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Sammanfattande beskrivning: Nya möjligheter för kvinnor i 
renskötselföretag 

 
På förfrågan från Sirges Tjiellde, (förr: Sirkas sameby), projektledare Susanne Spik, under försommaren 2001, 
blev Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, intresserad av att starta ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt associerat till Sirges samebys projekt Kvinna i sameby (KIS). De praktiskt tekniska 
möjligheterna för kvinnor att delta i renskötseln, och frågor om könsmönster och attitydförändringar var 
bakgrunden till att Susanne Spik tog kontakt med oss. Vi menade att en insats från vår sida kunde börja med en 
förstudie. VINNOVA beviljade medel för oktober till december 2001. Detta innebar att vi kunde vara med från 
KIS start.  Från oktober 2002 har projektet drivits med medel från Mål 1 Sápmi Norra och Vinnova. Projektet 
har innehållit två grupper av frågor. Den första gruppen frågor gällde den kvinnliga renskötaren som individ: 
 

• Vilka sociala mönster samt praktiskt/tekniska förutsättningar hindrar respektive har potential att 
stärka kvinnors företagande och aktiva del i renskötseln? Kan man genom teknologiutveckling och 
tekniska åtgärder underlätta kvinnors deltagande i renskötseln? 

 
Den andra gruppen frågor gällde förmågan i samhället att enligt målen om jämställdhet och demokrati i 
teknologiutvecklingen svara upp emot de behov kvinnorna har: 
 

• Hur skapas kontakter mellan brukare (kvinnliga renskötare, Sirges, andra berörda) och experter? 
Vilka aktörer tar upp kommunikation med brukarna? Vilka aktörer, strukturer och nätverk kan bära 
upp tekniska förändringsprojekt till gagn för Sirges och dess jämställdhetssträvanden? 

 

Projektet har varit ett forskningsprojekt med beskrivande- och utvecklingsinnehåll. Till att börja med handlade 
det mycket om att lära känna människorna, miljön, arbetet i renskötseln inom Sirges sameby, och bakgrunden 
till projektet Kvinna i sameby i Sirges sameby. Det var ett bra stöd att en doktorsavhandling som behandlar 
genus i samisk- och renskötarmiljö i Sverige under 1900-talet nyligen hade presenterats, Andrea Amfts ”Sápmi 
i förändringens tid” från 2000.  Diskussioner kring teknik handlade till en början framför allt om snöskotern och 
den mekaniserade och motoriserade teknik som spelar huvudrollen som arbetsverktyg och hjälpmedel i dagens 
renskötsel. Men samarbetet ledde till att ett förslag inom det datatekniska området utvecklades av 
Internetarkitekt Avri Doria, som var gästforskare i Luleå 2002: Sámi Network Connectivity (SNC). Tanken 
med förslaget vara att göra det möjligt att ha kontakt med Internet, använda e-mail och liknande även när man 
befinner sig till fjälls, till en mycket lägre kostnad än om man använder satellituppkoppling. SNC uppfattades 
av medarbetarna i Kvinna i sameby som både en möjlighet att få till stånd nödvändiga 
kommunikationslösningar, och till att ta aktiv del i relevant teknikutveckling. Kvinnorna bestämde sig för att 
försöka få igång ett forsknings- och utvecklingssamarbete kring SNC. Förnyelse av renskötselns metoder, men 
även att lokalt bygga upp företagande kring den nya tekniken och nya applikationer sågs som intressant. SNC 
blev ett ovanligt IT-projekt på så sätt att det drevs fram utifrån ett jämställdhetsprojekt, och genom att de 
personer som starkast drev frågan var kvinnor, samt genom att det samiska intresset var grund för aktiviteten. 
SNC föreligger i skrivande stund som ansökan till Vinnovas program Framtida kommunikationsnät, samt lade 
grunden till en ansökan till Nuteks Reg-IT samt Mål 1 Sápmi Norra. Redan samarbetet för att ta fram de 
ansökningar har gett nya idéer och ökad kompetens för de parter som deltagit. Inte minst arbetet att få fram ett 
partnerskap som har genomslag och ”legitimitet” att driva den här sortens utveckling, utan att för den skull ”ge 
bort” hela idén så att de lokala samiska parterna till slut inte får del av projektet, har varit krävande. 
Partnerskapet är till vissa delar inte grundat lokalt och regionalt hos aktörer som föreföll vara naturliga initialt. 
Ett resultat av att det inte gick att finna stöd och intresse hos ”rätt” instanser (eller på rätt nivå inom dem) var att 
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lokala aktörerna i Jokkmokk till godo, än som förutsågs då projektet designades. Den unika möjligheten att 
knyta kontakter direkt mellan Jokkmokk och en internationell nivå inom Internetutveckling bedömdes så 
betydelsefull att detta tämligen omfattande arbete var befogat. Arbetet genererade också genuint ny information 
om hur en process kan gå till, där nya grupper söker inträde i den svenska teknikforskningsmiljön (den strategi 
som valdes var att söka nationell finansiering). Detta har redovisats nationellt och internationellt. Både 
teknikbeskrivning, teknikanalys, beskrivning av processen kring SNC, analys av processen och ansats till 
teoretisering har producerats. Den beskrivande forskningsinsatsen i fråga om själva renskötselns könsmönster 
blev dock, som en konsekvens, mer ytligt behandlad än planerat. Inte heller från början fanns något direkt 
utrymme till teoretisering enligt projektplanen, men mer av redovisning av materialet var inplanerad än som nu 
blev fallet. Insamlat material och teoretiska ansatser kring genusperspektiv kring just renskötaryrket sett från 
lokalt perspektiv kan bearbetas och utvecklas betydligt mer än vad som hunnits med inom projektet. Detta var 
som sagt till dels förutsett redan i projektplanen. 
 

Beskrivande forskningsinsatser: 

a) Kvinnliga renskötares situation: attityder, ”praktik”, undersöks genom intervjuer, observation och 
annan forskning för att se mönster (där kön ingår som en faktor), attityder samt tekniska problem 
och möjligheter. 

b) Fotodokumentation av kvinnliga renskötares arbete under den period Kvinna i Sameby drevs. 
Dokumentationen gjordes i form av en konsultinsats av fotograf Lena Kuoljok Lind, medlem i 
Sirges sameby. Resultatet är 100 diabilder som kommer att användas även efter projektet är avslutat, 
för presentationer och publikationer som behandlar projektet och forskningsresultatet. Även ett 
lämpligt material för utställningar i samarbete mellan projektets forskare och Lena Kuoljok Lind. 

c) Förändringsincitament och förutsättningar för förändring undersöks genom att följa projekt Kvinna i 
sameby. Särskilt detaljerat följs aktiviteter som har tekniskt innehåll.  

 
Utvecklingsinsatsen baseras på gemensam planering mellan forskare på Institutionen för arbetsvetenskap och 
ledningen för KIS. Samråd hölls efter behov och lämplighet med ytterligare parter. Insatserna blev: 
 

A. Seminarier med kvinnliga renskötare: ”kärngrupps-seminarier”. För att ge utrymme för kvinnliga 
renskötare att formulera sina tankar i en prestigefri miljö drivs en särskild seminarietyp för denna 
grupp: ”kärngruppsseminarier”. Dessa seminarier hölls små och inom en grupp bestående av Sirges 
kvinnliga renskötare – KIS – kvinnliga forskare från Institutionen för arbetsvetenskap. Detta arbete 
i gruppen av kvinnor utgjorde förutsättningen för att lyfta fram en tydlig jämställdhetsprofil. 

 
B. ”Temaseminarier”. Bredare seminarier för att diskutera behov och visioner och ge tillfälle att lägga 

fram förslag. Detta blir större, mer formella temaseminarier med speciellt inbjudna talare.  
Teknisk utveckling, samarbete och kontakt mellan Sirges/KIS och nya parter. Utifrån seminariernas 
resultat och samråd med KIS initieras efter hand särskilda utrednings- och utvecklingsarbeten. 
Förutom seminarierna hålls möten i Jokkmokk, Luleå eller annan ort för att skapa nya kontakter. 

 
Det forskningsmaterial som samlats in består av  

• Ett femtontal intervjuer med renskötare och renägare (flertalet dokumenterade genom anteckningar, en 
som bandad intervju),  

• anteckningar från möten, seminarier och telefonsamtal,  
• övrig dokumentation av möten och seminarier,  
• dagbok (första anteckningen 2 oktober 2002, sista anteckning 9 oktober 2003)  
• pappersutskrifter av ett omfattande material av e-mail,  
 övrig korrespondens,  
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• fotodokumentation utförd av Lena Kuoljok Lind på uppdrag av projektet, och som omfattar 100 

fotografier som visar kvinnor i renskötselarbete under renskötselårets olika skeden. 
• ansökningar till forskningsfinansiärer  
• tidningsurklipp och liknande dokumentation av händelser och debatt i samhället  

 
 
Resultat 
  
Det mest spännande resultatet av samarbetet mellan universitetets projekt NMKR och Kvinna i sameby är det vi 
brukar kalla ”TEKNIKPROJEKTET”. ”Teknikprojektet” visar på den nyskapande kraft som finns bland 
kvinnor i samebyarna: idérikedom, öppenhet, förmåga att knyta nya kontakter. ”Teknikprojektet” är ett
avancerat tekniskt projekt som samtidigt kommer att innehålla teknisk forskning och utveckling på 
internationell nivå och brukardeltagande, applikationsutveckling, utbildning samt affärsutveckling för 
kommersialisering lokalt i Jokkmokk. Forskningen genomförs av forskningsinstitutioner på Luleå tekniska 
universitet, Uppsala universitet och KTH/IT-universitetet i Kista. Jokkmokk blir ett centrum för den lokala 
förankringen i renskötarmiljön, och även där det finns intresse i andra lokala miljöer kommer verksamhet att 
bedrvias. I Jokkmokk kommer projektledare och ytterligare personer att vara engagerade. Samernas 
utbildningscentrum och Same Net är viktiga parter och syftet är att nå stor spridning och deltagande. 
Jokkmokks kommuns ordförande för Samhällsbyggarnämnden Birgitta Allerberg kommer att finnas med i 
referenskommittén för forskningsprojektet. Även en av de personer som räknas till dem som skapade Internet, 
Vinton G. Cerf, som för övrigt är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet, har tackat ja till att sitta med i 
samma referenskommitté, liksom Glesbygdsverket genom Mats Elg som var en drivande person bakom 
utredningen ”Service och infrastruktur i samiska sommarvisten”. Projektet består av flera delprojekt och 
baseras på ett teknikförslag inom en ny typ av Internetanslutning, som bygger på mobila anslutningar. Det 
tekniska förslaget, som fått namnet Sámi Network Connectivity, ligger inom den absoluta frontlinjen inom 
Internetutveckling. Tekniken bygger på vad som kallas Ad Hoc-anslutning och Opportunistisk Routing. 
Tekniken känns ny och spännande. Ett stort antal kontakter har spontant hört av sig. Det är svenska och 
internationella Internetexperter och experter inom mobil kommunikation, som dels ger tips och ”hejar på”, dels 
säger att de vill ha ett samarbete. Syftet är att ta tillvara detta intresse i Jokkmokk. Projektet anses även 
intressant av företrädare för bland annat SIDA, eftersom det internationellt finns ett behov av lösningar som 
passar och utvecklas för/av urbefolkningar, kvinnor, glesbygd och geografiska periferier. Projektet kommer att 
innehålla delprojekt med följande innehåll: 

1. Tekniskt basprojekt med avancerad forskning och utveckling (kommer att starta januari 2004, se 
dokument i listan nedan markerat *) 

2. Applikationsutveckling (kommer att starta tidigt 2004, med Hushållningssällskapet i Norrbotten som 
projektägare) 

3. Utbildning (kommer att starta tidigt 2004, med Hushållningssällskapet i Norrbotten som projektägare) 
4. Kommersialisering (ett viktigt steg som är tänkt att utvecklas efter hand och som bland annat ska skapa 

möjligheter till bra bisysselsättningar, nya typer av affärsmöjligheter och yrken i Jokkmokk med 
omnejd.) 

Syftet med projektet är att ta fram den nya tekniken och applikationerna, men också att projektet i varje del ska 
ge vinst lokalt i form av arbetstillfällen inom projektet, kompetensutveckling, nya kontakter och 
affärsmöjligheter. Projektet ska ha en jämställdhets- och miljöpolicy. Det har en bas i samiska sammanhang och 
syfte att gynna hela kommunen – länsdelen. En lokal förankring och verksamhet har eftersträvats, och här har 
Hushållningssällskapet i Norrbotten varit en mycket värdefull partner eftersom det annars varit problematiskt 
att hitta en bra part som kan garantera detta. Projektet har ursprungligen blivit möjligt tack vare att en 
amerikansk Internetarkitekt, Avri Doria, som var gästforskare på Institutionen för Systemteknik under 2002, 
fattade intresse för problematiken att det inte finns tillgång till mobil telefoni, Internetanslutning mm i fjällen 
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Förutom en fortsättning på verksamheten i Jokkmokk, forskning som syftar till förbättrade kommunikationsnät 
i fjällmiljö och för andra komplicerade situationer, och ett utökat samarbete mellan miljöer i Jokkmokk och 
tekniska forskningsinstitutioner, har NMKR resulterat i olika dokument. Projektet har bland annat resulterat i 
dokumenten som står i listan här nedan, som bifogas denna slutredovisning. Dokumentet markerat med * 
beskriver den tekniska forskningsdelen i teknikprojektet: 
 

• Technology and the Empowerment of Women: Examples from Norrbotten. Av Maria Udén. Paper for 
Taking Wing, Arctic Council Conference on Women and Gender Ecqualtiy in the Arctic, Saariselkä, 
Finland, August 2002. 

 
• Providing connectivity to the Saami nomadic community. Av Avri Doria, Maria Udén, Durga Prasad 

Pandey. Presenterad av D.P. Pandey på “development by design” (dyd02), 2nd International Conference 
on Open Collaborative Design for Sustainable Innovation Creativity, Control & Culture for Sustainable 
Change, Bangalore December 1-2, 2002. 

 
• Sámi Network Connectivity (SNC). Av Avri Doria och Maria Udén. PowerPoint presentation på inbjudan 

av professor Björn Pehrson: workshop på KTH 5-6 juni 2003, ”Open Access”, med SIDA och UN ICT 
Task Force som medarrangörer. 

 
• Saami Network Connectivity - om teknologiska paradoxer, konkurrenskraft och jämställdhet  
• Av Maria Udén och Avri Doria. Presenterad på Glesbygdsverkets konferens ”En växande landsbygd” 

Östersund 1-2 september 2003. 
 

• Kvinnor i renskötseln: nutid, normer och förändring. Av Christel Johnson, Fjällförvaltningen i Jokkmokk 
och Maria Udén, Luleå tekniska universitet. Publicerad i Kvinnoforskningsnytt nr 1 2003. Även i kortad 
version presenterad för Rennäringsdelegationen (föredragande C Johnson), samt på Fjällförvaltningen 
Norrbottens hemsida. 

 
• “SNC – When the red nose won’t do!” A nomadic proposition for connectivity. Av Maria Udén och Avri 

Doria. Paper for International conference ICA-IAMCR-ECCR Digital Dynamics: Control, Participation 
and Exclusion Loughborough University, U.K., 6 - 9 November 2003.  

 
• *Ansökan till Vinnovas program Framtida kommunikationsnät. November 2003. 

 
• Kommande C/D uppsats av Linda Bertgren och Anne Ekepil. Plan över ämne, material, syfte bifogas. 

 
• Vissa resultat som inte presenterats på annan plats presenteras nedan under rubrik Projekt Nya möjligheter 

för kvinnor i renskötselföretag: Slutsatser angående sociala förutsättningar inom renskötseln 
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Projekt Nya möjligheter för kvinnor i renskötselföretag 

Slutsatser angående sociala förutsättningar inom renskötseln 
 
En faktor som skapar ramar för jämställdheten i dagens renskötsel är de svårigheter som finns att kombinera 
renskötseln (produktionen) med familjeliv, utbildning etc (reproduktionen). Det svenska (skandinaviska) 
samhällsbygget under 1800- och 1900-talet – moderniseringen – med den allmänna skolgången som ett 
exempel, har i samverkan med ändrade tekniska förutsättningar skapat splittring mellan renskötselns produktion 
och reproduktion, och mellan vad som skulle kunna kallas den inomsamiska reproduktionen och den som 
relaterar till det omgivande samhället.  Detta förhållande har rapporterats kring det sena 1900-talets 
modernisering, mekanisering och motorisering av renskötseln (Amft 2000, Joks 2001), och är även en levande 
erfarenhet bland medlemmarna i Sirges sameby. För att överleva som renskötare och som renskötarfamilj är det 
nödvändigt att ta hänsyn både till den ”organiska tid”, de årstidsrytmer och de inte helt förutsägbara variationer 
som renarna och deras bete följer, och den mekaniska klocktid och fastlagda almanacka som det moderna 
samhället organiseras av. Det finns också en konflikt mellan behovet att finnas där renarna finns – vilket 
innebär att vara nomad – och behovet att delta i det svenska samhällslivet – vilket också ställer krav på närvaro, 
men utifrån en föreställning om bofasthet, femdagarsvecka, åttatimmarsdag. Det finns en möjlighet att 
distansöverbryggande teknologier kan användas för att lösa delar av de här problemen, även om en olycklig 
implementering lika gärna kan öka dem. Tekniska förutsättningar och sociala förutsättningar kan inte betraktas 
som helt desamma, men inte som helt skilda åt heller. Artiklar som behandlar tekniska aspekter har presenterats 
vid flera svenska och internationella konferenser, och de följer som bilagor till denna sammanfattande rapport. 
Här skriver jag de slutsatser som jag vill delge angående sociala mönster, attityder, förutsättningar. Begreppet 
”sociala” använder jag här i en vid mening, som framgår i texten. 
 
Renskötseln har mycket att ge och är motiverande av flera orsaker. Jag tar upp några saker som kommit fram i 
detta forskningsprojekt. Ett exempel: ”Man har alltid något att se fram emot”, sa en av de kvinnor som 
intervjuades, och menade årstidernas förändringar. Varje årstid har sin ”belöning”, och rutinen har alltid ett 
avbrott, blir något annat. En sak som uppskattas är kontakten med naturen och med de platser som renskötaren 
får se och vistas i under årets gång. Glädjen som en kvinnlig renskötare finner i detta är knappast mindre än vad 
personer upplever, som tar semestrar och ledigheter i bruk för att besöka samma platser. Renarna; att leva med 
dem, vistas med dem ger också glädje och välbefinnande. Renar är individer och en del av dem blir vänner i 
familjen, man följer vart de går, hör intresserat någon berätta att de sett den eller den renen där eller där. En del 
av renarna är mer individualister och är roliga att följa i deras vanor och egenheter år från år, men renarna är 
också flockdjur och flocken har en kvalitet, en sorts väsen i sig, kan man kanske beskriva det som. Ett exempel: 
En kvinna talade om hur det är att flytta renar, och sa då att om man skidrar längst bak i (eller efter) en flock så 
ger flocken en energi som gör att man orkar hur långt och hur länge som helst. ”Man blir aldrig trött.” Att få 
leva ett rörligt liv, sett inte bara till att röra sig mellan platser utan också röra på den egna kroppen, är också 
något som har en positiv innebörd och positiva effekter. ”Att röra på sig” ger, som ofta påpekas inom 
friskvården idag, välbefinnande. Att klara av de utmaningar det innebär att röra sig och verka i obebyggda 
områden, att inte kunna – eller ha råd att – be om hjälp i varje problematisk situation ger självförtroende. Det 
finns ändå problem och skaderisker som bör ses över. Tre personer i de fem familjer jag träffade oftast var 
allvarligt skadade under den tid mitt projekt pågick, så att de inte kunde delta i renskötseln tillfredsställande 
utan måste arrangera att någon annan tog över. Det var snöskoterolyckor som var orsaken i alla tre fallen. 
Förarna var alla vana vid att köra snöskoter. Bakom allt arbete och engagemang finns, enligt de personer jag 
talat med, medvetenheten om att det är ett arv man fått som renägare/renskötare, något att vårda och värna om 
och som gör en förankrad i historien. 
 
I forskningsmaterialet för detta projekt framgår att flickor och kvinnor tidigare, liksom idag, uppfostrats till att 
fungera i renskötselmiljön, vilket inte begränsar sig till att sköta renar och binäringar, utan också att kunna 
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och möjliggörande kontext. Jag ser detta i berättelser av och om kvinnor i alla generationer. Men sedan ett par 
generationer finns en stark villkorlighet för kvinnor att som vuxna stanna i den miljö de lärt sig hantera och 
finna meningsfull. Det kan skymta personlig tragik i det förhållandet. De första kvinnor som upplevde detta tror 
jag blev varse villkorligheten som en chock. Nu är det en faktor som betraktas som given. Det vill säga, på 
något plan är villkorligheten given. Villkorligheten kan på ett synligt plan komma med i räkningen exempelvis 
när den personliga framtiden kalkyleras. Men det behöver inte betyda att den är accepterad. Den dag 
villkorligheten är accepterad kommer inte renskötarfamiljernas kvinnor att finna vare sig renskötseln eller dess 
kontext meningsfull. Det vore en tragik för ett helt samhälle, eftersom renskötseln inte är särskilt meningsfull 
utan dem: den blir bara ytterligare en industri som exploaterar den norra regionen. Samebyarnas kvinnor 
producerar många av de symboler och sammanhang som ger renskötseln mening, ja inte bara renskötseln, utan 
hela samhällen och regioner. Detta har både praktiska, emotionella, kulturella och ekonomiska värden. Alla 
samiska kvinnor syr inte, men en del gör det, och tänk bara på hur produkter som Polarbröd, kommuners 
turistinformation och annat får sin prägel genom att element från den samiska dräkten används i den grafiska 
designen för deras marknadsföring, den dräkt som samiska kvinnor som är intresserade av sömnad, skinn och 
textila tekniker lär sig att framställa, skapar till sin familj och släkt, och vars komposition och etik/estetik de för 
vidare generation för generation.  
 
Om man utgår ifrån den vardagliga arbetssituationen, och från de personer som finns i och kring renskötseln 
anser jag att genus i renskötaryrket uppträder i stort på samma sätt som i andra mansdominerade yrken, vilket 
beskrivits från bland annat svenska industriarbetsplatser. Det finns föreställningar kring kvinnor som 
underbygger strukturer där kvinnor marginaliseras. Dessa föreställningar om kvinnor konstrueras i förhållande 
till ett antal ”motsatser”; kroppsstyrka, ny teknik, och till mannen som meningsbärande. Föreställningarna får 
bland annat uttryck i relation till teknik som ökar individens rörlighet och därmed konkurrenskraft – snöskotern, 
helikoptern. Ett sådant uttryck är den folkliga förklaringsmodellen att det är snöskotern och dess tyngd som gör 
att kvinnor idag inte kan vara renskötare (alternativt uttryckt ”inte passar som/är sämre som renskötare”). Det 
finns med andra ord strukturer som är negativa ur jämställdhetssynpunkt. Men det finns även variationer i hur 
människor tänker och agerar: variationer människor emellan samt att man kanske tänker och agerar lite olika 
beroende på situation. Även den här variationen i människors förhållningssätt till arbetsdelning och 
maktrelationer mellan könen är något som organisationsforskningen och -teorin visat att det finns i arbetslivet i 
allmänhet. Det finns alltså en hel del som är lika mellan renskötseln som ”mansdominerad arbetsplats” eller 
yrke och andra mansdominerade arbetsområden. Men det finns också skillnader, särprägel gentemot mycket 
annat arbetsliv och företagande, som är av betydelse. Renskötseln beror av och har en direkt relation till 
speciella markområden, och till å ena sidan dessa områdens totala användning, å andra sidan deras ekologi. 
Detta betyder två saker, dels att möjligheten för kvinnor att bedriva renskötsel ytterst vilar på tillgången till bete 
och renarnas villkor för reproduktion, hälsa osv., dels att förhandlingssituationer ständigt aktualiseras för 
näringen. Det finns många intressen som har anspråk på markanvändningen i skog och fjäll, och utfallet av 
förhandlingarna kring denna markanvändning – liksom själva förhandlingsprocesserna – bör beaktas utifrån 
jämställdhetsperspektiv. För ökad jämställdhet är det viktigt att starka intressen och reglerande myndigheter i 
förhandlings-, lagstiftnings- och handläggningssituationer har en medvetenhet och respekt för 
jämställdhetsaspekter och kvinnors situationer, förutsättningar, önskemål. Diskriminerande föreställningar 
kring kön och specifikt kring kvinnliga samer förekommer, och de bör synliggöras och diskuteras inom såväl 
samebyar som exempelvis inom statens organ. En första åtgärd kan vara att ta upp begreppet ”renskötare” till 
diskussion. 
 
Det är en känslig fråga att kalla sig renskötare och det ingår i en vardaglig samtalskontext i och kring 
rennäringen att bedöma renskötarkåren. Det är inte när jag gjort regelrätta intervjuer människor uttalat sig om 
denna sak. Det har i stället varit i samtal ”på sidan om”, och i sammanhang där jag inte uppenbart finns med för 
att ”utföra forskning”, men ändå pratar om min forskning och det jag arbetar med för tillfället. Det kan då vara 
en person som växt upp i renskötarfamilj som säger att den eller den ”är en riktig renskötare”. Det kan vara en 
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riktiga renskötare, men på något sätt gör anspråk på renskötartiteln ändå, är uppenbarligen en stark del i detta 
uttalande, eftersom det vid samtal och intervjuer kan kännas nödvändigt för en person som skulle kunna 
bedömas som renskötare av mig, att se till att jag som forskare inte gör en ”felaktig” klassificering. Det är 
tydligen obehagligt att ”vara” – eller riskera att bli bedömd som – en sådan som gör anspråk på att vara 
renskötare utan att uppfylla de avgörande kriterierna. Eftersom det finns en beredskap redan i förväg att värja 
sig mot eventuella misstag från min sida, får jag bilden av att bedömningen av ”den riktige renskötaren” är 
något som finns med i ännu större utsträckning än jag direkt märker av. Renskötare är inte något man kallar sig 
”bara så där”.  Föreställningar kring kvinnor som legitimerar strukturer där de marginaliseras kommer till 
uttryck i användningen av renskötarbegreppet när ”renskötare” paras ihop med ”riktig” och blir uteslutande, 
nedvärderande. Kön är ett starkt argument för att en person ska hamna på ”fel” sida. Men bedömningen handlar 
inte bara om kvinnor – långt därifrån. Jag har exempelvis hört en samisk kvinna säga om en annan kvinna att 
hon är en riktig renskötare, på ett sådant sätt att åtminstone jag uppfattade att hon jämförde med manliga 
renskötare minst lika mycket som kvinnliga. Det är något att ta fasta på, att även sådana bedömningar kan 
göras. Men inom Kvinna i sameby ville man att rennäringen skulle förflytta sig bort från dessa ”eviga 
bedömningar”. De sker i en kontext som handlar om konkurrens mellan renskötselföretag, och de har en 
speciellt stark slagsida mot kvinnor. Varje renskötares företagande och arv ska respekteras, menar Kvinna i 
samebys medarbetare.  
 
En ytterligare skillnad mellan renskötaryrket som mansdominerat yrke och exempelvis ingenjörens, utöver den 
direkta kopplingen till bestämda geografiska områden och deras användning och ekologi, är hur 
yrkeskompetensen fördelas mellan yrkesutövarna och deras sociala omgivning. Inom renskötseln finns en 
spridning på så sätt att personer i omgivningen kan ”hjälpa till” eller ”rycka in” om så behövs. Dessa personer 
vet något om vad renskötaryrket innehåller och hur renskötsel bedrivs. Vissa vet givetvis mer än andra. Bland 
dessa personer i omgivningen finns inte bara män, utan också kvinnor. Man kan göra en jämförelse mellan en 
kvinnlig ingenjör och en kvinnlig renskötare. Den kvinnliga ingenjören delar hela eller delar av sin 
yrkeskompetens med andra personer inom yrket eller näraliggande yrken – det vill säga med personer som har 
en formell utbildning – och med personer som på informell väg till dels har skaffat sig samma kompetens. Inom 
yrket kan mellan tio och femtio procent av kollegorna vara kvinnor. Men de personer som finns i den 
informella gruppen, är i mycket, mycket stor utsträckning endast män, och flera av de yrkesgrupper ingenjörer 
samarbetar med i tekniska projekt är ännu mer mansdominerade än ingenjörsyrket självt. I grannskapet, i 
släkten, i vänkretsen kan därför den kvinnliga ingenjören dela många förhållningssätt och erfarenheter med 
män, men inte med kvinnor. Det kan leda till att hon betraktar sig som en ”tredje sort” eller som att hon inte 
riktigt hör hemma någonstans. (Udén 2000). Inom renskötseln är förhållandet ett annat: erfarenheter från yrket, 
liksom kompetenser, delas också med kvinnorna i renskötarens vidare sociala sammanhang. Mammor, mor- 
och farmödrar, systrar, kusiner, svägerskor, döttrar, brors- och systerdöttrar – alltid är det några av dem som har 
erfarenhet av renskötselarbete och det levnadssätt som hör till ”renskötarens” domäner. Både Andrea Amft och 
norska forskare som Solveig Joks har visat på att gränsdragningen mellan arbetsuppgifterna inom renskötseln 
inte är bestämd så att den ser lika ut över allt och alltid, och vidare att många kvinnor medverkar i det 
produktiva renskötselarbetet i större eller mindre grad under hela eller delar av livet. Den bilden har också jag 
fått av mina kontakter med Sirges och andra byar. Däremot kan alltså graden av inblandning variera över tid. 
En flicka i en renskötarfamilj förebereds kanske genom uppfostran att fungera som ”hjälp”, men blir mindre 
aktiv under vuxentiden. Det motsatta kan också inträffa, nämligen att en kvinna som inte varit ”tänkt” att vara 
särskilt aktiv som renskötare själv väljer detta i vuxen ålder. Jag kan inte uttala mig om hur medvetna kvinnor 
och män i renskötarfamiljer och –släkter är om det här förhållandet att renskötselkompetens delas både av män 
och kvinnor. Kanske är detta något många är medvetna om, kanske ser man bara gränser och 
tillkortakommanden i jämförelsen med ”den riktige renskötaren” och när man tänker på kvinnors begränsade 
möjligheter att göra sig hörda inom samebyarna. Speciellt om ”riktig” i ”riktig renskötare” innehåller 
komponenten ”man” kan ju aldrig kvinnor räknas in. Jag misstänker att det ibland är mer fråga om vad en 
enskild kvinna inte gör och är än vad hon verkligen gör och kan, och på samma sätt när man tänker på kvinnor i 
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allmänhet. Men i jämförelse med kvinnor i ett flertal andra mansdominerade yrken har kvinnliga renskötare en 
annan social kontext för att förvärva, utveckla och upprätthålla sin yrkeskompetens. 
 
Det är på många plan en gemensam insats av en hel grupp människor när någon blir – eller görs till – 
renskötare. Det finns flera arenor där detta gemensamma tar plats, några av dem långt ifrån det centrum där 
renskötarens identitet och ekonomiska förutsättningar befästs, andra mer i/kring ”kärnan”. Från andra kvinnors 
erfarenhet kan förmodligen flera ”yttre” arenor identifieras, men för de kvinnor som varit aktiva i projekt 
Kvinna i sameby, och som detta forskningsprojekt därmed följt, är de mer centrala arenorna de aktuella. Dessa 
kvinnor har redan passerat de yttre ringarna/fälten. En sådan ”inre” arena där renskötare ”skapas” eller 
marginaliseras inom Sirges är det som kallas ”arbete för byn”, det vill säga den kollektiva renskötseln och 
sådana insatser som görs exempelvis för att underhålla byns anläggningar. För ”arbete för byn” får man betalt 
ur byns kassa. Både män och kvinnor kan uppleva att otydligheter kring arbetet för byn nyttjas för att ställa 
individer i ofördelaktig dager. ”Om man inte tar arbete för byn anklagas man för att inte ställa upp, om man tar 
arbete för byn anklagas man för att ta arbete från andra”, som någon uttryckte saken. Konkreta lägen där 
otydligheter kan få en sådan här roll kan röra bland annat tillgång och efterfrågan på arbetskraft, och 
förfaranden då personer kallas till arbete för byn. De här frågorna har inte bara har sin praktiska sida, utan 
fungerar också som sammanhang där individer och grupper inlemmas eller marginaliseras i ”den inre kärnan”, 
blir – och förblir – renskötare. Eller motsatsen.  
 
Gränsdragningen mellan vad som ska räknas in i renskötselarbetet och inte är kanske den jämställdhetsfråga 
som upplevs viktigast av många kvinnor i/från renskötarfamiljer idag. Bakgrunden är renskötarbegreppets 
tyngd och genomslag på livsvillkor, medinflytande och tillhörighet. Detta har inte varit den viktiga frågan för 
de kvinnor som deltagit mest aktivt i Kvinna i sameby, och min forskningsuppgift har inte varit att studera det 
som ”inte räknas” utan kvinnors möjligheter i det som ”räknas”. Men debatten, med bland annat en väl 
utvecklad forskning och debatt på den norska sidan av Sápmi, tar fram en mer komplex bild av renskötseln än 
vad en officiell bild annars utmålar. Den visar på hur fler människor än ”renskötaren” är involverade i 
renskötseln, redan på ett praktiskt produktionsplan, för att då inte tala om det reproduktiva arbetet och 
symbolproduktionen som håller samhället samman och ger identiteten en form. De förutsättningar som skapas 
av dessa ”andra” personer är förutsättningar för kvinnliga renskötare såväl som för manliga, även om de 
kvinnliga renskötarnas relationer till dessa förutsättningar och ”andra” personer inte ser ut på helt samma sätt. 
En likhet kan finnas i att exempelvis en partner (sambo/make) med löneanställning står för den ekonomiska 
stabiliteten i ett hem där den ena parten är renskötare. Detta syns inte vara helt ovanligt i dagens läge, även om 
omfattningen alltså inte undersökts inom detta forskningsprojekt. Renskötselns situation i det här fallet kan 
dock vara mindre unik än man skulle kunna tro i relation till egenföretagandet i allmänhet, i exempelvis 
Norrbotten.1 Förklaringen till att denna debatt öppnats inom samiska kretsar snarare än på annat håll behöver 
inte ligga i renskötselns ekonomi i sig. De kvinnor inom renskötseln som höjt rösten för att påtala förhållandet 
har mer att slåss för än många andra som är i liknande situation relativt en egenföretagande partner, inte ”bara” 
ekonomin inkluderat investeringar och kapital, utan hela grundtryggheten för sin livsstil och identitet. Det 
framhålls av företrädare för Sirges att man fattat beslutet att änkor till renskötare som varit så kallade 
husbönder2 får överta husbondeskapet. Att detta inte ses som en självklarhet – och dessutom kontrasteras mot 
en praktik i andra samebyar – visar på att kvinnor som ägnar sitt liv åt att stötta ett renskötselföretagande som 
utåt sett drivs av maken lätt lever ett liv i villkorlighet. Förlorar de mannen förlorar de kanske allt. Speciellt 
kvinnor – i högre grad än män – för fram vad förhållandet innebär inte bara den kvinna som blir änka, utan 
också för den kvinna som genomgår en skilsmässa. 
                                                 
1 Docent Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, kommer att publicera forskning kring familjeföretag i Norrbotten som visar 
på förhållanden av detta slag i ett antal fallstudier. Information om sådana iakttagelser har lämnats i personligt samtal oktober 2003.   
2 ”Husbonde” är ett begrepp som har rättslig och ekonomisk betydelse genom rennäringslagstiftningen, och tolkningen av den lagen. 
Husbonden är i vissa avseenden huvudman för hela sin familjs renar – inkluderat en maka/makes privata egenomdom, och 
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Samtidigt som kvinnor idag protesterar mot de villkor kvinnor i Sápmi har att leva med, finns det en lojalitet 
mot samebyarna och mot de personer som är ledande i byarna och på andra sätt. För att förstå det här tror jag 
man kan tänka att möjligheten att leva det man betraktar som ett samiskt liv är det högst prioriterade målet för 
många samiska kvinnor. Kvinnor i renskötseln vill ofta framför allt värna möjligheten att leva det liv de 
betraktar som samiskt. Man bör därför fundera kring hur samernas rättigheter som minoritet och urbefolkning 
är skyddade, och på hur de är kanaliserade inom det svenska samhället. Här kan man se dels till lagstiftning, 
dels till praxis. Man får komma ihåg att lagstiftningen 1928 till 1971 var direkt kvinnodiskriminerande och inte 
erkände kvinnor som företrädare för renskötseln (Amft 2000), och det saknas även idag en fullständig tilltro till 
lagstiftningens hantering av kvinnornas rättigheter och möjligheter. Renskötare och renskötarfamiljer upplever 
att deras möjligheter att försvara sina intressen är svårbestämda. Det finns i den nära historien konkreta 
upplevelser, som lagt grunden till denna känsla. I Jokkmokksområdet finns exempelvis erfarenheterna från 
elkraftsutbyggnaden under 1900-talet. Att genom kritik av jämställdheten inom rennäringen indirekt kritisera de 
personer som accepteras av majoritetssamhälle, stat, kommun, som förhandlingspartners och sakägare, känns 
som att man riskerar att kasta sten i glashus. Det känns som att en kritik angående jämställdhet – i grunden en 
typ av diskussion som förekommer överallt och bör förekomma överallt – i långa loppet kan innebära att beröva 
sig själv och sin släkt möjligheten att leva det liv man uppskattar, har kompetens att hantera på ett meningsfullt 
sätt, och identifierar sig med. Det bör vara en målsättning att inte minst berörda myndigheter ser till att det inte 
finns orsak att tänka i sådana banor. Detta innebär att i ett första steg konkret och trovärdigt visa en positiv 
inställning till jämställdhet och respekt för både kvinnor och män som renskötselföretagare och företrädare för 
samebyarna, och i andra sammanhang. Även männen i renskötseln och deras attityder till debatt och kritik är en 
produkt av lagstiftningen och dess tolkning i praktiken. Ser de att kvinnor respekteras av exempelvis stat, 
kommun, bolag och andra intressenter som rennäringen förhandlar med, undanröjs också för dem en orsak att 
vara tveksam till att kvinnor debatterar, för fram krav, föreslår förändring och så vidare.  
 
Teoretiska dimensioner 
Omfattningen av projektet Nya möjligheter för kvinnor i renskötselföretag tillåter inte att göra en egentlig 
teoretisk bearbetning av materialet. Men jag skissar upp några tankar projektet väckt. 
 
En modell för könsarbetsdelningen inom det rennomadiska samhället under första delen av 1900-talet kan 
tecknas efter Andrea Amft (2000). Amft utgår från svenska samiska informanters utsagor, och kommer fram till 
att den normativa nivån under denna period beskriver helt skilda göromål och aktiviteter. Detta tecknar hon 
schematiskt som två skilda områden fördelade längs en kontinuerlig skala från ”mest kvinnligt arbete” (A) till 
”mest manligt arbete” (B). 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Fig. 1.  Könsarbetsdelning på normativ nivå. 
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Enligt Amft utfördes arbetet i praktiken inte enligt normen, men fördelades dock enligt en normalmodell3. Hon 
beskriver sina slutsatser på detta sätt: 

Det kvinnliga arbetet, 1, var den gifta kvinnans; husmoderns, ansvarsområde. Det manliga arbetet, 2, var den 
gifte mannens ansvarsområde. Tillgänglig arbetskraft; barn i olika åldrar, husmor och husfar, och om sådana 
fanns: drängar och pigor, fördelades efter behov i dels i område 1 och 2, som var tydligt genusmärkta, dels i ett 
gemensamt område, 3. Område 3 tecknar Amft genom att låta områdena 1 och 2 överlappa varandra och kalla 
överlappningen där både 1 och 2 existerar för område 3. Fördelningen av arbetsuppgifter sköttes för område 1 
av husmodern och för område 2 av husfadern. Detta gällde också de uppgifter som fanns inom område 3. 
Uppgifternas tillhörighet enligt normen avgjorde vem som fördelade uppgiften att utföra dem, även om både 
flickor och pojkar, kvinnor och män kunde få i uppgift att utföra dem. Vissa regler iakttogs, så att yngre barn 
mer fanns till hands för husmor och äldre barn mer för husfar, flickor mer för husmor och pojkar mer för husfar, 
pigor mer för husmor och drängar för husfar. Område 3 såg delvis olika ut för kvinnor och män; det var som 
Amft tecknar saken ”större” för kvinnor. Det var, enligt Andrea Amft, fler uppgifter inom det manliga området 
som utfördes av kvinnor än tvärt om. Detta betydde att kvinnor oftare hjälpte till i renskötseln, än vad män 
deltog i hushållsbestyr. Husmor och husfar var de som minst troligt skulle lämna område 1 respektive 2. Men 
detta tycks ändå inte ha varit extremt ovanligt: de uppgifter som efter säsong och lägenhet var viktigast för att 
trygga försörjningen prioriterades gemensamt inom hushållet. Amft kallar detta ”flexibel tillämpning som 
överlevnadsstrategi”. I ytterpunkterna A och B fanns ändå vissa specialfall. Att sy kläder gjorde kvinnor och 
flickor, medan män hade uppgifter inom slakt som endast de utförde, för att ta ett par exempel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Real arbetsdelning enligt Amft. Område 3 utgör ett gemensamt arbetsområde där kvinnor respektive män ”hjälper till” med det 
andra könets uppgifter. Områdets storlek varierade. 
 
Övergången till den extensiva renskötsel som dominerar kring sekelskiftet 2000, d.v.s. industrialiseringen av 
renskötseln (renskötsel för avsalu), skedde för de individuella hushållen och regionerna vid något olika 
tidpunkter under 1900-talet. Denna övergång blev också en process där i det närmaste all kontakt med renarna, 
all renskötsel, blev manligt genusmärkt. Mjölkning var exempelvis ett område där kvinnor enligt normen hörde 
hemma, och den försvann med den extensiva driftens utbredning. Ytterligare andra förändringar bidrog till den 
allt starkare manliga märkningen, eller till att endast ”manliga” uppgifter återstod. Vid flyttningarna hade 
exempelvis husmor vid 1900-talets början den speciella uppgiften att leda rajden, medan husfar skidrade baki 
och drev på flocken. Då hushållen blev allt mer stationära och endast renskötarna till slut följde renarna, 
försvann också denna uppgift. Allt detta enligt Amft. Hur kan kvinnliga renskötares position inom en samisk 
arbetsdelning av idag förstås? Om man utgår från Andrea Amfts modell kan man betrakta den kvinnliga 
renskötaren som ett sorts ”tredje genus”, kanske ett ”skuggenus” med enskilda kvinnor som socialt har manlig 
position. Alternativt kan man se kvinnliga renskötare som att de befinner sig i ett kvinnligt sammanhang inom 
ett delat område, men delvis även inom ett symboliskt manligt område. 
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Figur 3. Kvinnliga renskötare (skuggat område) är delvis inne på ”manligt område” men finns fortfarande i ett kvinnligt sammanhang 
och deras verksamhet ligger även i delat område. Modell vidareutvecklad från Amfts modell.  

 
Frågan är hur intressant det är att placera in kvinnliga renskötare i ett könsarbetsdelningsschema? Ett problem 
att föra en diskussion om kvinnliga renskötare enligt den linje Amft valt, är att hon i så hög grad utgår från 
samma utgångspunkt i den reala modellen för arbetsdelning som i den folkliga normativa modell hon 
identifierat, nämligen en kategorisering utifrån kön. Man kan inte komma så mycket längre än att identifiera 
könsskillnader, om man redan från början utgår ifrån att det är dessa skillnader som är det signifikanta i 
jämförelser människor emellan, och i karaktäriseringar av samhällen och grupper. Jag rådfrågade docent 
Christina Mörtberg om hur en mer öppen och dynamisk modell kan skapas, som kommunicerar med Amfts 
modell. Jag ser det som det som en fördel att utgå från Amft, eftersom samiska kvinnor varit intresserade av 
hennes arbete. Mörtberg föreslog att i stället för en abstrakt kvinna A och en lika abstrakt man B, så kan 
existerande, verkliga individer jämföras, och då inte bara kvinna/man utan också kvinna/kvinna och man/man. 
Jag vill inte göra en konkret jämförelse mellan individer i Sirges här, eftersom jag inte anser att det gynnar byns 
medlemmars integritet att göra så. Jag väljer i stället att rita upp modellen som den skulle kunna se ut, och hittar 
på en jämförelse. Den fiktiva personen Anna och den fiktiva personen Birgitta, båda ”husbönder” eller så 
kallade ”renskötande medlemmar” i en sameby, har ett ganska stort gemensamt område, men en del saker Anna 
gör, gör inte Birgitta. Därför hör de också delvis hemma i olika sammanhang. Medan Anna mjukslöjdar, vilket 
inte Birgitta gör, så är Birgitta samepolitiskt aktiv. Anna har turism som en sidoinkomst, medan Birgitta arbetar 
inom omsorgen. Gemensamt har de bland annat arbetet med de egna renskötselföretagen, vilket innebär 
renskötsel, bokföring mm. Anna har minderåriga barn, men inte Birgitta, och skillnaden här gör en skillnad i 
deras vardag och åtaganden på många fronter. Observera att tolkningen av ”arbete” enligt Andrea Amfts modell 
inte på något sätt utgår från lönearbete utan har en vidare innebörd som omfattar både produktion och 
reproduktion. Reproduktionen beaktar jag i något större grad än Amft (2000) gjorde i sin doktorsavhandling i 
flera av dess nivåer, från individens reproduktion till samhällets. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Annas arbete tecknas av område 1 och Birgittas av område 2, gemensamt har de område 3. Modell utvecklad från Amft. 
 

 
 
    A 

   
 B 1            2 

 1        
Anna 

 
Birgitta 

   3    2 

     
 
3 



 

 Läges-/Slutrapport 
 
 

 
 
 

12 

 
Man kan jämföra personer par för par, och se vilket arbete de utför, och upptäcka likheter och skillnader som 
inte alltid hör ihop med kön. En man och en kvinna som har sina respektive renar i hägn vintertid har mycket 
arbete gemensamt, som de inte har gemensamt med vare sig kvinnor eller män som har renarna fritt på bete hela 
året. Generationer emellan finns skillnader. Meningen med att se skillnader och likheter mellan individers 
arbete, snarare än mellan idealmodellers (”kvinnans”, ”mannens”), samt med att söka ytterligare 
kategoriseringar som kan vara relevanta för vilket arbete som utförs än kön, är inte att bortförklara att strukturer 
bäddar olika för män och kvinnor. Det handlar mer om att se bortom normer och idealmodeller och ta in vad 
som verkligen sker, hur människor lever sina liv och hur – i detta fall – renskötseln upprätthålls genom 
individers insatser. Observera att det är arbete jag skriver om när jag refererar till Amfts modell, inte attityder, 
föreställningar, bemötande. Jag skriver heller inte om den ”kostnad” det har att göra det ena eller andra för en 
man eller för en kvinna, eller vilka ”vinster” man å andra sidan kan inhämta av att göra si eller så.  
  
För att få en helhetsbild över kvinnors och mäns situation i ett visst yrke som går utöver bara själva det arbete 
som utförs – vilket ju inte kan förklara hela situationen – kan man vända sig till den genusvetenskapliga 
organisationsteorin. En teori som beaktar förändringar och dynamik kan förklara hur förbättringar kan ske på ett 
plan, samtidigt som försämringar kanske inträffar på andra. Lena Abrahamsson (2003) har tecknat en sådan 
dynamisk modell med utgångspunkt i en antologi redigerad av Ewa Gunnarsson (2003). Arbetet är inte bara 
könssegregerat, menar Abrahamsson, utan också könssegregerande. ” De senaste åren har jag, liksom många 
andra genusforskare, mer och mer börjat intressera mig för teorier kring kön som något som ständigt sker. Det 
kan även formuleras som ”att göra kön”, alltså att se kön som ett verb”, skriver Abrahamsson. 

 
 
Fig. 5. Dynamisk modell över könsordnande processer. Hämtad från Abrahamsson (2003). 
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Det finns mycket i mitt projekts resultat som kan sättas in i Abrahamssons teoretiska modell över könsordnande 
processer. Jag har redan påpekat att mycket i resultaten från min studie av renskötseln som mansdominerat 
område påminner om organisationsforskningens resultat i allmänhet. ”Skapandet av relationer och 
beteendemönster som skapar, legaliserar och förstärker föreställningar om könsskillnader” kan exempelvis vara 
sådant som att bortförklara att kvinnor är renskötselföretagare genom att tala om dem som ”inte riktiga” 
renskötare. Men det finns behov att ta in ytterligare dimensioner. Renskötseln som yrke är mer platsbunden än 
många andra verksamheter. Att vara kvinna och renskötare är inte detsamma som att vara kvinna och ingenjör, 
eller kvinna och svetsare, inte minst på så sätt att ingenjören som inte finner ett bra jobb på en plats kan välja att 
flytta till en annan plats för att få utöva sitt yrke. Hon kan till och med flytta till en annan världsdel och en 
annan klimatzon. Detta gäller inte för den kvinnliga renskötaren. Renens biologi och beteende sätter ramar för 
var rennäring kan bedrivas över huvud taget. Genom regleringar och begränsningar är den enskilda renägaren 
bunden till ett speciellt område, nämligen det där hon/han har tillerkänts rätt att bedriva renskötsel. För att 
renskötaren ska kunna utöva yrket/företagandet renskötare krävs därmed en ekologisk balans som är gynnsam 
för renarna på just det område där hon/han har rätt att bedriva renskötsel. På grund av detta förhållande behövs 
en teori som förutom de faktorer som organisationsteorin beaktar, beaktar ekologi och även 
konkurrenssituationer kring markanvändning. Därmed blir den så kallade ekofeminismen intressant. 
Ekofeminismen har dessutom ofta ställt urbefolkningars kulturer och samhällen i centrum, och beskrivit deras 
möten med expanderande europeiska samhällen. Det är Carolyn Merchants bok Ecological Revolutions jag haft 
i tankarna när jag betraktat reproduktion som både reproduktion av individer och av samhället (så att 
exempelvis samepolitik är ett reproduktivt arbete). Den boken har också varit ett stöd för att börja ta in marken 
och markanvändningen i diskussionen för att förstå kvinnors möjligheter att vara renskötare, samt att se att 
förhandlingar runt konkurrerande anspråk på markanvändning (och vattenanvändning) är del av det som med 
Abrahamssons termer ”skapar strukturella och organisatoriska könsskillnader, könsbaserad segregering och 
hierarki” i samebyarna. Genom att se sådant blir det tydligt hur byarnas förhandlingsparter och deras 
förhållningssätt och föreställningar är och har varit medskapande till kvinnors och mäns situation i samebyarna. 
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