade till god livskvalitet.
I en nyligen genomförd studie har vi också funnit att de renskötande
samerna rapporterar högre grad av ångest och depression jämfört
med icke-samiska norrlänningar (preliminära resultat, institutionen
för folkhälsa och klinisk medicin, psykiatri, Umeå universitet och
Södra Lapplands Forskningsenhet).
I vissa avseenden tycks den psykosociala situationen vara särskilt
ogynnsam för kvinnorna i renskötarfamiljer. Kvinnorna uppger t.ex.
signifikant lägre socialt stöd, beslutsutrymme och intellektuell
stimulans jämfört med männen (tabell 6). Kvinnorna upplever ofta
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sin arbetssituation som inrutad och svår att själva styra över (Daerga
et al. 2004; Edin-Liljegren et al. 2004). Kvinnorna upplever även låg
grad av meningsfullhet och hanterbarhet i sin livssituation, samt
rapporterar lägre grad av livskvalitet (Daerga et al. 2008 och
preliminära resultat, Södra Lapplands Forskningsenhet). Trots att
socialt relaterade könsroller generellt sett utjämnats under de senaste
decennierna är de fortfarande betydande och antagligen mer uttalade
bland renskötande samer än i det övriga svenska samhället (Amft
2000; Alex et al. 2006). Tidigare deltog kvinnor mer aktivt i det
dagliga renskötselarbetet. Trots att det även då fanns specifika
manliga och kvinnliga ansvarsområden, utfördes många sysslor
gemensamt av män och kvinnor. I och med motoriseringen av
rennäringen har renskötselarbetet maskuliniserats, vilket har medfört
att kvinnorna inte längre är delaktiga i det dagliga renskötselarbetet
på samma sätt som tidigare. Detta har i vissa avseenden skapat en
könssegregering vilket bl.a. kan ha haft negativa effekter på
kvinnornas möjligheter till inflytande i vissa av samebyns
gemensamma aktiviteter och beslut.
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5.5 Socioekonomiska villkor

L

Rennäringen har under 1900-talet genomgått stora förändringar, från
att ha varit en livsstil baserad på själv- och naturahushåll till dagens
detaljreglerade och vinstkrävande företagsamhet. Idag behöver
rennäringsföretagen fler renar per företag, lägre personaltäthet och
stor fordonspark för att skapa lönsamhet. Tidigare bedrevs
rennäringen som en kollektiv aktivitet i huvudsak inom
samefamiljerna. Idag samarbetar renskötarna inom samebyarna, men
är samtidigt konkurrenter genom sina respektive rennäringsföretag.

S

Huvuddelen av rennäringens intäkter kommer från köttförsäljning
(Svenska Samernas Riksförbund et al. 1999, 2005). Ekonomiskt viktiga
är också inkomsterna från jakt och fiske. Det driftsbidrag som utgår
till renskötseln är ett prisstöd vid försäljning av renkött. Vid skador
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av skilda slag utgår ersättningar, vilket inte ska förväxlas med bidrag,
bl.a. för rovdjurs- och trafikdödade renar, för merkostnader till följd
av Tjernobylolyckan och för skador orsakade av vattenregleringar
(Svenska Samernas Riksförbund 2005).
Om man jämför inkomstutvecklingen för män i renskötarfamiljer
med män i den övriga svenska befolkningen upptäcker man att
renskötarna har en väsentligt lägre nettoinkomst och att
inkomstskillnaderna har ökat något under de senaste decennierna
(figur 17; Sjölander et al. 2008a). Skillnaden i nettoinkomst mellan
kvinnor i renskötarfamiljer och andra svenska kvinnor är betydligt
mindre, och minskade dessutom under 1990-talet (figur 18). Man kan
också notera att renskötarfamiljernas kvinnor sedan ungefär 1990 i
genomsnitt har högre nettoinkomst jämfört med männen i
renskötarfamiljerna. Skillnaden har därefter ökat tämligen markant
(figur 18).
Den vikande lönsamheten i rennäringen är troligen en väsentlig
anledning till skillnaderna i inkomstutveckling mellan män och
kvinnor i renskötarfamiljerna (cf. Svenska Samernas Riksförbund
1999). Att bedriva modern renskötsel kräver ett kontinuerligt inflöde
av pengar för att kunna betala bl.a. fordonsbränsle, reparationer och
investeringar. Många är också tvungna att betala för två bostäder, en i
vinterbetesområdet och en i sommarbeteslandet. Sammantaget gör
detta att man arbetar under ständig press för att få ekonomin att gå
ihop. Många tvingas ta vanliga jobb utanför samebyn för att få in
nödvändiga pengar till familjen och renskötselverksamheten. Idag
har många kvinnor i renskötarfamiljer ett ’vanligt’ arbete vid sidan av
sina uppgifter i renskötselarbetet, och det traditionella ansvaret för
hushåll och sociala kontakter (Amft 2000; Daerga et al. 2004, 2008;
Sjölander et al. 2008a,b). Kvinnorna har således fått ta ett allt större
ansvar för familjeekonomin genom hel- eller deltidsarbeten utanför
rennäringen. Det ökade ekonomiska ansvaret i kombination med den
splittrade arbetssituationen är sannolikt väsentliga orsaker till att
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kvinnorna uppvisar relativt sett låg livskvalitet, socialt stöd,
beslutsutrymme och intellektuell stimulans jämfört med männen i
renskötarfamiljerna (Daerga et al. 2004, 2008; Edin-Liljegren et al.
2004; Sjölander et al. 2008b). Vi kan också konstatera att många
kvinnor upplever mindre delaktighet i renskötselarbetet jämfört med
männen. De upplever mindre uppskattning, får mindre hjälp i arbetet
och får inte så ofta belöning för den ansträngning och det arbete de
utför i renskötseln (figur 16).
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Figur 18. Inkomstutveckling för män och kvinnor i renskötarfamiljer och i Sverige
som helhet mellan 1970 och 2000. Data från Sjölander et al. 2008a.

Orsakerna till den vikande lönsamheten ligger i huvudsak utanför
samebyarnas möjligheter att påverka. Till synes nyckfulla politiska
beslut om nivåer på slaktsubventioner och ersättningar för rovdjursoch trafikdödade renar har betydelse för lönsamheten.
Prisutvecklingen på renkött och fordonsbränsle är en annan
anledning till den vikande lönsamheten. I många samebyar har
renbetesarealen minskat, och dessutom splittrats upp i mindre
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och andra mark- och vattenexploateringar (gruvor, vindkraft,
vattenkraft, turism).
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6. Åtgärdsförslag

G

Den kunskapsöversikt som redovisas i rapporten visar att
informationen om samernas hälsosituation är tämligen bristfällig.
Inom några begränsade områden är dock kunskapssituationen
acceptabel, framför allt om de norska samiska ungdomarnas mentala
hälsa och alkohol- och drogbeteende och om cancerförekomsten i
olika samepopulationer. Totalt sett finns det dock ett stort behov av
att undersöka en rad olika sjukdomstillstånd bland samerna, och hur
dessa är kopplade till olika riskfaktorer samt hur de förändras över
tid. Det senare är inte minst viktigt eftersom vi inte kan utgå ifrån att
olika riskfaktorer påverkar samer och andra folkgrupper på samma
sätt. Vi har t.ex. funnit att socioekonomiska riskfaktorer som
utbildningsnivå och inkomst inte har samma betydelse för dödlighet
och sjuklighet bland renskötande samer som i den övriga
befolkningen (Sjölander et al. 2008a). I jämförelse med männen i
renskötarfamiljerna har kvinnorna hög formell utbildningsnivå
(likvärdig med den i Sverige som helhet) och högre nettoinkomst
(figur 18). Trots detta är risken för både hjärt-kärlsjukdomar och
cancer större bland kvinnorna än bland männen i renskötarfamiljerna
(Hassler et al. 2008b; Sjölander et al. 2008a).
En annan orsak till olikheterna i sjuklighet, och till att olika
riskfaktorer kan förmodas ha olika effekter på samer och andra
folkgrupper, är att samerna genetiskt skiljer sig från andra européer
(Finsen et al. 2002; Johansson et al. 2005; Torkildsen et al. 2005a,b;
Ross et al. 2006; Harbo et al. 2007). Man har också visat att den
genetiska variationen bland samerna är förhållandevis liten, vilket
skulle tyda på att samerna härstammar från en liten grupp individer
och att äktenskap med icke-samer varit ovanliga genom åren
(Kaessmann et al. 2002; Kauppi et al. 2003). I de flesta folkgrupper är
den genetiska variationen väsentligt större, vilket gör att studier i
samebefolkningen skapar unika möjligheter att öka kunskapen om
kausala samband mellan arv och livsstilsfaktorer vid uppkomst av
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multifaktoriella sjukdomar som cancer, diabetes och hjärtkärlsjukdomar (Johansson et al. 2005; Ross et al. 2006).
Det finns också andra skäl till att förbättra kunskapsläget om
samernas hälso- och livssituation. Mycket tyder på att faktorer i den
samiska livsstilen minskar risken för vissa cancerformer och
hjärtkärlsjukdomar. Om sådana faktorer kan identifieras genom
framtida forskning skulle dessa livsstilskomponenter kunna få
betydelse som väsentliga delar i nationella preventiva program mot
t.ex. prostatacancer (Hassler et al. 2008b).
Exploateringstrycket inom renbetesområdet har ökat markant under
senare år. Innan t.ex. en gruv- eller vindkraftsetablering kan komma
till stånd måste emellertid en miljökonsekvensbeskrivning
genomföras. En sådan ska bl.a. inkludera utredningar av eventuella
sociala, kulturella, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser för de
människor som bor och verkar inom exploateringsområdet. För att
kunna förutse konsekvenser som drabbar samerna och rennäringen
är det nödvändigt att ha kunskap om deras kultur, ekonomi och
hälsosituation.
Trots att okunskapen i det svenska samhället fortfarande är stor
angående hälsosituationen i den samiska befolkningen vet vi genom
den forskning som gjorts att det finns skillnader mellan samerna och
den övriga befolkningen. Skillnaderna är i de flesta fall ganska små,
och ska inte jämföras med hälsosituationen i många andra
urbefolkningar där både sjuklighet och dödlighet är väsentligt högre
än i majoritetsbefolkningarna. I samebefolkningen tycks hälsoläget
vara något sämre bland samekvinnor jämfört med andra kvinnor i
Sverige, och den arbetsrelaterade ohälsan, med hög förekomst av
belastningsskador, dödsolyckor, psykosocial ohälsa och självmord, är
utbredd bland både män och kvinnor i renskötarfamiljerna. Man kan
därmed tycka att det finns behov av särskilda åtgärder från den
svenska hälso- och sjukvården, särskilt gentemot ohälsan och
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arbetsmiljöriskerna i rennäringen, vilket har påtalats både nationellt
och internationellt (se t.ex. Jönsson et al. 2006; Hunt 2007).
Den samiska kulturen, med dess värderingar, föreställningsvärldar
och traditioner har betydelse för samernas hälsosituation. Olikheter i
attityder och värderingar mellan den västerländska kulturen och
samekulturen kan både resultera i att det bl.a. blir svårare att ställa
rätt diagnos och att föreslå relevant åtgärd eller behandling. Några
exempel på kulturella skillnader är att man i den samiska kulturen
inte tycks vara lika kroppsfixerad som i den västerländska. Samiska
män är t.ex. mer ”toleranta” mot runda kvinnokroppar än
västerländska män, och unga samiska kvinnor är mer nöjda med sina
kroppar jämfört med norska kvinnor (Swami, Tovée 2007; Kvernmo
2004). I Norge har man funnit tydliga skillnader mellan hur samer
och andra norrmän uppfostrar, och förhåller sig till sina barn (Javo et
al. 2002, 2004, 2007). Samiska kvinnor samsover t.ex. i högre grad
med sina barn, och barnen tillåts i högre grad sova och äta på egna
initiativ (Javo et al. 2007). Samiska barn ammas under en längre
period, och under längre tid vid varje amning (Larsson et al. 1993;
Larsson 1998). De norska samebarnen tycks också vara mer socialt
oberoende jämfört med andra norska barn (Javo et al. 2007). Dessa
exempel visar behovet av att ta hänsyn till den samiska kulturens
värdesystem, normer och föreställningsvärdar när man bedömer och
behandlar hälso- och beteendeproblem bland samer, vuxna som
unga.
Efter att i flera år ha mött och diskuterat med politiker och olika
personalkategorier inom den svenska sjukvården är vår erfarenhet att
kunskapen är mycket begränsad om den samiska hälsosituationen,
samisk kultur och rennäringens villkor. Anmärkningsvärt är att detta
även gäller personal vid vårdcentraler och sjukhus i Sápmi. En klen
tröst är att okunskapen delas av många rikspolitiker och en stor del
av personalen vid kommunala och statliga myndigheter.
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En väsentlig fråga är naturligtvis om den bristande kunskapen om
samernas hälsosituation har någon betydelse för samernas hälsa. Av
flera skäl tror vi det. Möjligheterna att upptäcka ohälsa bland
samerna minskar om man inte har kunskap om deras hälso- och
livssituation. Bemötande från vårdpersonal blir sämre, och riskerna
för att man rekommenderar orealistiska eller dåliga
behandlingsalternativ ökar. Det händer t.ex. regelbundet att
renskötande samer som uppsöker sjukvården för
belastningsskadeproblematik blir ombedda att upphöra med
skoterkörning, vilket är otänkbart i den moderna rennäringen, eller
att sjukskriva sig under kalvmärkning, slakt eller flyttning. Många
samer i renskötarfamiljer anser att ett okunnigt bemötande är den
viktigaste orsaken till att man känner lågt förtroende för hälso- och
sjukvårdens personal. I en nyligen genomförd enkätstudie angav en
betydligt större andel av män och kvinnor i renskötarfamiljer, i
jämförelse med andra norrlänningar, att man hade lågt, eller mycket
lågt förtroende för personal vid vårdcentraler, psykiatriska kliniker
och socialtjänst (Daerga 2008). Liknande resultat har rapporterats
bland norska samer (Nystad et al. 2006). Om den bristande
kunskapen ”bara” leder till kvalitativt sämre bemötande, eller om det
låga förtroendet leder till underutnyttjande av hälso- och sjukvården
till förfång för den egna hälsan, saknar vi idag information om.
Man kan även se kunskapsbristen om samernas hälsosituation ur ett
folkrättsligt perspektiv. I detta avseende har samerna en särställning
genom sin urfolksstatus, vilket bl.a. betyder att särskilda hänsyn ska
tas till samernas kultur och behov i alla delar av
myndighetsutövningen. Sverige har genom ratificering av ett flertal
internationella konventioner och deklarationer (bl.a. the International
Convenants on Economic, Social and Cultural Rights, on Political and Civil
Rights, on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, och the
European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms)
förbundit sig att ge alla medborgare samma möjlighet till bästa
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möjliga hälsa. I praktiken innebär bristen på kunskap om samerna i
allmänhet, och om deras hälsosituation och livsvillkor i synnerhet, att
samerna ofta får samma bemötande som andra svenska medborgare,
utan att någon särskild hänsyn tas till samernas etno-kulturella särart
och hälsosituation. Eftersom samerna upplever bemötandet från
sjukvården som ett hinder för att nyttja den på ett relevant sätt, har
samerna i praktiken inte samma tillgång till den svenska hälso- och
sjukvården som andra svenskar. I detta avseende bryter Sveriges mot
internationella överenskommelser (Hunt 2007).
Varför är kunskapsläget om samernas hälsosituation så bristfälligt?
En viktig orsak är att det ganska nyligen tagits ett första nationellt
initiativ att kartlägga samernas hälsosituation. I
folkhälsopropositionen 2008 fick det svenska Folkhälsoinstitutet
regeringens uppdrag att snabbutreda samernas hälsosituation,
tillsammans med hälsoläget i de övriga fyra nationella
språkminoriteterna. I Norge tog social- och hälsodepartementet för
mer än 10 år sedan initiativet att etablera ett nationellt centrum för
samisk hälsoforskning, med den huvudsakliga uppgiften att bedriva
tvärvetenskaplig forskning och undervisning om samiska hälso- och
livsvillkor. Ett sådant centrum etablerades 2001 i Karasjok med
formell anknytning till Tromsø universitet. Sedan dess har
verksamheten resulterat i att kunskapen om de norska samernas
situation blivit väsentligt bättre. Långsiktigheten, och de resurser
man avsatt i Norge för samisk forskning och klinisk verksamhet är
något som saknas i Sverige, vilket Sveriges regering har fått både
nationell och internationell kritik för. I en FN-rapport om hur Sverige
lever upp till alla medborgares rättighet till den bästa möjliga hälsa
(Hunt 2007), menar man att Sverige måste utarbeta en nationell
strategi för hur man ska säkerställa en god hälsa bland samerna.
Dessutom uppmanas Sverige att inrätta en särskild organisation med
uppdrag att fortlöpande dokumentera, analysera och informera om
samernas hälsosituation. Avslutningsvis menar man att det finns ett
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brådskande behov av att implementera konkreta åtgärder för att
minska de renskötande samernas arbetsrelaterade hälsoproblem.
Föreliggande kunskapsöversikt ger stöd åt de slutsatser som drogs i
FN-rapporten (Hunt 2007), d.v.s. det finns ett stort behov av att både
öka kunskapen om samernas livs- och hälsosituation, och att åtgärda
den ohälsa som hittills identifierats. För att åtgärda
kunskapssituationen behöver Sverige, såsom man gjort i Norge,
etablera ett nationellt ”centrum för forskning om samernas hälsa” som får
i uppdrag att undersöka och följa upp de svenska samernas
hälsosituation. Ett alternativ är att uppdra åt en redan befintlig
organisation att ansvara för att samernas hälsosituation undersöks.
Oavsett organisationsfrågan är det nödvändigt att ett sådant uppdrag
utförs med kontinuitet och långsiktighet, och att samerna har stort
inflytande över hur uppdraget genomförs. Inom ramen för ett
”centrum för forskning om samernas hälsa” bör också kurser och
utbildningar ges, och informationsmaterial produceras med syfte att
förbättra kunskapsläget i hälso- och sjukvården,
omsorgsverksamheter, bland politiker och tjänstemän. De
forskningsdatabaser som skapats vid framför allt Södra Lapplands
Forskningsenhet skulle kunna utgöra en utmärkt basresurs för ett
sådant nationellt ”centrum för forskning om samernas hälsa”.
Trots att hälsoläget i den samiska befolkningen inte tycks avvika på
någon dramatiskt sätt från hälsosituationen bland andra svenskar,
har i vissa avseende specifika hälsoproblem identifierats, särskilt
bland de renskötande samerna. Vi har bl.a. funnit att dödsolycks- och
självmordsfrekvens är hög bland renskötande män, att
belastningsskador och arbetsrelaterade olyckor är stora problem
bland både män och kvinnor i renskötarfamiljerna, och att den
psykosociala och socioekonomiska situationen i rennäringen är
ogynnsam. Ett sätt att förbättra hälsosituationen i rennäringen är att
utveckla en företagshälsovård, vilket också har föreslagits tidigare.
Tyvärr finns dock inte ekonomiska förutsättningar för att dagens
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rennäring själv ska kunna finansiera en företagshälsovård (Labba,
Baer-Omma 2005). Ett annat alternativ som diskuterats är att tillsätta
två till tre hälsokoordinatorer med uppdrag att på olika sätt
underlätta kontakterna mellan de renskötande samerna och befintlig
företagshälsovård och olika hälso- och sjukvårdsinstitutioner.
Hälsokoordinatorerna skulle ansvara för ett begränsat geografiskt
område, eller för ett begränsat antal samebyar, och för att dels hjälpa
och lotsa renskötarna i hälso- och sjukvårdssystemet och dels
informera och utbilda bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal om
rennäringen, dess villkor och den samiska kulturen. Koordinatorerna
skulle också kunna initiera specifika undersökningar eller preventiva
insatser, t.ex. specifika insatser mot psykisk ohälsa och självmord,
eller belastningsskade- och olyckspreventiva insatser. Finansieringen
av företagshälsovård och hälsokoordinatorer kan naturligtvis
diskuteras, men om de renskötande samerna har sämre tillgång till
den svenska hälso- och sjukvården än andra svenska medborgare,
borde rimligen landstingen eller staten ansvara för finansieringen så
att hälso- och sjukvårdsservicen i praktiken blir lika tillgänglig för
samer som för andra svenskar.
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