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Abstrakt 
 
Bakgrund: Det traditionella kosthållet i Arktis har bidragit till låg cancerförekomst 
och livsstilsrelaterade sjukdomar. Mötet med den västerländska kulturen har medfört 
att de arktiska ursprungsfolken nu har hög förekomst av livsstilsrelaterade 
sjukdomar. Kunskapsöverföring kring kost och hälsa, från äldre till yngre generation, 
har varit viktig. Syfte: Kartlägga vilken betydelse traditionell kost har för samers och 
andra arktiska ursprungsfolks hälsa. Metod: Tretton vetenskapliga artiklar 
inkluderades i studien. En innehållsanalys gjordes. Analysen resulterade i tre 
kategorier: kosten som hälsobefrämjande, kosten som hälsorisk och kosten ur 
kulturellt perspektiv. Resultat: Litteraturen belyste hälsa och kost både utifrån ett 
hälsobefrämjande perspektiv, som en hälsorisk och kulturellt. Den traditionella 
maten konsumerades i allt mindre utsträckning i Arktis och kost med mycket 
kolhydrater och fett hade vunnit intåg. Då den traditionella kosten, rik på proteiner 
från kött och fisk konsumerades, blev kosten fullvärdig av högkvalitativa 
näringsämnen. Tungmetaller förekom dock. Den traditionella kosten skattades högt 
av de arkiska ursprungsfolken själva, som ansåg den gynna hälsan. Diskussion: Det 
moderna kosthållit har vunnit intåg i Arktis med välfärdssjukdomar som följd. 
Resultatet i denna studie har dock pekat på fördelar med att hålla fast vid den 
traditionella födan, trots risker som följer med tungmetaller. Slutsats: Traditionell 
kost har fördelar ur såväl näringsmässiga som kulturella perspektiv. 
 
 
Nyckelord: Hälsa, kost, litteraturstudie, samer, ursprungsfolk. 
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Bakgrund 

 

Vad är ursprungsfolk och hur är deras syn på mat och matkultur kopplat till hälsa? 

Vad är tradition och vilken traditionell kunskap finns kring matens betydelse för 

hälsan? Sådana typer av frågor är intressanta i vårt mångkulturella samhälle.  

Hassler och Sjölander (2005) har sammanställt och kategoriserat den hälsorelaterade 

forskning hos ursprungsfolken som utförts de sista 30 åren. De menar att 

ursprungsfolkens hälsosituation uppmärksammas alltmer då mötet med den 

västerländska kulturen i många fall orsakat hög förekomst av livsstilsrelaterade 

sjukdomar. Författarna menar också att det på grund av minimal forskning är svårt 

att få en bild av hälsosituationen för samernas del kontrasterat till exempelvis 

Kanada, USA och Grönland, där sjukdomsförekomst och socioekonomiska villkor 

för urbefolkningens del, är väl kartlagda. 

 

Ursprungsfolk 

 

Johansson Dahre (2005, s 10-11) menar att ursprungsfolk som definition, är 

svårfångat. Det täcker många olika folk med en mängd olikheter i kultur, 

samhällsliv, relationer till nationalstater och levnadsförhållanden. Kulturella och 

materiella olikheter till trots, är problemen likartade oavsett bosättningsområden. 

Med ursprungsfolk i denna uppsats menas en kulturell grupp i ett avgränsat 

ekologiskt område som har utvecklat en framgångsrik existens med bas i att använda 

tillgängliga, naturliga resurser (Kuhnlein & Chan 2000). 

 

Kost och livsstil 

 

Bland ursprungsbefolkningar har som exempel, cancerförekomsten historiskt sett 

varit låg, detta gäller särskilt för befolkningar på norra halvklotet. Internationella 

studier pekar på att livsstilfaktorer och kosthållningen är orsaker till detta (Hassler & 

Sjölander 2003; Ross, Johansson, Ingman & Gyllensten 2006). Den traditionella 

kosten har för renskötare bestått i ett högt kaloriintag och ett lågt intag av frukt och 

grönsaker. Under de senaste decennierna har cancerincidensen för de renskötande 

samerna i Sverige alltmer närmat sig den för den övriga befolkningen i västvärlden, 
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parallellt med att matkultur och livsstil förändrats. Trots detta är cancerrisken totalt 

sett lägre bland ursprungsfolken i USA och Kanada, än för befolkningen i övrigt i 

respektive land.  

 

Trenden för matvanor i den traditionella kosten hos samerna, före 1900-talets början 

har i stort sett enbart bestått av animaliska produkter, främst renkött med ett tillägg 

av fisk och en mindre mängd vegetabilier.  Under det senaste århundradet har 

kolhydraterna gjort sitt intåg även om proteinintaget fortfarande är förhållandevis 

högt. Förändringen accentuerades då Tjernobylkatastrofen kom 1986. Maten renen 

gav, kontaminerades med cesium och då speciellt inälvsmat. Lokala grupper av 

samer, speciellt kustsamerna i Norge har ett stort intag av fisk, jämfört med de 

inlandsboende samerna. Norska samer i övrigt har, ett stort intag av socker och kaffe 

jämfört med matchade norska kontrollgrupper (Ross et al. 2006). 

 

Milburn (2004), beskriver ursprungsfolkens traditionella livsstil och 

nutritionsmönster som preventivt mot välfärdssjukdomar och betonar vikten av 

psykosociala och spirituella dimensioner, när det gäller hälsan. De äldre i samhället 

spelar en stor roll för kunskapsöverföringen till de yngre, när det gäller 

användningen av landskapet, ett ekologiskt förhållningssätt, att leva, tänka och bli ett 

med förhållningssättet till naturen som maten kommer ifrån. Maten är utformad att 

passa kroppen i sin kulturella och geografiska miljö. Ursprungsfolkens kunskap 

skiljer inte mellan kost och religion utan är både estetisk och religiös. Den härrör sig 

från traditionell undervisning, empiriska observationer och spirituell insikt. 

 

Hälsa 

 

Synen på hälsa har traditionellt inom sjukvården, betraktats som synonymt med 

frånvaro av sjukdom. I många måldokument visar det sig dock att hälsobegreppet 

står för något mycket mer och mycket vidare än bara frånvaro av sjukdom (Medin 

och Alexandersson 2000, s 14). Medin och Alexandersson (2000, s 39-40), har valt 

att dela in hälsobegreppen i två grupper: den humanistiska och den biomedicinska, 

detta för att tydligt särskilja inriktningarna åt. I grova drag ses, inom den 

humanistiska inriktningen, ett samband mellan sjukdom och hälsa. Hälsan har starka 

kopplingar till i vilken mån människan klarar att fungera i sin sociala, ekonomiska 
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och kulturella verklighet. Människan skall ses ur ett holistiskt, helhetsperspektiv. I 

den biomedicinska inriktningen, ses hälsa som motsatsen till sjukdom. Här relateras 

hälsan utifrån vad som anses normalt. Den som avviker från den vedertagna normen, 

anses inte ha hälsan.  

 

Gebru och Willman (2002, s 185-186) talar om hälsa som ett centralt begrepp i 

sjuksköterskans utbildning och yrkesövning. Hälsan har flera dimensioner. Den 

definieras ofta som sjukdomens motsats men inom omvårdnadsvetenskapen anser 

man att hälsan både är något annat och något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsan 

kan hotas av krig, sjukdomar, skador, näringsbrist, fattigdom, arbetslöshet, avsaknad 

av sociala relationer m.m. Människans föreställningar om hälsa bottnar ofta i 

värderingar av religiöst, kulturellt, politiskt och etiskt slag. Författarna slår fast att 

omvårdnadens inriktning måste vara individualiserad och bottna i kunskap kring 

individens kulturella villkor. Detta är mycket viktigt för utvecklingen av hälsa. 

 

Dahlberg, et al (2003, s 18) som tar stöd i Katie Erikssons teorier menar att hälsan är 

en upplevelse av att vara en hel människa. Den är en integrerad del av en människas 

liv och en strävan efter harmoni och balans. Hälsan är också relativ och speglar 

människan utifrån hennes unika livssituation och därför måste hälsan ses ur ett 

mångdimensionellt djup.  

 

Problemformulering 

 

I kontakt med den samiske patienten eller andra ursprungsfolk kan problem uppstå 

om sjuksköterskan inte har kunskap om och tar i beaktande dessa patienters 

traditionella kunskaper kring hälsa, sjukdom och omvårdnad. Det är viktigt att 

sjuksköterskan tar tillvara på dessa patienters kunskap och skapar en god 

kommunikation med patienten för att omvårdanden skall bli den bästa. Vid vård av 

den samiske patienten kan problem uppstå vid kostfrågorna. Kosten har en central 

betydelse i de flesta kulturer men har en specifik sammansättning i det samiska 

samhället, likväl som för andra ursprungsfolk. Traditionell kunskap kring kosthållet 

vid sjukdom och för att upprätthålla hälsan är viktiga för vårdgivaren att känna till 

för att omvårdnaden skall bli den bästa. 

I föreliggande uppsats ses hälsan ur ett helhetsperspektiv. 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilken betydelse traditionell kost har för 

samers och andra arktiska ursprungsfolks hälsa. 

 

Frågeställningar.  

 

Vad i traditionell kost är hälsobefrämjande? 

Vad i traditionell kost är en hälsorisk? 

 

Metod 

 

Litteratursökning och kvalitetsbedömning 

 

Litteratur har tagits fram med hjälp av databaserna Pubmed och Cinahl med en 

sökprofil där huvudsökorden var ”sami”, ”arctic population”, ”food” och ”health”. 

En första sökning med denna sökprofil i dessa databaser gav ett ohanterligt antal 

träffar och därför kombinerades sökorden enligt tabell 1. (Bilaga 1). 

 

Sökprofilen begränsades i databaserna till att endast inkludera referee bedömda 

artiklar skrivna på engelska. Sökningarna begränsades inte med några årtal. Med 

dessa avgränsningar identifierades totalt 27 artiklar varav 19 i Pubmed och 8 i 

Cinahl. Klassificering och värdering av artiklarna, tabell 2a och 2b. (Bilaga 2). 

 

Bearbetning 

 

Litteraturgranskningen skedde i tre steg enligt Berg, Dencker & Skärsäter (1999, s 

15-16). 

 

Fas 1 

 

Vid den första bedömningen av de 27 relevanta titlar, studerades sammanfattningar 

och syften för att välja ut artiklar för fortsatt granskning. Inga artiklar var dubbletter 
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och när brev, kommentarer av redaktörer, rapporter, rewier och debattinlägg sållades 

bort återstod 16 artiklar för vidare granskning enligt tabell 1. Elva (11) artiklar 

bedömdes inte vara relevanta för studien.  

 

Fas 2. 

 

Därefter beställdes de 16 artiklarna och 3 tillkom efter manuell granskning av 

referenslistor. Kraven för att inkluderas i denna studie var, att artiklarna svarade mot 

syftet och frågeställningarna samt var skrivna på engelska. De 3 studier som inte 

uppfyllde detta inklusionskriterium exkluderades. Därefter fanns 16 artiklar till den 

tredje bearbetningsfasen. 

 

Fas 3 

 

Kvalitetsbedömningen genomfördes av författaren till denna studie. Bedömningen av 

den vetenskaplig kvalitet gjordes utifrån kvalitetskraven i Statens beredning för 

utvärdering av medicinsk metodik (URL 1) och dokumenterades i ett protokoll. 

Därefter gjordes en bedömning och resultaten sammanvägdes. 3 studier som 

bedömdes vara av låg kvalitet (III) uteslöts på grund av metodologiska svagheter 

såsom ej valida och reliabla instrument eller svagheter i intervention och 

bortfallsanalys. De 13 studier som ingick i den avslutande granskningen presenteras i 

tabell nr 3. (Bilaga 3).  

 

Analys 

 

Litteraturanalysen har gjorts av författaren med hjälp av innehållsanalys som metod, 

utifrån Forsberg och Wengström (2003, s 28, 146). I föreliggande studie har artiklar 

med huvudsakligen kvantitativ karaktär använts men två artiklar av kvalitativ typ 

ingår i studien. Ämnen som kommit fram under analysen har sorterats utifrån de 

frågeställningar som gjorts och som harmonierat med syftet för studien. Efter en ny 

genomläsning av artiklarna sorterades materialet i tre kategorier med källhänvisning. 

De data som hämtats ur artiklarna är data som pekar på hur hälsan relateras till 
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kosten utifrån de statistiska metoder som beskrivits i artiklarna. Dessa data består 

exempelvis av kostintervjuer och näringsämnesanalyser. 

 

Etiskt ställningstagande 

 

Utifrån Forsberg och Wengström (2003, s 73-74 och 182-200) har författaren till 

denna studie enbart använt sig av artiklar där det gjorts etiska överväganden eller 

som godkänts av en etisk kommitté. Författaren har redovisat alla artiklar som ingått 

i studien samt resultat av betydelse. För att tydliggöra upphovsmännen till de data 

som redovisats och för att visa att resultatet inte är förvrängt eller plagierat, har 

tydliga referenser att angetts.  

 

En god kunskap om och en förståelse för de grundläggande etiska principerna är en 

hörnsten i sjuksköterskans profession. Sykepleieernas Samarbeid i Norden (1995) 

hänvisar till detta förhållningssätt vid utövande av forskning. 

 

Resultat 

 

Resultatet speglar fynden från tretton vetenskapliga artiklar. Åtta artiklar var från 

Kanada, två från Sverige och en vardera från Finland, Norge och USA. Under arbetet 

med att analysera innehållet i artiklarna kunde ämnena kategoriseras i tre kategorier 

med källhänvisning enligt följande, se tabell nr 4.  

 

     Tabell 4. Översikt över kategorier som presenteras i studien med källhänvisning. 
Kategorier Källa 

Kostens som 
hälsobefrämjande 

Batal et al. 2004; Håglin 1987; Kuhnlein et al 2004; Nakano, Fediuk, Kassi & Kuhnlein, 2005; 
Wiklund et al. 1990 

Kosten som hälsorisk Brox et al. 2003;  Chan et al, 1995; Kuhnlein et al. 1995; Murphy et al, 1997; Nakano, Fediuk, 
Kassi, Egeland & Kuhnlein, 2005; Receveur et al, 1997 

Kosten ur kulturellt 
perspektiv 

Lambden et al, 2007; Tervo et al. 2003, Finland. 
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Kosten som hälsobefrämjande 

 

Batal, Gray-Donald, Kuhnlein och Receveur (2004) har undersökt om den köpta, 

processade maten påverkar hälsan hos två ursprungsfolk i 18 byar i norra Kanada. 

De fann att den traditionella maten fortfarande skattas högt och ger ett gott bidrag till 

att motverka obalanserad kost med för mycket socker. Författarna fann också att 

konsumtion av inälvsmat var viktiga näringskällor för kalcium och vitamin A i den 

traditionella kosten och stod i direkt beroende av jaktsäsong och som starkt hörde 

ihop med kulturella preferenser och restrektioner. Det fanns en komplett 

näringssammansättning i maten hos de som åt en traditionell kost med högkvalitativt 

protein. 

 

Variationer förekom inom grupperna av ursprungsfolk, där den traditionella maten 

åts mest under vintern hos Denedehgruppen, bland både män och kvinnor medan den 

traditionella maten åts mest under sommaren hos Yukonfolket. Det var vanligare att 

traditionella vegetabilier konsumerades av kvinnor än av män, vilket kunde härröra 

sig till att kvinnor i större utsträckning ägnade sig åt att plocka och samla in 

växterna. (Batal, et al. 2004). 

 

Håglin (1987), har undersökt om nutrition/näringsintag skiljer sig mellan 

renskötande svenska samer och en grupp samer som var icke-renskötande eller äldre. 

Det visade sig inte finnas någon skillnad i näringsintag mellan bofasta samer och 

renskötande samer men intaget C-vitamin hos de renskötande, var lägre än för de 

övriga. Fett- och proteinandelen i den traditionella maten var hög medan 

kolhydraterna stod för en mindre del.  Kvaliteten i kosten som konsumerades, skiljde 

sig inte mellan könen och inte heller i den mat som prefererades och såg inte ut att 

skilja sig inom den samiska populationen totalt. Författaren visar att fosfat, selen och 

zink korrelerar positivt med en proteinrik kost. Alla samer i hennes studie 

konsumerade niacin, tiamin, riboflavin och vitamin A och C, både över den 

rekommenderade och acceptabla av Livsmedelsverket fastställda nivån. 

 

Nakano, Fediuk, Kassi och Kuhnlein (2005) har i sin studie från Kanada på 

Dene/Méstis och Yukon barn visat att om 4-5 % av kosten är traditionell mat, räcker 

det för en statistisk signifikant höjning av ett stort antal viktiga närings-/spårämnen. 
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Traditionell kost konsumerades mera frekvent, ju längre norrut i Kanada man 

kommer. Författarna fann även en bra näringssammansättning i maten, hos de barn 

som åt traditionell kost. Många essentiella näringsämnen var adekvat representerade 

som: protein, kolhydrater, järn, koppar, selen, zink, mangan, riboflavin, pyridoxin 

och vitamin C.  

 

Kuhnlein, Receveur, Soueida och Egeland (2004) har undersökt proportionerna 

mellan traditionell kost och processad kost hos tre olika kulturella områden i arktiska 

Kanada och fann i sin studie att den traditionella kosten representerade 10-36 % av 

det dagliga intaget av energi, hos Inuiter, Yukon First Nations och Dené/Mestiser.  

De dagar traditionell kost i huvudsak konsumerades var intaget av fett, kolhydrater 

och socker statistiskt signifikant mindre. Kosten innehöll större mängder av protein, 

vitamin A, D, E, B-6, riboflavin, järn, zink, koppar, magnesium, mangan, fosfor, 

selen och kalium. Då processad mat huvudsakligen konsumerades, intogs mer C 

vitamin, folat och fibrer. Detta gällde i synnerhet för Inuiterna. Äldre personer 

konsumerade mest traditionell kost. Män konsumerade också mer traditionell kost, 

än kvinnor. (Batal, et al., 2004).  

 

Wiklund, et al. (1990), har undersökt cancerriskerna för de svenska samerna mellan 

åren 1961 och 1984. Den enda cancerform som fanns ökad risk för, var 

magsäckscancer. De kunde inte påvisa någon ökad risk för strålningsrelaterad 

cancer, trots att radioaktivt nedfall konsumerats via näringskedjan lav- ren- 

människa, sedan 50-talet. Livsstilen kan vara ett skydd mot cancer menar, Wiklund, 

Holm och Eklund (1990). De har funnit att samiska kvinnor löper mindre risk för 

bröstcancer och cancerprevalensen överhuvudtaget är statistiskt signifikant låg i den 

samiska populationen.  

 

Kosten som hälsorisk 

 

Högre blodtryck noterades hos de deltagare som konsumerade små mängder 

traditionell mat, visar Murphy, Schraer, Lanier, Thelie, Boyko, Bulkow et al. (1997), 

i sin studie och fann att blodtryck över 140/90 var signifikant associerat till 

veckointaget av icke-traditionellt fett (från processad mat). Dessutom korrelerar 

blodtrycket till BMI och de som i studien som hade blodtryck i grupperna både över 
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160/95 och 140/90, hade högre BMI än de med normalt blodtryck. Onormal 

glukostolerans var också påvisbar hos de deltagare i studien som hade blodtryck i 

gruppen över 160/95. 

 

Chan, Kim, Khoday, Receveur och Kuhnlein. (1995) undersökte om nivåerna av 

tungmetaller var för höga i Inuiternas kost, på Baffin Island. De fann att 

tungmetaller, såsom kadmium, kvicksilver och bly ackumuleras uppåt i 

näringskedjan. Marina däggdjur, som Inuiternas kost till stor del består av, hamnar 

på tre av fyra nivåer i näringskedjan. Tillagad kost håller högre nivåer bly än råa 

födoämnen. Trenden följer även saluförd mat där författarna visar att kadmium och 

kvicksilver koncentreras i inälvsmat och skaldjur. Nivåerna av kvicksilver utgör en 

hälsorisk då istället nervsystemet kan påverkas i och ger parestestier. När det gäller 

bly är barnen särskilt är utsatta och intaget av bly var nästan 6 gånger så stort hos 

barnen jämfört med de vuxna. 

 

Kuhnlein et al. (1995), har studerat upptag av tungmetaller hos kvinnor. 

Konsumtionen av traditionell kost ökade ju längre norrut i Kanada kvinnorna bodde. 

Organoklorider förekom hos kvinnorna och detta ämne ackumulerades högre upp i 

näringskedjan. De hälsofrämjande fördelarna med traditionell kost uppvägde riskerna 

med organoklorider.  

 

Receveur et al. (1997), visar i sin studie att framförallt yngre personer hade ett högre 

intag av kolhydrater. De överger den traditionella kosten, i större utsträckning än de 

äldre och konsumerar mer fett och socker. Det visade sig också att mängden total 

energi, var högre i den gruppen samt i de byar där de åt mindre av den traditionella 

maten. Här noterades även låga intag av kalcium, folat, vitamin A och fibrer. 

 

Nakano, Fediuk, Kassi, Egeland och Kuhnlein, (2005), rapporterar från sin 

antropomediska studie högre BMI hos de arktiska barnen jämfört med kanadensiska 

barn som inte levde i arktisk miljö. BMI relaterar till livsstil och mat och resultaten 

kan vara en följd av ett minskat intag av traditionell kost. Minskad fysisk aktivitet 

bidrar också. 
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En interventionsstudie med undervisning av samiska och icke-samiska 

högstadieelever i Nord-Norge, kring livsstil och matvanor, rapporterar att traditionell 

mat fortfarande konsumerades i liten grad men den moderna ”westeriniserade” 

maten hade vunnit intåg och det daglig intaget av socker var högt och nästan dubbelt 

så högt hos de icke-samiska ungdomarna. Efter ett års uppföljning av interventionen, 

som bestod av 5 undervisningstimmar i livsstil och hälsa, kunde inga stora 

förändringar i matvanor noteras utöver en viss ökad konsumtion av kokt potatis och 

bröd. Inga förändringar i frukostvanor eller motion kunde ses. Författarna fann att de 

samiska ungdomarna fortfarande hade en diet vilande på kulturell basis. Trots att den 

kosten konsumerades i liten grad, räckte det för att ge mer protein och större 

järndepåer i kroppen, än sina icke-samiska grannar vid kusten. De samiska 

ungdomarna konsumerade i större utsträckning renkött. (Brox, Bjørnstad & 

Olaussen, 2003) 

 

Kosten ur kulturellt perspektiv 

 

Tervo, Müller-Ville och Nikkonen (2003), fann att hälsan i den samiska världen 

måste ses som ett kulturellt definierat fenomen i samklang med livsstil, mat, arbete, 

klimat och gemenskap mellan generationerna. Förutsättningarna i den arktiska 

miljön skapar kontexten för hälsan där renen står som symbol för tryggad mat. 

 

Lambden, Receveur och Kuhnlein (2007) fann att arktiska kvinnor tycker att 

traditionell mat är hälsosam och ger styrka. Ren, fisk, älg och säl är den mat som 

anses mest hälsosam och skattas högst. Dessa val av däggdjur som kost, tryggar 

tillgången till mat och ger en känsla av säkerhet. Den traditionella maten ansågs av 

kvinnorna vara färsk, smaklig, hälsosam, näringsrik, billig och dessutom ha sociala 

och kulturella fördelar. Själva insamlandet och jakten efter råvaror till ingredienser 

till den traditionella maten, gav känsla av kulturell kontext. Som exempel anger 

kvinnorna möjligheterna att vistas ute, hålla människor i harmoni och respekt med 

naturen, gynna undervisningen av barnen, spara pengar, dela med sig och ge stolthet 

och oberoende. 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilken betydelse traditionell kost har för 

samers och andra arktiska ursprungsfolks hälsa. Resultatet visar att 

frågeställningarna är besvarade. Flera gemensamma fynd finns belagda i de 

genomgångna tretton studierna. Studierna visar att kost hos ursprungsfolk relateras 

till både hälsa och ohälsa. Vanligast förkommande har varit att belysa hälsorisker. 

”Hälsan tiger still” är ett känt uttryck och hälsan är ingenting vi lägger märke till 

förrän sjukdomen drabbar oss. Hälsan är ett åtråvärt tillstånd, skriver Svenaeus 

(2003, s 58).  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet i denna studie visar att den traditionella kosten som ursprungsfolken 

konsumerar har fördelar som bra näringssammansättning, rik på proteiner, vitaminer 

och spårämnen som gynnar hälsa. Den traditionella maten innehåller även skadliga 

ämnen som kvicksilver, kadmium och bly. Organoklorider ackumuleras uppåt i 

näringskedjan men deras skaliga verkan på hälsan överstiger inte fördelarna med 

konsumtion av traditionell kost. Traditionell kost hör samman med den kulturell 

miljö de aktiska ursprungsfolken lever i. 

 

Nakano, Fediuk, Kassi och Kuhnleins (2005) studie på arktiska barn visar att om så 

lite som 4-5 % av kosten är traditionell mat, räcker det för en statistisk, signifikant 

höjning av ett stort antal viktiga närings-/spårämnen. De menar att arktiska barn 

borde äta mer traditionell kost och öka sin motion, som ett viktigt steg mot ett 

hälsofrämjande. 

 

Livsstilen kan vara ett skydd mot cancer, menar Wiklund et al. (1990) och Milburn 

(2004). Orsakerna kan härledas till livsstilen och maten men underdiagnostisering är 

även troligt. Wiklund et al. (1990) har bland annat funnit att samiska kvinnor löper 

mindre risk för bröstcancer trots att de har flera kända riskfaktorer för denna 

cancerart. De kända  riskfaktorer är högre BMI hos äldre kvinnor, högre medelålder 

för första äktenskapet och den första fullgångna graviditeten. Till detta kan läggas 
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exponering för radioaktivt nedfall sedan 1950-talet. En förklaring till mindre risk för 

bröstcancer kan vara en hög konsumtion av fisk, fler barn och lång amningsperiod. 

Den cancerform som det fanns ökad risk för hos samerna var magsäckscancer. En 

trolig förklaring till detta är att samerna har ett högt intag av saltad och rökt mat samt 

ett lågt intag av färsk frukt och vegetabilier. (Wiklund et al.1990). Hassler och 

Sjölander (2003); Ross et al. (2006) framhåller att bland ursprungsfolk har som 

exempel cancerförekomsten historiskt sett varit låg, detta gäller särskilt för folken på 

norra halvklotet. Cancerincidensen hos svenska samer har kommit att närma sig den 

för den övriga västvärlden parallellt med förändrad livsstil och matkultur. (Hassler & 

Sjölander, 2003). 

 

Den traditionella kosten varierar beroende på ursprungsfolken lokala förhållanden. 

Ross et al.(2006), beskriver att lokala grupper av samer, speciellt kustsamerna i 

Norge har ett stort intag av fisk, jämför med de inlandsboende samerna. Norska 

samer har i övrigt ett stort intag av socker och kaffe jämfört med matchade norska 

kontrollgrupper. Det framkom dock inte i denna studie om det fanns skillnad i 

övervikt hos undersökningsgruppen och kontrollgruppen.  

 

Kuhnlein (2004); Murphy et a. (2007), kom fram till att den nedåtgående trenden för 

konsumtion av traditionell mat, trots dess överlägsenhet i näringstäthet, substituerar 

konsumtionen av processad mat och det riskerar att ge fler överviktiga människor. 

Även additionseffekter sågs, såsom förändrat aktivitetsmönster och möjlig genetisk 

predisposition. Författarna menar att resultaten speglar den trend i ökande prevalens 

för kroniska välfärdssjukdomar bland Amerikas ursprungsfolk. 

 

Arktisk traditionell kost är ur närings och hälsoaspekt överlägsen köpt mat, anser 

Kuhnlein et al. (2000) och menar att alla eventuella födoämnesrekommendationer 

måste ta hänsyn till de kulturella, sociala och näringsmässiga värden, som finns i de 

arktiska områdena. Författarna vidhåller att de globala utsläppen av föroreningar i 

naturen måste kontrolleras. En ökad medvetenhet om de globala utsläppen 

accentuerades i Sverige i samband med Tjernobylkatastrofen 1986 då mat som renen 

gav kontaminerades med cesium och då speciellt inälvsmat. (Ross et al. 2006). 
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Av resultatet framgår att det finns fördelar som talar för att fortsätta äta traditionell 

mat. Chan et al. (1995), framhåller i sin studie att trots högt innehåll av tungmetaller 

och trots att den potentiella effekten på nervsystemet är alarmerande i Inuiternas kost 

på Baffin Island i Kanada, har den traditionella kosten stora kulturella, sociala och 

näringsmässiga värden. Kadmiumnivåerna hos de vuxna, kunde emellertid inte 

relateras enbart till den traditionella kosten utan den huvudsakliga källan till hög 

kadmiumnivå i kroppen är rökning, vilket är vanligt bland inuiterna. Ett preventivt 

arbete mot rökning skulle därför vara ett bättre alternativ än att sluta äta traditionell 

kost. 

 

Kulturella aspekter ger viktig kunskap kring dietrelaterade sjukdomar, visar Tervo et 

al. (2003) och Lambden (2007). För att ge förståelse för hälsoaspekterna måste 

förändring i kosten, som går mot en ”westerinisering” i Arktis, belysas utifrån 

ekologisk, ekonomisk och kulturella synvinkel. De kulturspecifika, hälsofrämjande 

fördelarna med traditionell kost måste lyftas fram i ljuset och ett förebyggande arbete 

för att ungdomar inte ska lämna sin matkultur, borde inledas.  

 

Milburn (2004) beskriver vikten av kunskapsöverföring från äldre till den yngre 

generationen som viktig, som exempel kunskap om användandet av landskapet och 

ett ekologiskt förhållningssätt. Maten är utformad så att den ska passa 

människokroppen i sin kulturella och geografiska miljö. Hälsans förhållande till 

kosten speglas utifrån den miljö de arktiska ursprungsfolk lever i. Lambden (2007), 

belyser den allmänna uppfattningen att traditionell kost är hälsosam. Ren, älg och säl 

är särskilt stärkande och hälsosam mat. Traditionell kost står för en trygghet i 

tillvaron då den finns tillgänglig i den omgivande miljön. Fysiskt och psykiskt 

välbefinnande infinner sig då man ätit den traditionella kosten. Det finns en relation 

mellan traditionell kost och holistiska, sociokulturella hälsofördelar. 

Ursprungsfolkens kunskap skiljer inte mellan kost och religion, det finns heller ingen 

distinkt skillnad mellan mat och medicin utan kunskapen är både estetisk och 

religiös, (Milburn, 2004). Den samiska regionen är distinkt i nyckelelement som ljus, 

klimat, vegetation, vattendrag och landskap, framhåller Tervo et al. (2003). Allt detta 

påverkar invånarna i hälsokontext. I detta landskap har renen sin plats, som 

tillsammans med fisk, arktiska bär och vegetabilier bildar basen i dieten. I ett 

holistiskt synsätt står hälsa och mat i förbindelse med varandra. Värderingar och 
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övertygelser, lyfter upp den kognitiva dimensionen av hälsokulturen och också den 

traditionella kunskapen. (Milburn, 2004). 

 

Metoddiskussion 

 

Metoden som använts i föreliggande studie har varit litteraturstudie som analyserats 

med hjälp av innehållsanalys. Artiklar av både kvantitativ och kvalitativ karaktär har 

använts. Det har emellertid varit många artiklar av biomedicinsk karaktär, vilket har 

medfört svårigheter att analysera validitet och reliabilitet. Graneheim och Lundman 

(2003) anger att forskningsresultat ska vara så trovärdiga som möjligt och 

utvärderade i relation till den procedur forskningens data har genererats.  Författarna 

framhåller också att de kvantitativa termerna validitet och reliabilitet har samma 

essens som de kvalitativa termerna trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

Metoden i föreliggande studie har varit tillfyllest för att skapa ett bra urval av artiklar 

som givit ett mångfasetterat resultat som både varit trovärdigt, tillförlitligt och 

generaliserbart. Trovärdigheten i denna studie tar sin grund i den systematiska 

metodvägledning Goodman beskriver (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006 s 51). 

Resultat av studien är välunderbyggt och överförbart i andra sammanhang.  

 

Vid analysen av de kvalitativa artiklarna har den egna förförståelsen spelat en 

betydande roll i tolkning och analys av resultaten. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008), lyfter frågan kring förförståelsen vid kvalitativ innehållsanalys. 

En aspekt är det sammanhang i vilken studien är utförd. Här spelar förförståelsen och 

erfarenheten in och nämner som ett exempel deltagarnas levnadsförhållanden. Det är 

ytterst en fråga om trovärdighet för att visa sanningshalten i sina resultat. Det kräver 

kunskap kring omständigheterna och i föreliggande studie har författaren egna 

erfarenheter av livsvärlden och kosten i det samiska samhället. 

 

De äldsta artiklarna i denna studie (1987 och 1990) är svenska studier. De har tagits 

med just för att de är svenska och ger anknytning till förhållanden i Sverige. Det kan 

dock uppfattas som en svaghet för resultatet att de två artiklarna är så pass gamla, 

även om livssituation för den samiska befolkningen knappast ändrats under de 20 år 

som gått. Avsaknad av svenska vetenskapliga artiklar stämmer väl med Hassler och 
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Sjölanders (2005) resultat, då de i sin genomgång konstaterar att det råder brist på 

forskning kring samer i Sverige. 

 

Söktermerna ”health”, ”arctic population”, ”sami” och ”food”, ledde fram till en bra 

sökprofil som trots att antalet träffar inte blev så stort, ändå var relevanta för studiens 

syfte. Det låga antalet träffar bidrog till att referenslistorna till de studier som 

resultatet bygger på, har granskats noga för att finna ytterligare studier men det 

slutgiltiga resultatet påverkades inte av den manuella genomsökningen. Många 

kulturella aspekter på hälsan har framkommit i resultatet trots att ingen sökterm som 

exempelvis ”culture” har använts. Fler kvalitativa studier hade varit önskvärt men 

fanns inte att tillgå. Försök gjordes med samma sökprofil i de antropologiska 

databaserna MUSE, Anthropological Index Online och livsmedelsinriktade Agricola 

men gav inget resultatet. De tre studier som exkluderades, motsvarade inte syftet. 
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Slutsats 

 

 

Genom att belysa de hälsorisker, hälsofrämjande och kulturella aspekter som följer 

med de arktiska ursprungsfolkens mat och kosthåll, är förhoppningen att denna 

studie ska kunna sprida kunskap och förståelse för hur mat och hälsa står i relation 

till varandra. Det kan vara viktigt att känna till då den samiske patienten söker vård. 

För att kommunikation och förståelse skall underlättas kan sjuksköterskan fungera 

som en sammanbindande länk mellan vården och patienten. Kostrådgivning och 

complience kan t.ex. vara svårt att få fungerande då det brister i förståelsen för den 

andres kultur. Synen på vad som är hälsa och hur den samspelar med kosten, är ett 

annat exempel. Som praktiskt exempel kan nämnas att detta blir särskilt tydligt då 

sjuksköterskan ska ge kostråd till den samiske patienten. Tervo et al. (2003), 

framhåller att ju mer kunskap sjuksköterskan har om olika kulturer, ju bättre blir hon 

på att förstå de kulturella skillnaderna. Omvårdnadsetik inkluderar kulturorientering i 

arbetet kring patienten. Ett av fundamenten i den humanistiska synen på människan, 

är att alla ska få ett lika respektfullt bemötande i omvårdnadssituationen. 

Sjuksköterskans mål ska vara att skapa en vårdmiljö baserad på patientens 

individuella värderingar, traditioner och övertygelser. Som fortsättning på denna 

studie, vore det intressant att använda en fenomenologisk hermeneutisk ansats, som 

Lindseth och Norberg (2007) beskriver den. De menar att den designen ligger i 

gränslandet mellan konst och vetenskap. Det ligger också nära till hands att utforma 

en kommande studie som en etnografisk studie då Polit och Beck (2004), anger att 

det går alldeles utmärkt då etnografins målsättning är att lära sig från deltagarna, 

snarare än studera dem. Det gäller särskilt yttringar, mönster, erfarenheter från 

kulturella grupper vid fältstudier. Då vore en kvalitativ studie, med djupintervjuer av 

äldre samer i Sverige där frågor kring kosten betydelse för hälsa och livsvärld 

penetreras, ett nöje att få utföra. 
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 Bilaga 1. 
 

      Tabell 1. Utfall av sökning i databaser januari 2008. 
 Sökord PubMed Relevanta 

Pubmed/Cinahl 
Cinahl 
via 
Ebsco 

#1 arctic population 73   27 

#2 sami 776   60 

#3 health 1258707   999648 

#4 food 524839   38618 

#5 #1 OR #2 776   22 

#6 #5 AND #3 112   17 

#7 #5 AND #3 AND #4 19 12 4 8 

 
De träffar som författaren utgått ifrån vid första översikten är markerade med fet stil. 
 



 

    
    
  

 
 
Bilaga 2. Klassificering och värdering av artiklar 
 
Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU (1993, URL 1) och 
har indelats i följande grupper: 
 
• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie 
där man jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har 
fördelats till antingen en kontrollgrupp eller till en eller flera experimentgrupper. 
 
• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 
experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare 
kontrollgrupp (historisk kontroll). 
 
• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 
hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 
 
• Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av 
intervjuer, berättelser eller observerade beteenden analyseras och 
presenteras med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden 
såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 
 
De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en 
tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg (III), se tabell 2 a och 
tabell 2 b. 
 

  
   Tabell 2 a.  Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

 . 
I= Hög kvalitet  

 
II= Medel  

 
III=Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad multicenter- studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder  
inklusive behandlingsteknik. statistisk styrka. Bristfälligt 
Patientmaterialet tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för få patienter 
och/eller för många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter och  
adekvata statistiska metoder.   Litet antal patienter, tveksamma statistiska 

metoder. 
DS Stort konsekutivt patientmaterial som är väl beskrivet och 

analyserat med adekvata statistiska metoder (t ex multi-  
variatanalys, fall–kontrollmetodik, etc). Lång uppföljning. 

 Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 
 

 
 

Tabell 2 b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 
 I= Hög kvalitet   II= Medel III= Låg kvalitet 

K Väldefinierad frågeställning. Relevant och tydligt beskrivet  
urval. Tydligt beskriven datainsamling 
och analysmetod. Logiskt och begripligt beskrivna  
tolkningar och slutsatser.  
God kommunicerbarhet och. 
replikerbarhet 

 Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. Otillräcklig beskriven 
datainsamling och analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbar het och replikerbarhet 
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Tabell 3. Översikt av utvalda artiklar 
Författare, år ,     
land.                                           

    Syfte Analys/Metod                                             Deltagare och 
bortfall                

Huvudfynd   Typ av 
studie/Kvalitet          

Batal et al. 2004, Kanada. Värdering av traditionellt 
matintag hos ursprungsfolk i 18  
Byar i arktiska Kanada. 

Kvantitativ studie av cross-
sectionell karaktär. Frågefromulär 
och kvantifiering av traditionellt 
födointag. Deskriptiv statisitk 
innehållande medelvärde, LSM 
med SEM. Skillander i antagen 
normalitet i kosten beräkandes med 
Krusjall-Wallis ANOVA.  
Bonferronis multipla jämförelse 
användes för identifiera signifikanta 
skillnader mellan medelvärdena. . 
P-värde 0,05 har använts för att 
ange statistiks signifikans 

1356 personer fördelat på ca 
hälften boende i Yukonområdet 
och hälften i Denendeh-
området. Bekvämlighetsurval 
tillämpades. 

Den traditionella maten skattas 
fortfarande högt och ger ett gott 
bidrag till att motverka obalanserad 
kost med för mycket socker. 
Konsumtion av inälvsmat är viktiga 
näringskällor för kalcium och vitamin 
A. 

CCT II. 

Brox et al. 2003, Norge. Undersöka om traditionella 
mönster för födointag 
fortfarande underhölls samt om 
detta påverkade järnupptaget 
och nutritionsstatus hos norska 
kustbor och norska 
inlandssamer. 

Kvantitativ studie med 
datainsamling av matintervjuer med 
3-dagars registrering, 
antropomediska data, livsstilsfrågor 
och serumferritin. Intervention med 
lektioner i livsstilsförbättringar och 
uppföljning efter 1 år. Skillnader 
mellan grupperna har beräknats 
med medelvärde av Pearson´s Chi2-
test för nominaldata, för intervall 
och ordianaldata har Wilcoxon rank 
sum-test använts. Pearson´s 
produktmoment korrelation har 
beskrivit covariation mellan 
kontinuerliga varibler. 

232 ungdomar 13-14 år i två 
grupper med kustbor och 
inlandsbor i Finnmark. Av de 
inlandsboende utgjorde samer 
>85 %. Bekvämlighetsurval 
tillämpades. Bortfallet var 8 % 
på enkäterna, 20 % på 
blodproverna och 53 % 3-
dagars registreringen. 

Den samiska gruppen åt mer protein 
på grund av traditionell kost och hade 
större järndepåer i kroppen. 
Livsstilen påverkades i liten grad av 
interventionen.  

CCT II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
   

Chan et al, 1995, Kanada Att rapportera nivåer av 
tungmetaller i traditionella 
kostsystem.  

Kvantitativ med intervjuer och 
kartläggning av matvanor. 
Födoämnesprover insamlades och 
analyserades. Skillnader i 
kontaminering av maten beräknades 
utifrån ANOVA 
råvaruomvadlningsmodell, följt av 
Bonferronis t-test. Students t-test 
för skillnader i expositet och p-
värde beräknat till < 0,05 för 
statistisk signifikans. 

586 personer från Baffin Island, 
QikiQtatjuaq. 
Bekvämlighetsurval 
tillämpades. Inget bortfall 
rapporteras. 

Tungmetaller ackumuleras högre upp 
i näringskedjan.  

CCT II 

Håglin 1987, Sverige. Evaluera näringskvaliteten i 
svenska renskötande samer 
kost, jämfört med samer som är 
bofasta eller äldre som lämnat 
renskötseln. 

Kvantitativ design med intervjuer 
och kostanalyser. Kostanalyserna är 
beräknade med hjälp av Statens 
livsmedelsverks jämförelsedata. 
Deskriptiv statistik har använts. 

87 personer kontaktades i 
Västerbottens län. 
Bekvämlighetsurval 
tillämpades. Inget bortfall 
rapporteras 

Det finns ingen skillnad i 
näringsintag mellan bofasta och 
renskötande samer men C-vitamin 
intaget hos de renskötande var längre 
än för de övriga. Fett och protein 
andelen i den traditionella maten var 
hög medan kolhydraterna stod för en 
mindre del. 

CCT III 

Kuhnlein et al. 1995, Kanada Kartläggning av exponering för 
organklorider via maten hos 
arktiska kvinnors 
ursprungsfolk. 

Kvantitativ studie innefattande 
datainsamling i form av intervju 
kring födointag, energiberäkning 
och organklorider. Kostanalyserna 
är beräknade med hjälp ANOVA 
(råvaruomvandlingsmodell), följt 
av Bonferronis t-test. Skillnader i 
födointag härrörande till 
expositetskategori (säsong) gjordes 
med Students t-test. P-värde 0,05 
anger statistisk signifikans. 

676 matintervjuer från 247 Inuit 
och Sahtu Dene/Métis - 
kvinnor. Bekvämlighetsurval 
tillämpades. Bortfallet 
rapporteras till 25 -35 % 
beroende på säsongsaktiviteter. 

Organoklorider ackumuleras i högre 
upp i näringskedjan. Man åt mera 
traditionell kost ju längre norrut 
kvinnorna bodde men de 
hälsofrämjande fördelarna med detta 
uppvägde riskerna med 
organklorider. 

DS II 

Kuhnlein et al 2004, Kanada Presentera födointag av 
traditionell respektive köpt mat 
hos tre olika arktiska kulturer, 
fördelat på kön och ålder, samt 
relatera till BMI.  

Kvantitativ design av surveytyp. 
Intervjuer och kartläggning av 
matvanor, antropomedisk 
datainsamling. Deskriptiv statisitk 
innehållande medelvärde, LSM 
med SEM. Skillnader i antagen 
normalitet i kosten beräknades med 
Krusjall-Wallis ANOVA.  
Bonferronis multipla jämförelse 
användes för identifiera signifikanta 
skillnader mellan medelvärdena.  P-
värde 0,05 har använts för att ange 
statistiks signifikans. 

3408 personer från Yukon First 
nation, Dene/Métis och 
Inuitsamhällen. Urvalet 
selekterades av 
urfolksorganisationer. Bortfallet 
var mellan 10-25% i de olika 
delmomenten. 

Arktisk traditionell kost har en 
kostsammansättning och är 
högkvalitativ för en mängd 
näringsämnen. 

CCT I. 



 

       
   

Lambden et al, 2007, Kanada  Att förklara vissa typiska 
medhjälpande karakteristika i 
mattryggheten i arktiska 
Kanada: observerade 
förändringar i traditionella 
kostsystem, förväntade fördelar 
och hälsoförmåner i traditionell 
mat och gynnande av 
traditionell mat 

Kvalitativ och kvantitativ design 
med öppna frågor kring den 
traditionell matens roll. Deskriptiv 
statistik har används men också 
Chi2-test för att fastställa svarens 
tillhörighet till respektive region 
och ålder. P-värde 0, 05 har använts 
för att ange statistiks signifikans. 

1171 kvinnor i tre regioner 
arktiska Kanada. Deltagandet 
var 90 %, 91 % och 75 % i de 
inbjudna samhällena där 
bekvämlighetsurval tillämpades.  

Arktiska kvinnor tycker att 
traditionell mat är hälsosam och ger 
styrka. Ren, fisk, älg och säl är den 
mat som anses mest hälsosam och 
skattas högst. 

K I och DS I 
 

Murphy et al, 1997, USA.                     
                                                     

Undersöka prevalensen av 
hypertension hos Alaskas                                         
ursprungsfolk och utvärdera 
riskerna 

Kvantitativ design med 
antropomedisk datainsamling, 
frågeformulär som gav 
demografisk, födo - och 
aktivitets/motions information. 
Blodtrycksmätning och OGGT 
utfördes, populationsbaserad 
univariat och multivariant analys av 
blodtryck.  Chi2-test och Fischer´s 
exakt-test, har använts för 
jämförelser av kvalitativa data.  
Cohran-Mantel-Haenszel- och 
Bresow-Day test har använts för 
homogenitet av OR.                                    

1124. Inget bortfall rapporteras 
då endast frivilliga togs med i 
studien som erbjöds samtliga 
invånare i  
15 byar vid floderna Yukon och 
Kuskokwim. 

Högre blodtryck noterades hos de 
deltagare som inte åt traditionell mat 
i så stor utsträckning. 

CCT II 

Nakano et al. 2001, Kanada. Att beskriva näringsintag 
kopplat till antropometri hos 
10-12 åriga barn i arktiska 
Kanada. 

Kvantitativ studie innefattande 
datainsamling i form av intervju 
kring födointag samt vikt och längd 
som datainsamling. Deskriptiv 
statistik har använts. 

222 barn intervjuades och 216 
mättes och vägdes. 
Bekvämlighetsurval tillämpades 
efter att 5 byar valts ut av 
urfolksorganisationer. 

Högre BMI hos de arktiska barnen 
jämfört med kanadensika barn i 
övrigt. Bra näringsammansättning i 
maten hos de som åt traditionell kost. 

DS II 

Nakano et al, 2001, Kanada  Att beskriva matanvändningen 
hos av Dene/Métis och Yukon-
folket med fokus på matens 
ursprung – traditionell eller 
köpt mat, beroende på säsong, 
kön och lokalisation. 

Kvantitativ design med intervjuer 
och matinnehållsanalyser. Tukey´s 
test utformades vid signifikanta 
skillnader observerade i ANCOVA 
(råvaruomvandlingsmodell) för 
oberoende variabler innehållande 
fler än tre kategorier. 

222 barn. Alla barn i åldern 10-
12  i fem byar, ombads vara 
med. 81% av barnen deltog. 

Om 4-5 % av kosten är traditionell 
mat, räcker det för  en signifikant 
höjning av ett stort antal viktiga 
närings/spårämen. 

DS I 



 

       
   

 
Receveur et al, 1997, Kanada. Beskrivning av näringsintag 

och identifiering av hälsorisker 
vid inadekvat näringsintag av 
traditionell mat. 

Delrapport. Kvantitativ design med 
intervjuer och kartläggning av 
födointag. Deskriptiv statisk med 
medeltal och kvadratmedeltal för 
obalanserade sampels. Krusjall-
Wallis ANOVA för 
råvaruomvanding. Tukey´s test för 
post-hoc jämförelser. P<0,05 för 
statistiks signifikans. 

1012 personer ifrån 15 
Dene/Métis byar i norra 
Kanada. Alla erbjöds deltaga 
och 91 % deltog i studien. 

Framförallt yngre personer överger 
den traditionella kosten och äter mer 
fett och socker. Mängden 
konsumerad traditionell mat står i 
beroende till byarnas arrondering 
samt jakt- och fiskesäsong. 

RCT I 

Tervo et al. 2003, Finland. Beskriva och förstå hälsa som 
ett fenomen i den samiska 
kulturen. 

Kvalitativ design med fältstudier 
som inkluderade både intervjuer 
och observationer. Data har också 
samlats in via litteraturen. 

40 personer, inklusive 10 
nyckelinformanter, i Enare och 
Utsjoki finska Lappland. 

Hälsan i den samiska världen måste 
ses som ett kulturellt definierat 
fenomen i samklang med livsstil, 
mat, arbete, klimat och gemenskap 
mellan generationerna. 

K II 

Wiklund et al. 1990, Sverige Undersöka cancerriskerna i den 
svenska samiska populationen. 

Kvanitativ cohortstudie. 
Deskriptiva metoder med 
standardiserat incidensratio och 
konfidensintervall uträknat.  

2034 personer ur år 1960 
populationscencus från 
Statistiska Centralbyrån. 

Cancerrisken men även 
cancerdödligheten är lägre bland 
samer, magsäckscancer undantaget. 
Orsakerna kan härledas till livsstilen 
och maten men underdiagnosticering 
är även troligt. 

DS II 
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Tabell5. Översikt över ej medtagna artiklar.  
Deutch et al. 2003, Grönland. Utreda om den accelererande 

viktökningen på Grönland är 
relaterad till sociala faktorer, 
matvanor eller annan livsstil. 

Kvanitativ design av cross-
sectionell karaktär. Deskriptiv 
statistik med univariat, bivariat 
och multivariat analyser av i 
stort sett alla ingående variabler. 
Spermans koefficient är gjord 
och oberoende t-test. Multilinjär 
regressions analys har utförts 
och  P<0,05 är beräknat för 
statistiks signifikans. 
 
 

410 män och kvinnor från 5 
distrikt på Grönland. Studien 
var en del av ett hälsoprogram 
för fyra mindre samhällen på 
Grönland där urvalet ej är 
beskrivet närmare. Ej heller 
bortfallet. 

BMI är inte kopplat till intaget 
av köpt mat. BMI stiger med 
åldern och det finns 
hälsofrämjande aspekter på den 
traditionella födan som äts i 
större omfattning på norra 
Grönland än i söder. 

CCTII 

Willows et al. 2004, Kanada. Dokumentera prevalensen av 
oro hos nyblivna Cree-mödrar, 
för otillräcklig näring till deras 
spädbarn. 

Kvanitativ design av cross-
sectionell karaktär med 
intervjuer och screening av 
anemi hos mödrar/spädbarn. 
Kombinerad retrospektiv/cross-
sektionell med medelhög 
kvalitet. Deskriptiv statistik har 
använts. 

245 kvinnor och barn i norra 
Quebec. Urval och bortfall 
redovisas inte. Studien är en del 
i en annan studie och 
bortfall/urval redovisas där. 

En femtedel av Cree-kvinnorna 
oroade sig för att inte maten 
skulle räcka tillräckligt för 
barnen. 

CCT/DS II 

Lupton et al. 2002, Norge. Evaluera livsstil och 
caridovaskulära faktorers 
förändring efter 6 års 
intervention i Finnmarks 
fiskesamhällen. 

Kvantitativ design med kontroll 
kommuner  
och intervention i form av 
individuella livsstils råd, 
uppföljda efter 6 år. Logitudinal 
cohortstudie av 
kvasiexperimentell Deskriptiv 
statistik har använts. 

1685 personer deltog. Urvalet 
baserades på ett lokalt initiativ, 
icke randomiserat. Matchande 
befolkning valdes på basis av 
liknande åldersfördelning, 
etnisk bakgrund och 
fiskerinäring. Bortfall 30 %. 

Småsamhällen är lämpliga för 
kommunbaserade interventioner 
pga. närhet till hälsovård, 
frivillig organisationer och lokal 
administration 

CCT II 
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Land där studien utfördes: 
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KVALITETSBEDÖMNING 
Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 
                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 
                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 
                           Intervention             □             Annan                 

□................................... 
 
Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 
Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 
längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
 
Kvalitativa studier 
Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja             Nej   
Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja             Nej   
Finns ett etiskt resonemang?  Ja              Nej   
Urval relevant?   Ja              Nej   
Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja              Nej   
Är metoden tydligt beskriven?  Ja              Nej   
Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?         Ja              Nej   
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   
överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja              Nej   
 
Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet             Ja □ Nej □ 
               Representativt                                          Ja □  Nej □ 
               Kontext              Ja □ Nej □ 
Bortfall:  Analysen beskriven             Ja □ Nej □ 
                Storleken beskriven             Ja □ Nej □ 
Interventionen beskriven              Ja □ Nej □ 
Adekvat statistisk metod              Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 



 

     

……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………
………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 
Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 
                            -reliabla  Ja □ Nej □ 
 

Är resultatet generaliserbart?             Ja □ Nej □ 
Huvudfynd: 
……………………………………………………………………………………………
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