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Abstrakt 
Bakgrund: Samer är ett urfolk som under lång tid utvecklat en egen kultur och ett eget språk. 

Genom svensk lag har samer rätt att använda det samiska språket i vårdkontakter inom 

förvaltningsområdet. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva det psykiska och 

fysiska hälsotillståndet bland renskötande och icke- renskötande samer. Metod: 

Litteraturöversikten baserades på 14 vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, 

PsychInfo och PubMed. Analysen utfördes med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Samer i 

renskötseln verkade ha mer smärta från ländrygg, förolyckades vanligast i skoterolyckor i arbete, 

och visade mer arbetsrelaterad ångest än icke renskötande samer och kontrollgrupp. Däremot 

syntes det som om renskötare hade lägre risk för självmord än icke renskötande samer. Samer ville 

använda sig av samiska språket i vårdkontakter för bättre hjälp. Samer hade en önskan om att 
inkludera traditionell healing i vården. Diskussion: Språket var en viktig del av upplevelsen av 

god vård, därför var det viktigt att tolk erbjöds då det var möjligt eller att samisktalande personal 

användes. Kanske kunde bättre kulturförståelse uppnås med bättre kunskap om samers 

hälsosituation. Slutsats: De syntes som om samer ogärna sökte vård och var mindre nöjda med 

vården än kontrollgrupp. Med kulturförståelse kunde sjuksköterskan kanske ge en bättre 

omvårdnad för samiska patienter. 
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Bakgrund 
Samerna är ett urfolk, det vill säga att de har lång historisk anknytning till 

områden där de har bedrivit sin näring och utvecklat kulturen, långt innan 

nationalstatens bildande (URL 1). Sveriges minoriteter är fastställda enligt svensk 

lag, dessa är samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar (SFS 2009:724). 

I språklagen (SFS 2009:600) finns det beskrivet att samhället har ett särskilt 

ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet (URL 2) beskriver att det förstärkta minoritetsskyddet 

som gäller i vissa kommuner, det vill säga förvaltningsområdet, innebär rätt att 

använda minoritetsspråk i kontakt med myndigheter samt rätt att använda samiska 

i äldreomsorg och förskoleverksamhet. Kommuner inom förvaltningsområdet för 

samiska språket är bland annat Östersund, Åre och Strömsund. Enligt 

förvaltningslagen (SFS 1986: 223) har den som inte behärskar svenska rätt till tolk 

i sina kontakter med myndigheter. Entrena (2007, sid. 310) menar att det är 

patienten som avgör när tolk behövs. Att behärska ett språk kan variera i olika 

sammanhang. Många patienter klarar att kommunicera på svenska i arbetet och 

vardagen men när de blir sjuka och hamnar i andra svårigheter räcker inte språket 

till och modersmålet tar över. 

 International Labour Organization (ILO) är ett av FN:s fackorgan som utarbetar 

konventioner. Konvention 169 beskriver åtaganden och bestämmelser till skydd 

för urfolken. I de länder som anslutit sig till konventionen ska regeringarna se till 

att rättigheter skyddas och att urfolkens integritet respekteras. ILO 169 förordar 

att regeringarna bör se till att tillfredställande hälso- och sjukvård finns tillgänglig 

för alla urfolk, vidare bör vården planeras och administreras tillsammans med 

berörda urfolk. Hittills har 14 länder anslutit till konventionen, däribland Norge 

och Danmark, däremot har Sverige inte anslutit sig (SOU 1999:25).  

I Sverige finns det ca 3500 renägande samer och ungefär 900 renskötselföretag 

(URL 3).  Renskötselrätten tillskrivs den samiska befolkningen och grunden för 

det är urminneshävd. För att använda renskötselrätt krävs det ett medlemskap i en 

sameby. Samebyn ska ansvara för att verksamheten bedrivs på bästa ekonomiska 

sätt, och utföra, underhålla och driva anläggningar som behövs för renskötseln 

(SFS 1971:437 Rennäringslagen). Renskötselföretag kan definieras på olika sätt, 

varav hushållsbegreppet är en lämplig definition. Hushållsbegreppet beskriver 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/6410/a/58131
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renskötseln som ett familjeföretag, vilket innefattar alla inkomster hushållet har, 

istället för en enmansbedrift (Nordin, 2007, sid. 29). Uddenberg (2000, sid. 22) 

menar att dagens samefamiljer har ett tvåförsörjarhushåll, där renskötseln 

kombineras med ett annat yrkesarbete. 

Släkten, den samiska samhörigheten, ger förutsättningarna för att bedriva 

renskötsel, både på det ideologiska samt juridisk/politiska planet. Med uppväxt i 

ett renskötselhushåll förvärvar personen den kompetens som behövs för att 

bedriva renskötsel utifrån samiska principer. De juridiska förutsättningarna 

förvärvas också genom uppväxt i renskötselhushåll enligt svensk/ norsk 

lagstiftning. Genom uppväxt i renskötselhushåll skapas de värderingar som gör att 

unga väljer att bli och förbli renskötare trots låg ekonomisk lönsamhet.  Det är fler 

orsaker än ekonomiska skäl som gör att renskötsel bedrivs. Att förvalta ett arv 

som tidigare generationer skapat och kärleken till renen, är djupt rotade 

värderingar (Nordin, 2007, sid. 136). Precis som övriga samhället har renskötseln 

från 1960- talet blivit alltmer beroende av tekniska hjälpmedel och skoter, 

fyrhjuling och motorcykel är viktiga redskap i renskötsel (URL 4).  

Samerna har en religiös historia som skiljer sig från svenskarnas. I det samiska 

området användes en shamanistisk naturreligion. För ca 250 år sedan kom 

læstadianska missionärer och påtvingade kristendomen bland den nordliga 

samiska befolkningen. I sydsamiskt område är man i allmänhet mer 

avståndstagande till kristendomen, på grund av att där hade læstadianismen inte 

lika stort inflytande. Även om kristendomen har stort utrymme hos samer är den 

ursprungliga samiska religionen väsentlig och betydande idag (Uddenberg, 2000, 

sid. 33-49). Om patienten får sina religiösa och kulturella behov tillgodosedda kan 

patienten känna sig respekterad. Detta gör att patienten vågar lita på sin 

omgivning och känna trygghet i omvårdnaden. Genom detta har ett gott samarbete 

mellan patient och vårdare påbörjats (Hanssen, 1998, sid.133). 

Daerga (2008) beskrev i en svensk studie hur både samiska män och kvinnor har 

lägre förtroende för primärvård, psykiatrisk vård, kommunal- socialvård och 

omsorg, detta jämfört med kontrollgruppens män och kvinnor bosatta i norra 

Sverige.  
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Det går inte att ta för givet språklig överrensstämmelse, ömsesidig förståelse, 

gemensamma koder, delad erfarenhet, normer och värderingar mellan patient och 

behandlare. När patient och behandlare har skilda kulturella bakgrunder och 

erfarenheter blir detta mer påtagligt. Andra medicinska vårdsystem, erfarenheter 

och traditioner kan användas av patienter som behandlaren inte känner till 

(Bäärnhielm, 2007, sid. 287). Møllersen, Sexton och Holte (2009) påtalade i sin 

norska studie att när patient och behandlare kommer från samma kultur, det vill 

säga etnisk matchning, så har det ett positivt utfall gällande behandling. Val av 

behandling och behandlingsmetod påverkas av, om patient och behandlare har 

samma etniska bakgrund. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs att 

målet är att en god vård ska ges på lika villkor till alla. Lagen säger att vården ska 

bygga på respekt och värdighet, och ges på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska 

uppfylla krav på god vård och främja goda kontakter mellan patient och 

sjukvårdspersonal.  

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor bygger på tre olika områden, en av 

dessa handlar om omvårdnadens teori och praktik. I denna beskrivs att 

sjuksköterskan ska ha kompetens att se till patientens olika omvårdnadsbehov, 

detta gäller psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga behov 

(Socialstyrelsen, 2005). International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor har fyra områden som ger riktlinjer för etiskt handlande. Det första 

området handlar om sjuksköterskan och allmänheten. Där beskrivs att 

sjuksköterskan i sitt vårdarbete ska verka för en miljö där rättigheter, värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattningar respekteras hos individ, familj och samhälle 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Leininger (2002) beskrev i en 

omvårdnadsteori som handlar om transkulturell omvårdnad (Culture Care 

Theory). Denna teori har som huvudmål att upptäcka och förklara olika kulturellt 

baserade faktorer som påverkar hälsa, välbefinnande, sjukdom och död hos 

individer och grupper. Detta för att kunna ge en säker och meningsfull vård till 

patienter med olika kulturella bakgrunder. 

För att sjuksköterskan ska kunna ge lika vård, på lika villkor till alla behövs 

kunskap och förståelse för hur hälsosituationen och levnadssätt kan se ut för 

samer.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva det psykiska och fysiska 

hälsotillståndet bland renskötande och icke- renskötande samer. 

Metod 

Design 

Litteraturöversikt valdes som design, i syfte att sammanställa vetenskapliga 

artiklar om samers hälsosituation. Polit och Beck (2006, sid. 133) beskrev att 

litteraturöversikt har en viktig funktion i forskningsprocessen, genom att skapa ett 

underlag för vidare forskning. Det är också viktigt för sjuksköterskor i sökandet 

av ny information och kunskap för att utveckla en evidensbaserad vård. 

Litteratursökning och sökmetod 

Litteratursökning utfördes i tre olika databaser, PubMed, Cinahl och PsychInfo. 

Vid sökning i PubMed användes MeSH - termer. Sökningar i Cinahl utfördes med 

Headings och vid sökningar i PsychInfo användes Theasaurus (se tabell över 

utförda sökningar i bilaga 1). För att få fram MeSH - termer användes MeSH – 

lexikon, MeSH tree tool (URL 5). I de andra databaserna söktes Headings och 

Theasaurus fram i respektive databas. Begränsningar/ limits som användes i några 

sökningar var, - ”English” och ”human population” och ”links to free text”. Vissa 

artiklar söktes med fritext, varav några utifrån kända författare. I artikelsökningen 

kontaktades SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern) i 

Finnmark Norge, för tips på forskning. Forsknings- och utbildningsavdelning 

tipsade om författare som skrivit vetenskapliga artiklar. Av några förslag 

användes författaren Silviken i fritextsökning. Dessutom utfördes 

sekundärsökning, det vill säga manuell sökning på kända författare från 

referenslistor i böcker och artiklar. Genom detta hittades sex artiklar som 

inkluderades. 

Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvantitativa eller kvalitativa 

vetenskapliga artiklar i form av primärkällor som handlade om fysisk och psykisk 

hälsa/ohälsa hos vuxna samer i Skandinavien, i första hand hos renskötande 

samer. Artiklarna skulle vara publicerade från år 2001 och framåt samt innehålla 
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etiska aspekter. Exklusionskriterier var artiklar som omfattade barn och 

ungdomar, samt artiklar av lägre vetenskaplig kvalitet (grad 3) enligt 

kvalitetsbedömning utifrån Carlsson och Eiman (2003) beskrivna metod .  Enligt 

denna metod poängsatts artiklars kvalitet utifrån en granskningsmall. Mallen 

anpassades till denna litteraturöversikts syfte, genom att exkludera frågan om 

patienter med lungcancer. Detta innebar att totalpoängen minskades med tre 

poäng. Bedömningarna graderades mellan 1-3 och artiklar med grad 1-2 

inkluderades i litteraturöversikten. Slutligen inkluderades 14 vetenskapliga 

artiklar, varav 13 var kvantitativa och en var kvalitativ. De inkluderade artiklarna 

sammanställdes i en tabellöversikt (se bilaga 2).  

Analys 

Elo och Kyngäs (2008) beskrev att innehållsanalys kan användas både vid 

kvalitativa samt kvantitativa data. Innehållsanalysen kan ha två utgångspunkter, 

induktiv och deduktiv. Både deduktiv och induktiv analysprocess har tre 

huvudfaser; förberedelse, organisation och rapportering. Deduktiv analys används 

ofta för att omprova redan befintliga data, och få det till en ny helhet. När 

deduktiv innehållsanalys väljs, kodas data och kategoriseras. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008, sid. 162- 163) beskriver viktiga begrepp inom 

kvalitativ innehållsanalys. Dessa är analysenhet, domän, meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Analysförfarandet går ut på att 

kondensera texten, vilket innebär att korta ner texten utan att förlora viktigt 

innehåll. Därefter abstraheras innehållet, det vill säga lyfts till en högre nivå. Sen 

kodas data för att kunna kategoriseras eller tematiseras.  

I denna litteraturöversikt genomfördes analys av data med en utgångspunkt från 

innehållsanalys. Det kvalitativa analysförfarandet gjordes enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008, sid. 162- 163) beskrivning. 

 Texterna som var vår domän lästes om och om igen för att få en 

helhetsbild. Därefter delades texten in i meningsenheter.  

 Dessa meningsenheter kondenserades för att få ett komprimerat innehåll, 

utan att förlora viktig data. 

  För att underlätta sortering av data kodades texten.  
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 Koderna sorterades sedan under olika underkategorier och vidare till 

kategorier, se tabell 3.   

Den kvantitativa analysen gjordes utifrån Elo och Kyngäs (2008) beskrivning 

av innehållsanalys. Deduktivt förfaringssätt användes. 

  Förberedelse, där texterna lästes om och om igen för att få en helhetsbild. 

 Organisationen utfördes genom att texterna kondenserades, det vill säga att 

vi plockade ut stycken som var relevanta för syftet. 

  Rapportering utfördes genom att se över hela innehållet och texterna 

kunde delas in i några underkategorier, som sedan kunde bli två stora 

kategorier, se tabell 4.  

 

Tabell 3. Exempel över analysförfarande vid kvalitativ studie 

Författare Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori Kategori 

Alex, 

Hammar-

ström, 

Norberg & 

Lundman. 

(2006). 

Kontakt med 

renarna 

involverade att bli 

rörd, stöttad, och 

tröstad: ”Without 

the reindeer you 

were poor, both in 

spirit and 

soul….Yes, they 

belonged to our 

lives.”  (sid.878).  
kvinnan uttryckte 

det förvånat, även 

som gammal 

kvinna, så 

genomsyras 

tankar och 

drömmar om 

renar. 

Stöttad, tröstad och 

rörd i kontakt med 

renar. Tankar och 

drömmar genomsyras 

av renar. Även för 

äldre. 

Tankar och 

drömmar 

genomsyras 

av renar. 

Psykiskt 

välbefinnande. 

Psykisk 

hälsa 

och 

ohälsa  
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Tabell 4. Exempel över analysförfarande vid kvantitativ studie 

Författare Huvudresultat Underkategori Kategori 

Sjölander, 

Daerga, 

Edin-

Liljegren, 

Jacobsson. 

(2008). 

Symtom från huvud och fot/ankel region, samt 

symtom från minst en av 10 kropps regioner 

(huvud, nacke, axel, armbåge, hand/vrist, övre 

delen av ryggen, nedre delen av ryggen, höft, 

knä, fot/ankel) var mest förekommande bland 

kvinnor. Medan förekomst av symtom från 

nedre delen av ryggen och övre delen av 

ryggen var mer prevalent hos män. 

Rörelseapparaten. 

 

Fysisk hälsa/ 

ohälsa. 

 Renskötande män rapporterade signifikant 

högre känsla av psykologiska krav och 

beslutskrav i jämförelse med kvinnor i 

renskötselfamilj och även i kontrollgruppen. 

Psykisk påfrestning. Psykisk hälsa/ 

ohälsa. 

 

Etiska överväganden 

I forskningsprojekt som innebär försök och studier som innefattar människor ska 

granskning göras ur etisk synvinkel. Forskningsetiska kommittéer finns vid alla 

medicinska fakulteter i landet. De har i uppgift att granska forskningsprojekt 

utifrån Helsingforsdeklarationen. Kommittéernas granskning har speciellt två 

utgångspunkter i sin granskning. Det ena är att det ska finns en rimlighet mellan 

forskningsprojektets vinst och den risk försökspersonerna utsätts för. För det 

andra ska de som ingår i projektet informeras på ett korrekt sätt (Ejlertsson, 2003, 

sid 37). Forsberg och Wengström (2003, sid 73) menar att när systematiska 

litteraturstudier utförs ska etiska aspekter övervägas. Det är bland annat viktigt att 

välja studier som har fått tillstånd av etisk kommitté eller där etiska aspekter 

övervägts. 

Alla inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt innehöll etiska överväganden.  

Artiklar som inte hade etiska överväganden exkluderades. 

Resultat 

Fysisk hälsa och ohälsa 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; sjukdomar, 

rörelseapparaten, kost och livsstil samt olyckor.  

Sjukdomar 
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Cancerförekomst bland renskötare och icke renskötande samer verkade vara lägre 

än bland den svenska befolkningen (Hassler, Sjölander, Grönberg, Johansson & 

Damber, 2008). Däremot synes ingen skillnad finnas mellan människor som bor i 

samma område som samerna. Män verkade ha lägre risk för cancer i prostata, men 

högre risk för cancer i mage. Kvinnorna visade högre risk för cancer i mage och 

ovarierna, däremot lägre risk för cancer i urinblåsa(Hassler et al., 2008). Samer 

synes ha en ökad risk för hjärtinfarkt jämfört med svenskar i helhet. Däremot 

verkar det som att samiska kvinnor också visade en förhöjd dödlighet i 

hjärtinfarkt, däremot inte renskötande kvinnor. Renskötande kvinnor tenderade att 

ha högre risk för stroke och hjärnblödning. Renskötande män som diagnostiserats 

med hjärtinfarkt, påhittades oftare död av sin hjärtinfarkt utanför sjukhuset (t.ex. 

ute på fjället) än den svenska kontrollgruppen och icke- renskötare (Sjölander, 

Hassler & Janlert (2008b). 

Rörelseapparaten 

I en studie bestående av utskickade enkäter undersöktes förekomster av fysiska 

muskuloskeletala besvär i 10 kroppsregioner (Sjölander, Daerga, Edin-Liljegren 

& Jacobsson, 2008a). Dessa regioner var huvud, nacke, axel, armbåge, hand/vrist, 

övre rygg, nedre rygg, höft, knä och fot/ankel. Renskötande män synes ha mer 

symtom från ryggen medan kvinnorna visade mer symtom från huvud och fot/ 

ankel samt en av de andra 10 regionerna. I jämförelse med män som arbetade som 

kollektivanställda (i byggbransch, tillverkningsindustrin och transportsektorn) så 

verkade renskötande män ha mer smärta från armbågar, hand/vrist och nedre rygg 

den senaste tiden före studiens start (Sjölander et al., 2008a). En annan studie där 

självskattad hälsa mättes (ju lägre siffra desto sämre upplevd hälsa) visade att 

renskötande män skattade sin fysiska funktion högt, och skattade lågt för 

kroppslig smärta (Daerga, Edin-Liljegren & Sjölander, 2008).  Renskötande män 

värderade att de hade en högre fysisk aktivitet under arbetstid jämfört med andra 

samer och kontrollgrupp (Ross et al., 2009). Samer i samiska kärnområden i 

Norge värderade tvärtom sin fysiska aktivitet till låg (Brustad, Parr, Melhus & 

Lund, 2008). Män som värderade höga poäng i summan av de fysiska 

komponenterna, det vill säga upplevde god fysisk hälsa, var unga renskötare som 

tränade regelbundet och hade fullföljt gymnasieutbildning. Männen som 

betraktade sin hälsa som god, rapporterade låg förekomst av huvudvärk och 
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ryggsmärtor, trots fysiska riskfaktorer som många timmar på skoter, motorcykel 

eller fyrhjuling vid renskötsel (Daerga et al., 2008). Gamla samiska kvinnor angav 

renskötsel vara ett hårt arbete (Aléx, Hammarström, Norberg och Lundman, 

2006). 

Kost och livsstil 

I ett norskt område med samer och icke- samer, identifierades fem olika 

kostvanor. En av de fem kostvanorna karakteriserades av renkött och andra 

renköttsprodukter. Även stor användning av kokkaffe kunde ses i denna kost. 

Största andelen som åt denna kost, baserad på renkött, var samer. Samer verkade 

äta mindre fukt och grönsaker än referensgruppen, som bestod av norskar 

(Brustad et al., 2008). I motsats till detta visades i en svensk studie (Ross et al., 

2009) att renskötande samer synes ha det största intaget av vitaminer och 

mineraler. Vidare visades en jämförelse mellan renskötare, icke renskötare och 

den svenska populationen, att både män och kvinnor i renskötselfamilj hade ett 

högre intag av energi än kontrollgruppen. Kvinnorna i renskötseln hade även ett 

högre energiintag än icke- renskötande kvinnor. Renskötande män hade ett högre 

intag av kött och fisk och ett lågt intag av grönsaker jämfört med svensk 

kontrollgrupp. Jämfört med en kontrollgrupp ur den svenska populationen verkade 

renskötande män ha ett lägre diastoliskt blodtryck (Ross et al., 2009). 

Kostvanegruppen som baserades på renkött, visade att personerna synes ha mer 

övervikt än referensgruppen, det vill säga norskar (Brustad et al., 2008).  

Olyckor 

I en studie bland samer undersöktes dödsfall som inte orsakats av sjukdom eller 

ålderdom, det vill säga onaturliga dödsfall (Ahlm, Hassler, Sjölander & Eriksson, 

2010). För att kartlägga dödsfall bland samer användes dödsorsaksregister och 

register från rättsmedicinalverket. Bland de onaturliga dödsfall som inträffade 

bland renskötare var 69 % oavsiktliga, 26 % var avsiktliga och 5 % kunde inte 

avgöras om det var avsiktligt eller inte. Transportrelaterade olyckor verkade ha 

varit de mest frekventa bland oavsiktliga dödfall. Detta följdes av fall från höjd, 

drunkning och intoxikation och andra orsaker (t.ex. förfrysning). Cirka 30 % av 

transportolyckorna skedde med skoter och majoriteten av olyckorna skedde i 

fjällregionerna. Skoterolyckorna skedde mestadels under arbete och förarna var 

ensam (Ahlm et al., 2010). 
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Psykisk hälsa och ohälsa 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; psykiska påfrestningar 

och välbefinnande samt suicid. 

Psykiska påfrestningar och välbefinnande 

Män i renskötarfamiljer värderade sin mentala hälsa gott trots tunga fysiska och 

psykosociala arbetsförhållanden (Daerga et al., 2008). Män som rapporterade god 

mental hälsa beskrev en känsla av betydelse och sammanhang i arbetet, nöjda med 

arbetsorganisationen och kollegor. De angav meningsfullhet med arbetet och god 

framtidstro för rennäringen. Samtidigt upplevde renskötande män en oro för en 

alltför stor samhällsexploatering som skulle kunna skapa störningar och hota 

förutsättningar en framtida renskötsel. Kollegor var viktiga instrument för 

inspiration och information i arbetet. Renskötande män verkade ha en känsla av 

högre besluts- och psykologiska krav i jämförelse med kvinnor i renskötarfamiljer 

och kontrollgrupp. Det fanns signifikanta associationer mellan höga psykologiska 

krav och fysiska besvär, såsom ryggsmärtor (Daerga et al., 2008). Fynd av 

psykologiska krav och utfall av dessa gjordes i en jämförelse mellan samer och 

svenskar i städer och landsbygd. Arbetsrelaterad stress visade sig vara en 

bidragande orsak till ångest och depression bland renskötarna. Däremot för 

kontrollgruppen, som bestod av icke- samer var orsak till ångest och depression 

av ett mer komplext mönster, såsom t.ex. ålder och levnadsförhållanden. Studien 

visade också att alkoholproblem var relaterat till ångest och depression bland män 

och kvinnor, så var inte fallet för den samiska populationen (Kaiser, Sjölander, 

Edin-Liljegren, Jacobsson & Salander Renberg, 2010). Kvinnor som skattade sin 

mentala hälsa god var äldre, drack sällan alkohol, hade gott humör och ett nära 

nätverk av vänner (Daerga et al., 2008). Närheten till naturen och inflytandet i 

renskötseln gjorde att kvinnorna kände sig optimistiska och positiva (Daerga et 

al., 2008; Aléx et al., 2006). Skillnad påvisades i en annan studie, där samiska 

kvinnor rapporterade högre nivåer av ångest och depression, än kvinnorna i städer 

och landsbygd (Kaiser et al., 2010). Renen var viktig för välbefinnandet och en 

gammal kvinna beskrev detta i ett citat ur en studie:”Without the reindeer you 

were poor, both in spirit and soul….Yes, they belonged to our lives.”  (Aléx et al., 

2006, sid.878). Kvinnorna beskrev även att renen var en symbol för identitet, och 

upplevdes som positiv och värdefull bland samer. Trots att gamla kvinnor beskrev 
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renskötseln som ett hårt jobb, så beskrev de ändå att det gemensamma arbetet 

medförde en stor tillfredsställelse att de tillsammans med sin make fick bedriva 

renskötsel. Kvinnor menade att alla inte kunde bedriva renskötsel, men ändå var 

den samiska identiteten viktig och bestående (Aléx et al., 2006). 

Suicid 

Under tidsperioden 1970- 1998 sågs en måttligt ökad risk för självmord bland 

manliga och kvinnliga samer i Norge (Silviken et al., 2006). De flesta självmord 

skedde i gruppen 15- 24 år, och frekvensen av självmord verkade vara högre 

bland män. Bland samiska män visades den högsta självmordsfrekvensen i 

åldrarna 15- 24 år och 45- 54 år (Silviken et al., 2006). Av självmord var det cirka 

86 % som skedde bland män och det var vanligast vid 40 års ålder (Ahlm et al., 

2010). Själmordsfrekvensen bland kvinnorna var högst i åldersgrupperna 15- 24 

år och 55- 64 år (Silviken et al., 2006). I de äldsta åldersgrupperna sågs en väldigt 

liten frekvens av självmord. Samer som arbetade med renskötsel verkade inte ha 

ökad signifikant självmordsfrekvens jämfört med referenspopulationen. Däremot 

visades att män som inte arbetade med renar synes ha ökad signifikant risk för 

självmord. Hos kvinnor kunde ingen sådan skillnad hittas. Vanligaste 

självmordsmetoden bland män var skjutvapen och hängning (Silviken et al. 2006; 

Ahlm et al. 2010). Bland kvinnor var hängning, intoxikation och drunkning de 

vanligaste suicidmetoderna (Silviken et al., 2006). 

Behandling och bemötande 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; healing, språk och 

uppfattningar om vården. 

Healing 

Samer i jämförelse med övrig norsk befolkning verkade använda sig mycket mer 

av traditionell healing både vid fysiska och psykiska besvär (Sexton & Sørlie, 

2008). Healing definierades som handpåslag, distanshealing, läsning och bön. 

Som komplement till healing användes akupunktur, massage och naturläkemedel 

(Sexton & Sørlie, 2008). 

 Patienter med samisk härkomst visade en stark önskan om att inkludera den 

traditionella healingen i den psykiatriska vården. Många patienter med samisk 

härkomst berättade att de någon gång har använt sig av healing för fysiska och 
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psykologiska problem (Sexton & Sørlie, 2009). Samerna var den övervägande 

delen av patienterna som använde sig av traditionell healing och dessutom hade de 

mer religiös anknytning än kontrollgruppen, som bestod av norskar (Sørlie & 

Nergård, 2005). Önskan om traditionell healing var signifikant relaterat med 

samisk härkomst, det vill säga att ha samiska mor- och farföräldrar och ha ett 

starkt religiöst sinne (Sexton & Sørlie, 2009).  

Språk 

Samiska patienter i Norge synes identifiera sig lika mycket som norskar som 

samer. Likväl var det enbart en patient som talade samiska med sin terapeut på 

psykiatrisk avdelning. Däremot var det 14 stycken bland de samiska patienterna 

som uppgav att de önskat att använda samiska språket i sin behandling (Sørlie & 

Nergård, 2005). Gamla samiska kvinnor påpekade hur viktigt språket är för 

identiteten (Aléx et al., 2006). Samiska patienter ville använda samiska språket för 

att bättre kunna uttrycka sig, formulera frågorna bättre, kommunicera med 

personalen och därmed få bättre hjälp. Terapeuterna uppgav också att behov av 

samisk språkanvändning fanns, i syfte att förbättra kommunikationen och 

förståelsen för de samiska patienterna. Även terapeuterna ansåg att samisk 

språkanvändning kunde bidra till större hjälp för patienterna att lösa sina problem 

(Sørlie & Nergård, 2005). I en annan studie uppgav 10 % av samisktalande 

patienter att språket bidrog ofta till missförstånd mellan läkare och patient 

(Nystad, Melhus & Lund, 2008). Trots detta var det en tredjedel som inte önskade 

tolk (Nystad et al., 2008). I öppenvård var de 83 % av de samer som behandlats 

som använde norska språket för att svara på en enkät. Endast ett fåtal valde att 

svara på enkäten på samiska (Sexton & Sørlie, 2009). Vikten av att få använde sitt 

modersmål beskrevs i intervjuer av äldre samiska kvinnor berättade de hur de 

upplevde det förnedrande när de förbjudits att använda modersmålet i skolan och 

samhället. Genom att inte få använda sig av modersmålet upplevde de att deras 

kultur och språk var mindre värt än den svenska kulturen och språket (Aléx et al., 

2006).  

Uppfattningar om vården 

Samiska patienter verkade vara mindre nöjda med vården jämfört med övriga 

norska befolkningen i studien (Sørlie & Nergård, 2005; Nystad et al. 2008). De 

samiska patienterna verkade vara mindre nöjda med terapeuter, vårdpersonal, 
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behandlingsinformation och av vården i allmänhet vid psykiatrisk avdelning. De 

var mindre nöjda med sysselsättning på avdelningen och tyckte inte att deras 

åsikter tillgodoseddes i behandlingen. Terapeuterna däremot upplevde själva att 

de hade haft en bra relation med sina samiska patienter, vilket inte samerna var 

eniga om i lika stor utsträckning. Samiska patienter trodde att de behandlats 

annorlunda än andra, att de intagits av misstag och att de fått för mycket 

läkemedel (Sørlie & Nergård, 2005). Liknande fynd visade att samisktalande 

patienter var mindre nöjda med öppenvård än den norska befolkningen (Nystad et 

al., 2008).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva det psykiska och fysiska 

hälsotillståndet bland renskötande och icke- renskötande samer. 

I resultat framkom att samer synes ha ökad risk för hjärtinfarkt jämfört med 

svenskar i allmänhet. Vidare framkom att renskötande samer trots upplevd god 

hälsa, rapporterade besvär från bland annat nedre delen av ryggen. Samerna 

beskrev att arbetet påverkade psykisk påfrestning och välbefinnande. Det visades 

att samer tycks ha en önskan om traditionell healing i vården. 

 Språket beskrevs vara en viktig del i upplevelsen av god vård och samisktalande 

patienter angav att de upplevde att språket ofta bidrog till missförstånd, men trots 

detta önskades inte tolk. Hadziabdic, Heikkilä, Albin och Hjelm (2009) beskrev i 

en studie på före detta jugoslaver hur en bra tolkningssituation kan se ut. 

Patienterna föredrog att tolkningssamtalet borde ske i ett avskiljt rum och att 

tolken skulle ha samma kön som patienten, detta var speciellt viktigt vid känsliga 

undersökningar. Tolkaren skulle inge respekt och ha en kompetent och 

professionell attityd. De flesta föredrog tolkning som skedde ansikte – mot ansikte 

och att tolken hade samma modersmål och dialekt som patienten. Att vara 

tvungen att använda tolk upplevdes som ett funktionshinder, det vill säga en 

känsla av att vara beroende.  

En förklaring till varför samer inte gärna ville ha tolk, kan ha många orsaker. 

Däribland detta som studien på före detta jugoslaver visade (Hadziabdic et al., 
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2009), att det kan upplevas som ett funktionshinder att vara tvungen att använda 

tolk. Därmed bör det beaktas att så långt det är möjligt använda sig av 

samisktalande personal vid vårdkontakt. När detta inte är möjligt så bör 

professionell tolk erbjudas. Samer i Sverige är svenska medborgare och uppvuxen 

i landet därför förväntas det att samer ska kunna svenska. I och med att samerna 

tidigare har förbjudits att tala samiska så kan många idag både samiska och 

svenska. Därmed betyder inte detta att svenskan är modersmål, och det självklara 

språket att kommunicera med.  

Samiska språken har klassats som hotade av FN, därför satsas det på att bevara 

språken genom olika projekt. Revitalisering betyder att ”ge nytt liv”, för att bevara 

och stärka språken. Språklagen är ett viktigt redskap för att stärka samiskan, så att 

både vuxna och barn får använda sitt modersmål i offentliga miljöer, såsom skola, 

vård- och omsorg. (URL 6).   

Resultatet visade att ångest och depression bland renskötande samer var kopplat 

till arbetsrelaterad stress. Samhällets förändringar och utveckling torde påverka 

renskötseln. Faktorer som utbyggnad av vattenkraft, avverkningar av skog, 

vindkraft och utbyggnad av skidanläggningar inskränker betesland och kan 

försvåra förutsättning för renskötsel. Eftersom rennäringen är en livsstil och inte 

enbart ett yrke, så berör sådana exploateringar renskötaren på ett mer personligt 

plan. Detta kan leda till en oroväckande och bekymmersam vardag i renskötseln, 

då renskötaren hela tiden ska besörja att renen har tillgång till fullgott bete. Denna 

arbetsrelaterade stress kan leda till ångest och depression.  

Leininger beskriver i sin omvårdnadsteori, Culture Care Theory (URL 7) att det är 

viktigt att sjuksköterskan i mötet med patienten kartlägger språk och 

kulturbakgrund, vilket medför att sjuksköterska känner sig mer bekväm i 

vårdsituationen. När ett möte med en patient från annan kultur sker, bör 

sjuksköterskan se till allmänna egenskaper hos den etniska gruppen, men tänka på 

att individualisera vården. Utvärdering av sin yrkeskompetens är nödvändig för 

sjuksköterskan för att utveckla interaktioner med andra kulturer (URL 7).  

Resultatet visade att samiska patienter med hjärtinfarktdiagnos oftare synes avlida 

ute på fältet i jämförelse med den svenska populationen. Detta resultat kan tolkas 

som att samer söker vård sent i sjukdomsförloppet, vilket bör beaktas av 
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sjuksköterskor och vårdpersonal. Detta kan påvisa kulturella skillnader i hur och 

när vård ska uppsökas, bland svenskar och samer. I en norsk kvalitativ studie av 

Hedlund och Moe (2010) beskrev en renskötande man hur han var i behov av 

vård, men ansåg sig inte kunna lämna renhjorden och sitt arbete. Mannen beskrev 

också att arbetet krävde god kunskap och lång erfarenhet av renskötsel, därför 

kunde det inte lämnas över till någon annan. Hans prioriteringar i arbetet med 

renarna för att säkra inkomst och bevara den samiska kulturen möttes av oförstånd 

och accepterades inte av vårdpersonalen.  

Vad händer med patienter som inte blir bemötta med förståelse för sitt 

levnadssätt? Kan det vara en orsak till ett synes lägre förtroende för vården och 

därmed en ovilja att söka vård eller att söka vård sent i sjukdomsförloppet. Hur 

tillvaratas egenvårdsråden och hur motiverad blir patienten till att fullfölja 

livsstilsförändringar? En förmodan är att kvalitén på vården blir sämre när kultur 

och levnadsförhållanden skiljer sig från majoritetskulturen, och vården inte 

anpassas till individen.  

Jávo (2010, sid. 158) beskrev att förklaringar till barriärer mot att söka vård kan 

vara rädsla för stigmatisering. Inom många kulturer är det negativa hållningar till 

psykiska besvär. Minoritetsfamiljer kan vara rädda att bli dubbelt diskriminerade 

båda som etnisk grupp och ”galna”. En annan orsak till att inte söka hjälp kan vara 

rädslan att vårdpersonalen från majoritetskulturen inte ska förstå eller ha 

fördomar. Familjer kan föredra att uppsöka traditionella hjälpare istället för 

ordinarie vård. 

I denna litteraturöversikt inkluderades artiklar från Norge och Sverige. Skillnad 

finns mellan svenska och norska regelverk, vilket kan påverka förutsättningar för 

bland annat forskning.  Norge var det första landet som anslöt sig till ILO 

konventionen 169, till skydd för urfolken. Norge har satsat mycket på forskning 

och utarbetat hälso- och sjukvården utifrån samernas behov. I SOU (1999:25) 

beskrivs vad som krävs för att Sverige ska kunna anta konventionen, inom hälso- 

och sjukvård bör vården organiseras och administreras i samarbete med samerna. 

Statens folkhälsoinstitut (2010) har i sin kartläggning av Sveriges nationella 

minoriteters hälsosituation, kommit med åtgärdsförslag hur vården skulle kunna 

förbättras för samers hälsosituation. Ett förslag är att skapa ett forskningscentrum 
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om samers hälsa, för att följa upp de svenska samernas hälsosituation. Det finns 

ett behov av att undersöka olika sjukdomstillstånd och olika riskfaktorer bland 

samer. Hälsoläget tycks inte avvika dramatiskt jämfört med andra svenskar, trots 

detta har specifika hälsoproblem identifierats, särskilt bland renskötare. Ett annat 

förslag är att utveckla en företagshälsovård för renskötare. Ytterligare ett 

alternativ är att tillsätta hälsokoordinatorer, som skulle hjälpa samer i kontakt med 

hälso- och sjukvården. Dessa koordinatorer skulle också utbilda hälso- och 

sjukvårdspersonal om rennäringen och den samiska kulturen. 

I denna litteraturöversikt har material om samers hälsosituation sammanställts för 

att ge inblick i levnadsförhållanden bland samer. Med ökad kunskap om samers 

hälsosituation kan förhoppningsvis en ökad kulturförståelse uppnås. Genom att 

påpeka likheter och skillnader i samernas hälsosituation gentemot övrig 

befolkning kanske det kan underlätta för sjuksköterskor att ge en god vård. Ett bra 

exempel är arbetssituationen bland renskötande samer, som i resultatet visades sig 

vara fysiskt tungt och kunde leda till arbetsrelaterad ryggsmärta. Istället för att ge 

rådet att köra mindre skoter, kan sjuksköterskan med god kulturförståelse inse att 

det inte är ett alternativ, eftersom renskötseln är mer än ett yrke. Renskötseln är 

livet, och att avsluta sin näringsverksamhet är ofta otänkbart. Sjuksköterskan kan 

istället hjälpa patienten att finna behandlingsmetoder som passar renskötarens 

vardag. När sjuksköterskor förstår levnadssätt och arbetsvillkor kan det underlätta 

att ge egenvårdsråd och bemöta patienterna fullgott. Behandlingen skulle kunna 

ge bättre resultat och göra patienterna mer nöjda.  

Metoddiskussion 

Vid artikelsökandet var artiklar med etiska aspekter en av inklusionskriterierna. 

Detta medförde att en del artiklar som potentiellt hade kunnat tillföra 

kompletterande resultat inte kunde inkluderas. Valet att enbart ha artiklar med 

etiska aspekter stärker trovärdigheten. Friberg (2006, sid. 120) visar förslag på 

granskning av studiers kvalité och anger att etiska aspekter bör vara övervägda vid 

granskning av kvantitativa och kvalitativa studier.  

Litteratursökningen utfördes mestadels i PubMed, men också i Cinahl och 

PsychInfo. Trots att det finns en databas för MeSH - termer, uppstod problem med 

att finna passande termer för ämnesområdet. Detta på grund av att det finns få 
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vedertagna MeSH - termer inom ämnet. Detta kan bero på att det finns få studier 

gjorda i ämnet.  Detta medförde att fritextsökning och sökning på kända författare 

även utfördes.  Endast gratis tillgängliga artiklar på respektive databas användes, 

vilket kan ha påverkat resultatet.  

Den första författaren är same med renskötselanknytning och den andra 

författaren svensk med lång erfarenhet inom kommunal äldreomsorg. Utifrån 

dessa förutsättningar har författarna olika förförståelse. Vilket kan ha gett styrka i 

arbetet. I och med författarnas olika förförståelse har analysen utförts med 

medveten försiktighet i tolkningen. En svaghet kan vara att författarna varit alltför 

insatta och pålästa inom ämnet. 

Slutsatser 

Denna litteraturöversikt visade att samer till synes ogärna söker vård och verkade 

inte lika nöjd med vården jämfört med i studierna använda kontrollgrupper.  

Förslagsvis kan detta avhjälpas med bättre kulturförståelse inom vård- och 

omsorgsarbete. Genom att sjuksköterskor eller annan vårdpersonal möter varje 

patient individuellt och respekterar patientens kulturella och språkliga bakgrund 

kan grund för en god omvårdnad skapas. Vidare forskning inom ämnet i Sverige 

är nödvändigt för få en bättre bild av svenska samers situation i mötet med svensk 

sjukvård. Studier med inriktning på sjuksköterskans roll i mötet med samer synes 

vara betydelsefullt. I dagsläget finns få eller inga studier med fokus på omvårdnad 

och sjuksköterskans roll i detta sammanhang. Vidare förslag på åtgärder är att fler 

samiska tolkar bör vara tillgängliga för sjukvården. Där det finns möjlighet att 

använda tvåspråkig personal bör det utnyttjas. För renskötare, som har ett fysiskt 

ansträngande arbete skulle en företagshälsovård kunna vara ett alternativ till 

preventivt arbete med belastningsskador samt ett vårdsammanhang i vilket 

personal kan ha en kompetens anpassad till renskötarnas arbetsmiljö.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjorda 110101- 110131 

Databas  Avgränsningar Sökord Antal  

träffar 

Förka- 

stade 

Antal 

utvalda 

Slutligen  

inkluderade 

PsychINFO English only, 

Human population 

Theasaurus: Mental disorders AND psychiatric patients AND psychiatric 

hospitalization AND client satisfaction 

2 *1 

**0 

***0 

1 1 

PsychINFO English only, 

Human population 

Theasaurus: Health care services AND shamanism AND traditions 2 *1 

**0 

***1 

1 0 

Cinahl  Fritext: Sami health 9 *7 

**0 

***1 

2 1 

PubMed Language: 

English,  

MeSH: Animal husbandry AND Reindeer 17 *14 

**2 

*** 1 

2 1 



 

 

 

Databas  Avgränsningar Sökord Antal  

träffar 

Förka- 

stade 

Antal 

utvalda 

Slutligen  

inkluderade 

PubMed  MeSH: Patient satisfaction AND Ethnic groups AND Norway 1 *0 

**0 

***0 

1 1 

PubMed Language: 

English 

MeSH: Culture AND Arctic regions 46 *44 

**0 

***0 

2 2 

PubMed Language: 

English 

MeSH: Ethnic groups/ statistics & numerical data AND suicide/statistics & numerical data 

AND Sweden 

3 *1 

**0 

***1 

1 1 

PubMed  MeSH: Sweden AND Population Groups AND health 19 *17 

**1 

***0 

1 1 

 

 



 

 

Databas  Avgränsningar Sökord Antal  

träffar 

Förka- 

stade 

Antal 

utvalda 

Slutligen  

inkluderade 

PubMed  Fritext: 

Silviken 

3 *1 

**0 

*** 2 

2 1 

PubMed  MeSH: Ethnic Groups/statistics and numerical data AND Musculoskeletal 

Diseases/prevention and control 

10 *9 

**0 

***0 

1 0 

PubMed  MeSH: Attitude to Health/ethnology AND Sweden AND Translating 4 *3 

**0 

***0 

1 1 

Sökord som är understrukna, är markerade som huvudämne (major) i sökningen. 

*Antal förkastade efter läsning av titel 

**antalet förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antalet förkastade efter kvalitetsbedömning 

 

 

 



 

 

          Bilaga 2 

Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar   

Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte med 

studien 

Design/Intervention/Instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Ahlm, Hassler, 

Sjölander & 

Eriksson 

(2010). 

Sverige. 

Unnatural deaths in 

reindeer-herding 

Sami families in 

Sweden, 1961 – 2001. 

Undersöka 

omständigheter 

kring onaturliga 

dödsfall bland 

renskötande 

familjer I Sverige. 

Kvantitativ metod användes. 

Kohortstudie. Undersökningsfall 

hittades genom tidigare studie. 

Information inhämtades från 

olika register och i vissa fall 

obduktionsprotokoll. 

7482 

personer (ej 

angivet) 

Chi-square test. 

Signifikansnivån 

valdes till p<0,05. 

Den största delen 

av de onaturliga 

dödsfallen bland 

renskötarfamiljer 

bestod av suicidfall 

och transport-

skador. 

G1 

Aléx, 

Hammarström

, Norberg & 

Lundman 

(2006). 

Sverige. 

Balancing within 

various discourse- the 

art of being old and 

living as a Sami 

woman. 

Att undersöka 

hur gamla 

samsika kvinnor 

berättar om sitt 

liv och sina 

upplevelser. 

Kvalitativ studie. Snöbollsurval.  

Datainsamling skedde med 

bandade intervjuer. 

9 (ej 

angivet) 

Grounded theory. Samiska kvinnor 

beskriver deras liv 

som en balans 

mellan olika 

diskurser. 

G1 

 

 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte med 

studien 

Design/Intervention/Instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Brustad, Parr, 

Melhus & 

Lund (2008). 

Norge. 

Dietary patterns in 

the population living 

in the Sámi core areas 

of Norway- the 

SAMINOR study 

Att identifiera 

nuvarande  

kostvanor  och 

undersöka 

sambandet med 

livsstilfaktorer, 

själskattad hälsa 

och etnicitet. 

Kvantitativ studie. Blodprover, 

fysiska undersökningar, 

kroppsmått och tre olika 

frågeformulär. 

16,538 

(3727) 

ANOVA, Tukey-

Kramer test, 

Pearsons chi-

square test. 

Fem kostvanor är 

identifierade som 

karakteriserades av 

deltagarnas 

livsstilsfaktorer.  

G1 

Daerga, Edin-

Liljegren & 

Sjölander 

(2008). 

Sverige. 

Quality of life in 

relation to physical, 

psychosocial and 

socioeconomic 

conditions among 

reindeer-herding 

sami. 

Att analysera 

olika aspekter av 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

vuxna 

renskötarfamiljer

.  

Kvantitativ metod.  

Tvärsnittsstudie.  Användande av 

SF-36 frågeformulär + andra 

frågeformulär för att jämföra 

variabler. 

99 (48) Uppskattningar 

med 95 % 

konfidensintervall.  

PLS- statistisk 

modell. Lewene´s 

test. Welch 

statistic test. 

Renskötande män 

skattar högre poäng 

på den psykiska 

skalan och lägre på 

den fysiska skalan.  

Medan kvinnor bara 

visade lite lägre 

poäng på social och 

emotionell skala. 

Detta jämfört med 

svenska 

kvinnor/män. 

G1 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte med 

studien 

Design/Intervention/Instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Hassler, 

Sjölander, 

Grönberg, 

Johansson & 

Damber 

(2008). 

Sverige 

Cancer in the Sami 

population of Sweden 

in relation to lifestyle 

and genetic factors. 

Att undersöka 

cancerrisken 

bland svenska 

samer. 

Kvantitativ studie. Kohort 

baserad av tidigare 

korhortstudie. Datainsamling ur 

olika register. 

41721 (ej 

angivet) 

Poisson fördelning 

är mätt på 95 % 

konfidensintervall. 

Samiska män har 

lägre risk att få 

cancer än män i 

referensgruppen. 

Däremot ät risken 

för cancer bland 

samiska kvinnor är 

densamma som 

referensgruppen. 

G2 

 

 

Kaiser, 

Sjölander, 

Edin-Liljegren, 

Jacobsson & 

Salander 

Renberg 

(2010). 

Sverige. 

Depression and 

anxiety in the 

reindeer- herding 

Sami population of 

Sweden. 

Att undersöka 

förekomsten av 

depression och 

ångest bland den 

samiska 

populationen 

jämfört med 

geografsikt 

matchad grupp. 

Kvantitativ studie.  

Tvärsnittstudie med 

frågeformulär.  

640 (321) Chi-square Fisher´s 

exact Test, Mann-

Whitney U-test. 

Den samiska 

populationen visar 

mer symptom av 

ångest och 

depression än 

referens gruppen. 

G1 

 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte med 

studien 

Design/Intervention/Instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Nystad, 

Melhus & 

Lund (2008). 

Norge. 

Sami speakers are 

less satisfied with 

general 

practitioners´services.

. 

Undersöka 

patienters 

tillfredsställelse 

med 

öppenvården 

bland samer 

jämfört med 

norskar. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär. 

15,612 

(711) 

Cochran-Mantel-

Haenszel test. 

Samisktalande 

patienter är mindre 

nöjda med vården. 

G1 

Ross, 

Johansson, 

Vavruch-

Nilsson, 

Hassler, 

Sjölander, 

Edin-Liljegren 

& Gyllensten 

(2009). 

Sverige. 

Adherence to a 

traditional lifestyle 

affects food and 

nutrient intake 

among modern 

Swedish sami. 

Att jämföra 

matintag bland 

renskötande 

samer, icke-

renskötande 

samer och den 

svenska norra 

befolkningen. 

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie med olika 

frågeformulär och fysiska 

undersökningar (BMI, 

blodprover). 

1055 (73) T-test, 

konfidensintervall, 

Tukey´s family 

error rate. 

Renskötande samer 

har ett annorlunda 

matintag, 

karakteriserades 

med högre intag av 

kött och fisk och 

lägre intag av 

grönsaker jämfört 

med övrig 

befolkning. 

G1 

 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte med 

studien 

Design/Intervention/Instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Sexton & 

Sørlie (2008). 

Norge. 

Use of traditional 

healing among sámi 

psychiatric patients in 

the north of Norway. 

Att ta reda på 

om användning 

av traditionell 

och 

kompletterande 

behandling 

används mer 

frekvent bland 

samiska 

psykiatripatiente

r jämfört med 

norska psykiatri 

patienter. 

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittstudie över 3 månaders 

tid.  Frågeformulär utdelades vid 

psykiatriklinikerna 

186 (203) Chi-square, 

regressions analys, 

konfidensintervall. 

T-test. 

Samiska användare 

konstaterades att 

lägga större vikt vid 

religion och 

andlighet och var 

mindre nöjda med 

den offentliga 

psykiatrin än 

samiska patienter 

som inte hade 

använt traditionell 

eller kompletterande 

behandlingar. 

G1 

Sexton & 

Sørlie (2009). 

Norge. 

Should traditional 

healing be integrated 

within the mental 

health services in 

sámi areas of 

northern Norway? 

Patient views and 

related factors. 

Undersöka om 

traditionell 

healing är 

önskvärd i 

psykiatrisk vård 

bland patienter I 

samiska 

områden. 

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie. Frågeformulär. 

186 (201) Konfidensintervall, 

t-test. Regressions 

analys. 

Studien visar att en 

viss integrering av 

traditionell healing 

är önskvärd bland 

samiska patienter i 

norska sjukvården. 

G2 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte med 

studien 

Design/Intervention/Instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Silviken, 

Haldorsen & 

Kvernmo 

(2006). Norge. 

Suicide among 

Indigenous 

Sami in Artic 

Norway, 1970 

– 1998. 

Undersöka 

suiciddödlighete

n bland samer i 

Arktiska Norge 

under tiden 1970 

– 1998, jämföra 

suiciddödlighete

n mellan 

subgrupper. 

Kvantitativ metod användes. 

Kohortstudie. Analys utav olika 

register i Norge. Deltagare har 

kompletterat uppgifter genom 

frågeformulär.  

19801 (ej 

angivet) 

Uppskattningar 

med 95% 

konfidensintervall 

beräknades 

baserat på 

antagandet att 

observerade 

suicid/fall följer 

Poisson- 

fördelningen. 

Det finns en ökad 

suicidrisk för samer i 

Arktiska Norge jämfört 

med 

referenspopulationen. 

Det finns variation av 

suicidrisk mellan olika 

grupper inom den 

samiska populationen.  

G1 

Sjölander, 

Daerga, Edin-

Liljegren & 

Jacobsson 

(2008). 

Sverige. 

Musculoskelet

al symptoms 

and perceived 

work strain 

among 

reindeer 

herders in 

Sweden. 

Att undersöka 

förekomsten av 

muskel - och 

skelettsymtom 

tillsammans med 

upplevda 

psykosociala 

arbetsbördor 

bland 

renskötande 

män. 

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär utskickat per post.  

147 (20) ANOVA, t-test, Chi-

square, Mann-

whitney U-test, 

konfiedensintervall

, regression analys 

Högre risk för muskel - 

och skelettsymptom från 

hand/vrist och ländrygg 

bland renskötande samer 

jämfört med icke samiska 

grovarbetare. Muskel - 

och skelettsymtom 

verkar ha ökat, troligtvis 

en konsekvens av högre 

exponering av psyksocial, 

fysisk och 

socialekonomiska 

riskfaktorer. 

G1 



 

 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte med 

studien 

Design/Intervention/

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Sjölander, 

Hassler & 

Janlert (2008). 

Sverige. 

Stroke and acute 

myocardial 

infarction in the 

Swedish Sami 

population: 

Incidence and 

mortality in relation 

to income and level 

of education. 

Att undersöka 

dödligheten i 

stroke och akut 

hjärtinfarkt bland 

svenska samiska 

populationen 

och diskutera 

upptäckterna i 

relation till 

inkomst och grad 

av utbildning. 

Kvantitativ studie. 

Kohort, uttagen ur en 

större svensk/ samisk 

kohort studie. 

15914 (ej 

rapporterat

) 

Konfiedensintervall 

beräknat med 

”Byar´s  

approximation 

formula” med 

”Poisson 

assumption” 

Renskötande män har lägre 

risk för stroke medan 

kvinnorna har en ökad risk för 

stroke, men minskad risk för 

hjärtinfarkt. Dessa fynd är 

relaterat till psykosociala 

riskfaktorer och livsstil. 

G1 

 

 

 

Sørlie & 

Nergård 

(2005). Norge. 

Treatment 

Satisfaction and 

Recovery in Saami 

and Norwegian 

Patients Following 

Psychiatric Hospital 

Treatment: A 

Comparative Study. 

Undersöka 

behovet av 

samisktalande 

personal och 

undersöka hur 

nöjda samiska 

patienter är på 

psykiatrisk 

avdelning. 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär har 

utdelats vid 

utskrivning från 

psykiatrisk avdelning, 

samt observationer 

under vårdtiden. 

68 (ej 

rapporterat

) 

T-test och 

kostabulering samt 

generaliserande 

linjära modellen.  

Samiska patienter är mindre 

nöjda med vården.  Kunskap 

om samisk kulturtradition och 

språk bör vara 

yrkeskvalifikationer bland 

personal på psykiatriska 

kliniker där samer behandlas. 

G2 

Förklaringar: G1- G2, artikelns klassificeringsgrad utifrån granskningsmall. Inkluderade artiklar har graderats till 1-2, artiklar med grad 3 har exkluderats. 


