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Kan kvinnor vara renskötare?  
 
Kan kvinnor vara renskötare? Den frågan ville en kvinna som är just renskötare, att 
Luleå tekniska universitet skulle hjälpa till att belysa, när hon tog en kontakt med oss 
försommaren 2001. Kvinnan planerade ett projekt för att öka jämställdheten inom sin 
sameby och sitt yrke. Fler kvinnor skulle på sikt bli renskötare, och nuvarande kvinnliga 
renskötares företagande och personliga välbefinnande skulle stärkas. Hennes 
jämställdhetsprojekt fick så finansiering från den påföljande hösten och pågick under två 
år (till oktober 2003). På universitetet fick jag igång ett följeprojekt, som fick namnet Nya 
möjligheter för kvinnor i renskötselföretag (NMKR), och det pågick under samma period.   
 
Den här uppsatsen är en bearbetning av det forskningsmaterial som jag samlade in inom 
NMKR. Där ingår ett femtontal intervjuer med renskötare och renägare från framför allt 
den sameby som drev jämställdhetsprojektet, samt observation och deltagande 
observation kopplat till samebyns jämställdhetsprojekt under dryga två års tid. Som 
underlag ingår också en fotodokumentation av kvinnliga renskötares arbete som utfördes 
inom NMKR, totalt 100 bilder fotograferade av renskötaren och fotografen Lena Kuoljok 
Lind. Övrigt material är debatt och dokumentation av offentliga arrangemang kring 
renskötseln från tiden för projektet och strax efter, främst hämtat från regionala media, 
samt rapportering och dokument från andra kvinno- och jämställdhetsprojekt i Sápmi. 
NMKR finansierades av Vinnova och EU Mål 1 Sapmi Norra. Som en faktor i 
verifieringen av mina analyser ingår att samarbetet fortsatt oavbrutet även efter NMKR, 
framför allt kring IT-utvecklingsprojektet Sámi Network Connectivity. 
 
När jag kom i kontakt med det samiska jämställdhetsprojektet hade jag tidigare studerat 
ingenjörsyrket, som också är mitt yrke (Udén 2000, 2002), samt genom den 
forskningsmiljö jag befunnit mig i kommit i kontakt med ytterligare studier av kvinnors 
situation i ytterligare andra mansdominerade yrken och arbetsplatser. Redan vid mitt 
första möte med renskötaryrket kändes dess karaktär i meningen ”mansdominerat yrke” 
bekant. Kanske hade igenkännandet att göra med den centrala roll snöskotern hade i den 
argumentation jag mötte, när det handlade om kvinnors eventuella möjligheter att ”klara 
av” renskötaryrket. Under den period då jag inledde mitt forskningsprojekt fick jag ofta 
höra att ”skulle det inte vara för snöskotern skulle kvinnor mycket väl kunna vara 
renskötare”. ”Snöskotern är för tung för kvinnor”, sades det. Så berättades någon historia, 
om hur en man blivit tvungen att laga en kvinnas snöskoter ute på fjället och därför själv 
blivit fördröjd. Kanske hade en hel grupp (av män) ute på uppdrag i fjällen eller skogen 
fått vänta. De kvinnliga renskötare som samlades inom samebyns projekt tog upp detta 
tema inför mig och talade om det inom gruppen; om erfarenheter av snöskotern, och om 
hur de hanterade talet om snöskotern. Med maskinen snöskotern kommer både den 
välkända ”teknikaspekten” in (d.v.s. tanken att kvinnor och teknik inte hör ihop) och det 
som Ewa Gunnarsson (1994) benämnt "kroppsstyrka som kvalifikation" (d.v.s. 
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argumentet att kvinnor är opassande för vissa yrken på grund av en förmodad fysisk 
otillräcklighet).1  
 
Det mest intressanta i frågan om kvinnor kan vara renskötare är enligt min mening att den 
ställs. Bevisligen finns det kvinnliga renskötare, inklusive äldre kvinnor som ägnat sig åt 
renskötsel under ett helt liv. I den här uppsatsen drar jag i några olika trådar, i syfte att 
undersöka vad som kan vara bakgrunden till att en kvinna som själv är renskötare ändå 
formulerar frågan. Jag börjar med att titta på den lag som reglerar renskötseln, och det 
sätt på vilket den omsätts till realiteter i kvinnors liv. Här för jag in vad antropologerna 
benämner folkliga förklaringsmodeller som jag mötte under NMKR-projektet. 2 Sedan 
går jag in på själva renskötselarbetet, dess innehåll och organisation, så som jag lärde 
känna det utifrån den sameby jag arbetade med. Jag tar fasta på talet om snöskotern och 
fäster särskild uppmärksamhet på innebörden av tekniska redskap i de kvinnliga 
renskötarnas nutid. Jag beaktar här innebörden av de folkliga förklaringsmodellerna, 
nämligen att det finns ett vetande bakom, och att det sätt på vilket vetandet kanaliseras, 
själva organiseringen av vetandet till mer eller mindre sammanhängande strukturer, har 
en relation till vad som är meningsfullt lokalt. Den tanketråden följer med, när jag tar 
hjälp från den feministiska forskningen, och låter mötet mellan kvinnliga renskötares 
situation och en skandinavisk respektive en europeisk feministisk teoretisk ansats 
utvecklas med det dubbla syftet att se både vad de teoretiska ansatserna har att ge och hur 
de framstår när de möter just detta material. Den skandinaviska forskningstradition jag 
valt, den arbetslivs- och organisationsinriktade, finns med därför att jag har ambitionen 
att uppsatsen ska fungera som ett stöd för den som vill gå vidare med jämställdhetsarbete 
inom renskötseln. En pekare in mot den stora mängd litteratur och den bas av 
erfarenheter som finns inom arbetslivsforskningen förefaller i det sammanhanget 
användbar. Den ansats jag kallar europeisk är den feministiska filosofen Rosi Braidottis 
verk Nomadic Subjects. I detta behandlar hon, som titeln säger, begreppet nomaditet. 
Detta är tankeväckande och spännande i relation till kvinnliga renskötare, som är födda in 
i en nomadisk tradition. Dessutom behandlar Braidotti utanförskap och tanken på kvinnor 
som gränsgångare. Den tråden fanns tydligt i den feministiska forskningsmiljö där jag 
befinner mig när jag först kom in i den under det tidiga 1990-talet. Tanken att kvinnliga 
tekniker och ingenjörer vandrar på, och fram och tillbaks över, gränser för kön och för 
kunskapsanspråk är väl spridd. Vad kan det innebära om man använder den tankefiguren 
också för att utreda innebörder i att vara kvinna och renskötare? 
 
Slutligen blir tre artefakter, tre tekniska arrangemang, den röda linjen i mitt resonemang. 
Varför pekas just snöskotern ut som ”orsaken” till att kvinnor inte kan vara renskötare? 
Varför inte datorn, som är en mer central apparat i dagens samhälle, än vad olika 
fortskaffningsmedel är? Och vad säger alla bilder Lena Kuoljok Lind tagit, av kvinnor 
som står och tittar i kikare, ut över landskapet och över renhjorden? 
 
                                                 

1 Se till exempel Cockburn 1985, Waldén 1990, Landström 2006 angående båda dessa argument.  
2 Begreppet folkliga förklaringsmodeller har jag hämtat från antropologen Bo Wagner Sörensen (1991). 

Sörensen (ibid.) skriver själv lokala förklaringsmodeller, men han har hämtat begreppet från det 
anglosaxiska ”folk models”.    
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Renskötselrätt och kön3  
Av officiell statistik framgår att renskötaryrket är mansdominerat. Om vi utgår från de 
första åren på 2000-talet, så var cirka nittio procent av renskötarna män (Svensk 
rennäring 2000, Kråik 2002). Här stannar jag till vid den första frågan i min 
undersökning, nämligen frågan om det finns en juridisk osäkerhet, som manade min 
kontakt i samebyn att ställa frågan om kvinnor kan vara renskötare. Om det finns en 
sådan, är det rimligen så, att den även kan sättas i samband med den ojämna 
könsfördelningen i yrket. Till att börja med måste den förutsättningen göras klar att 
dagens villkor är sådana, att detta att vara renskötare bygger på att vara 
renskötselföretagare. Renskötaren är inte en anställd som sköter renar andra äger, utan en 
företagare som sköter sina egna renar. I detta arbete kan renskötaren som extra åtagande 
lägga in att sköta även andras renar, men detta sker mot bakgrund av det egna ägandet. 
Sådan är näringens struktur och lönsamhetsläge. (Jordbruksverket 2003, Svensk 
rennäring 1999, Amft 2000) Utifrån detta konstaterande kan vi ta en titt på 
renskötaryrkets juridiska förutsättningar. Renskötaryrkets förutsättningar blir i praktiken 
desamma som renskötselföretagandets förutsättningar (och det är utifrån den verkligheten 
som min kontakt i samebyn ställer sin fråga). Det är då så, att rätten att bedriva 
renskötselföretag i Sverige tillkommer enskilda personer som genom medlemskap i 
sameby får ta mark i bruk för renskötsel och binäringar så som fiske. För att vara exakt: 
rätten att bedriva renskötselföretag i Sverige tillkommer enskilda personer och vilar på 
villkoren att vara same (vilket bedöms enligt av staten fastlagda kriterier), att äga ett 
renmärke, och att vara medlem i en sameby .4 Begreppet sameby har här en central 
innebörd. Det är nämligen samebyarna som förfogar över rätten till renbete, inte 
renägarna eller renskötselföretagarna personligen. Därav följer att det är samebyn i 
egenskap av juridisk person som företräder medlemmarna i till exempel förhandlingar 
kring renbetet. Den rätten har inte de enskilda renägarna/företagarna själva. Därav följer 
också, vilket jag kommer att gå in på längre fram, att den enskilda renskötaren är 
beroende av samebyns välvilja för sitt företagande och i relation till sin renskötselrätt 
(rätt till mark och vatten). Samebyn som företeelse, är en specifik form av juridisk person 
som särskilt instiftats av den svenska staten för att organisera och strukturera 
renskötarnas rätt till mark- och vattenanvändning. Eftersom samernas 
minoritetsrättigheter i dessa hänseenden är knutna till renskötseln, innebär detta att det är 
genom samebyorganet som den svenska staten organiserar den samiska minoritetens rätt 
till mark och vatten. Samebyarna verkar inom den svenska delen av renskötselområdet, 
vilket omfattar Lappland, Jämtland, Härjedalen samt norra Dalarna. Man kan här tala om 
den svenska delen av Sápmi, som den samiska beteckningen lyder. Sápmi sträcker sig 
över flera nationer; från Norges atlantkust över norra Skandinavien, Nordfinland och in 
över Kolahalvön i nordvästra Ryssland. Alla de olika nationer som har territorium inom 
renskötselområdet reglerar renskötseln på sina egna och delvis olika sätt, i Sverige alltså 
                                                 

3 När jag här beskriver rättsliga förhållanden, bygger min framställning främst på den syn som 
utvecklats av Amft (2000) i kombination med det material som samlades in under NMKR, samt på texten i 
Rennäringslagen SFS nr 437(1971). 

4 Till dels andra regler gäller för koncessionsskötselrätt i Tornedalen. 
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via samebyarna och deras status. Den största svenska samebyn har cirka 400 medlemmar. 
Det betyder att ungefär 400 personer äger renar vilka bär deras personliga märke, och 
som de får låta beta på det område som är byns tillerkända betesmarker. En riktigt liten 
svensk sameby, däremot, har kanske bara tio medlemmar, som alltså har att samsas och 
samarbeta inom sitt område på samma organisatoriska villkor som gäller för 
medlemmarna i den största.  
 
Samebymedlemskapet är i praktiken det avgörande villkoret för renskötselrätt, eftersom 
det är här en uttalad ”brist” finns. Det är ett villkor för att ha renskötselrätt att vara same, 
men det motsatta förhållandet gäller inte. Att vara same innebär inte att ha renskötselrätt. 
Med andra ord är det inte alla samer som har tillgång till mark och vatten utifrån den 
logik som ligger bakom samebyorganisationen, och därmed har de i detta hänseende inte 
några minoritetsrättigheter alls. Långt ifrån alla samer är samebymedlemmar, och det är 
svårt att få medlemskap för den som inte tillhör en kärnfamilj för vilken ett kontinuerligt 
medlemskap redan är etablerat i en by. Med detta konstaterande närmar vi oss en 
kärnpunkt vad gäller renskötselrätt och kön: De skilda rättigheter till mark och vatten, 
som det svenska rättssystemet tillerkänner olika samiska individer. En ytterligare faktor 
som reglerar renskötselrättigheterna, utöver ovan nämnda, är nämligen att det finns olika 
typer av samebymedlemskap. Andrea Amft (2000) har i sin doktorsavhandling Sápmi i 
förändringens tid: En studie av samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och 
etnicitetsperspektiv beskrivit samebymedlemskapets former och fördelning med fokus på 
de skillnader som finns. I avhandlingen går Amft igenom gällande lagtext, och ställer 
samman den med människors levnadsberättelser. I enlighet med gällande Rennäringslag 
SFS nr 437, som fastställdes 1971, finns tre olika typer av medlemskap, noterar Amft. 
Den första, klass 1 är enligt SFS nr 437(1971), 2§ ”renskötselberättigad som deltar i 
renskötseln inom byns område”.  De två andra klasserna innefattar dels personer som av 
ålders- eller hälsoskäl slutat som renskötare utan att ta upp annat arbete/företagande 
(klass 2), dels personer som ingår i klass 1 eller klass 2 medlemmars hushåll eller är 
”efterlevande make” till klass 1 eller klass 2 medlem. Denna klass är den sista, tredje, 
klassen, klass 3.  
 
Alla samebymedlemmar får äga renar, och får låta dem beta inom sin samebys område. 
Klassifikationerna har sin innebörd genom att renskötselrättigheternas kvalitet skiljer sig 
åt, klasserna emellan. Vad detta innebär, kan förklaras utifrån den utökade rätt det för 
med sig i fråga om beslutsfattandet inom byn, om man har klass 1-medlemskap, det vill 
säga utifrån de möjligheter man har att påverka samebyns beslut och agerande om man är 
klass 1 medlem eller inte. Att vara klass 1 medlem innebär nämligen att ha en mer 
betydande rösträtt i samebyns stämma än de andra medlemmarna har. Alla får rösta om 
vem som ska vara ordförande på stämman, om revisor och om styrelsens ansvarsfrihet 
och om stadgeändringar. Men övriga beslutsärenden är klass 1 medlemmen, eller den 
”aktivas”, angelägenhet. Vad innebär arrangemanget? Alla renar som ägs av de personer 
som hör till en renskötande medlems hushåll räknas med i denna ”aktiva” medlems 
reninnehav, och utgör därmed underlaget för klass 1 medlemmen att driva igenom sin 
linje i samebyns gemensamma beslutsfattande, som kan röra exempelvis hur betet ska 
delas upp mellan medlemmar och grupper, hur ersättningar ska fördelas och hur 
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förhandlingar med konkurrerande anspråk på markanvändning ska skötas. Att det totala 
antalet renar i hushållet är grunden för den aktives röstetal i samebyns årsstämma kan 
praktiskt sett innebära att om någon eller några av de personer som äger de renar som en 
klass 1 medlem har sitt röstetal beräknat utifrån har avvikande åsikt i en fråga, så kan 
detta inte komma till uttryck. Endast en person avlämnar ju rösten, även om röstens värde 
är viktat utifrån flera personers egendom. Med anledning av att endast en minoritet av 
klass 1 medlemmarna i de svenska samebyarna är kvinnor, samtidigt som kvinnor ändå är 
renägare och medlemmar i samebyarna, innebär denna ordning att ett stort antal kvinnor 
inte kan föra sin egen talan, utan företräds av män i samebyarnas beslutande organ, i 
regel män som de är nära släkt med. (Se t.ex. Amft 2000, s. 83).  På motsvarande sätt 
finns andra skillnader mellan de olika medlemsklasserna, vad avser rättigheterna inom 
byn och dess territorium. I slutänden är summan av alla detaljer en ekonomisk fråga. Det 
rådande systemet kan inte sägas ha gynnat kvinnorna. Statistik från Svenska Samers 
Riksförbund och Statistiska Centralbyrån visar att ingen av de största renägarna i Sverige 
är kvinna, och att kvinnors renhjordar i regel är små. (Svensk rennäring, 1999) 
 

Kvinnor och renskötselrätt  
Klassningen av samebymedlemmarna skiktar renskötselrättigheterna, och klassningen i 
sig är som framgår ovan strukturerad utifrån ett familjebegrepp. Sett mot denna juridiska 
bakgrund kan man undra om det finns särskild anledning till osäkerhet för kvinnors? Som 
Andrea Amft (2000) redan påvisat, och så som misstanken måste bli redan då vetskapen 
om en klassning relaterad till en familjenorm introduceras, är svaret på den frågan ja. I 
den i skrivande stund gällande Rennäringslagen återfinns inte bara en implicit 
familjenorm i medlemsklassningen, utan begrepp som på grund av deras ålderdomliga 
prägel onekligen är värda att uppmärksamma i jämställdhetssammanhang. Som kvinnor 
från renskötarfamiljer flera gånger påpekade för mig under NMKR-projektet, används 
faktiskt begreppet husfolk för att benämna klass 3 medlemmar. Husfolket står, på sätt 
som beskrivs ovan, definitionsmässigt i beroenderelation till husbonden (klass 1 
medlemmen). Det här arrangemanget i sig och i sammanhanget av att lagen använder 
begreppen husbonde, husfolk associerar till en patriarkal ordning. Det är också så, att 
rennäringen en gång i tiden har reglerats på ett explicit kvinnodiskriminerande sätt. I dag 
kan man, om man vill uttrycka saken så, säga att det ”råkar” vara fallet att flertalet 
kvinnor inom renskötseln räknas som ”husfolk”, medan ”husbönderna” till största delen 
är män. Men i den lag som föregick nuvarande var själva strukturen sådan att detta måste 
bli fallet. 1928 års lag, som gällde fram till 1971, gav ingen rätt till kvinnor att bedriva 
renskötsel annat än om de tillhörde renskötande mäns hushåll. Kvinnor gavs ingen laglig 
möjlighet att bli klass 1-medlemmar, och ett giftermål med en man som inte hade 
renskötselrätt betydde att en kvinnas rätt, om hon haft sådan som medlem i sin fars 
hushåll, gick förlorad. Om det fanns synnerliga skäl kunde begränsad rätt behållas efter 
särskild prövning. I 1971 års lag försvann det språkbruk som uttryckligt diskriminerade 
kvinnor, och därmed kan man om man ser enbart till denna lagens skrivning och inget 
annat säga att den inte säger något om kön. Men de fortsätter vara inbyggda i den 
rättsliga normen, genom det sätt på vilket klassningen av olika typer av medlemmar är 
konstruerad. I och med den nya lagen är de könssegregerande effekterna, som Amft 
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(2000) uttrycker saken, indirekta. Även om man i den nyare lagen bytt ut ord som hustru 
till make följer dess uppdelning i olika klasser till sin struktur direkt den 
kvinnodiskriminerande indelning som fanns i den tidigare lagen, 1928 års lag. Resultatet 
blir på ett ytligt plan möjligt att tolka som könsneutralt.  
 

Nutida tolkning av kvinnors rättigheter 
Med den tidigare lagstiftningen fanns ingen möjlighet för kvinnor att få klass 1-
medlemskap. Kvinnor kunde inte vara ”renskötare” i meningen klass 1 medlem, under 
den tid fram till 1971 då 1928 års lag gällde. Den samiska kvinnoforskningen har tidigt 
uppmärksammat att detta betytt att samiska kvinnor och deras ättlingar ”försvunnit” ur de 
samiska sammanhangen.5 Hur är fallet nu? Har Amft rätt, då hon definierar den 
förändring i språkbruk som ändå skett mellan 1928 och 1971 års lagstiftning som i ytlig? 
 
Att klassas in som klass 1 är något en person ansöker om hos en sameby. Det är 
samebyns årsstämma som avgör om denna person är ”aktiv” renskötare eller inte, och kan 
beredas plats i byn. Flera aspekter måste beaktas för att få en bild av hur det går till att i 
denna mening bli renskötare. Jag kommer framöver att resonera kring processen då en 
renskötare ”skapas” till att kunna vara och respekteras som aktiv. I detta avsnitt, som 
handlar om rättigheter i en juridisk mening, måste fokus sättas på den formella 
bedömningsprocessen. Denna sker inom slutna församlingar under och i relation till 
samebyarnas årsstämmor, och några sådana har jag inte haft tillträde till. Något kan dock 
dessa interna skeenden spåras; dels i det forskningsmaterial som samlades in under mitt 
följeprojekt i samebyn (intervjuer och samtal), dels genom avtryck sådana processer gjort 
i media.  
 
För att till att börja med se på materialet från NMKR-projektet, så framhöll företrädare 
för den sameby jag samarbetade med, som ett tecken på att man tog hänsyn till kvinnorna 
i byn, att man fattat beslutet att änkor till renskötare som varit så kallade 
husbönder/aktiva får överta husbondeskapet efter en avliden make. Detta vill säga att 
man beslutat att änkan ska ha möjlighet, åtminstone en tid, att driva renskötseln vidare 
utifrån den familjebaserade affärsenhet hon bildat tillsammans med den avlidne maken. 
Att detta inte ses som en självklarhet – och 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 lever ett liv i villkorlighet. Förlorar de mannen förlorar de kanske allt. 
Förhållandet gäller också för den kvinna som genomgår en skilsmässa, vilket framför allt 
kvinnor berättade för mig.6 Ur media kan information om ytterligare skärpta situationer 
lyftas fram. I Norrländska Socialdemokraten den 6 november 2001 kunde man under 
rubrik Personligt, tillsammans med notiser om 50-årsdagar och begravningar, läsa att 

                                                 
5 Första gången jag såg samiska kvinnor uttala sig om den här saken var i en intervju med en norsk 

kvinnoforskare, Jorun Eikjokk om jag minns rätt, som publicerades i Kvinnovetenskaplig Tidskrift helt 
tidigt på 1990-talet. 

6 Framför allt några olika kvinnor från renskötarsläkt påpekade detta förhållande för mig, med 
anledning av att de kände till mitt projekt och ville tala om jämställdhetsarbete inom renskötseln/i samiska 
sammanhang. 
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”Systrarna fick rätt”. Två systrar hade fått igenom en överklagan hos Länsstyrelsen i 
Norrbotten om ett beslut angående deras personliga samebymedlemskap. Systrarna hade 
på sedvanliga grunder haft status som aktiva renskötare, klass 1 i den by deras familj 
tillhörde. Men efter att de hade gift sig med män i samma by, som också hade denna 
klassning, hade samebyns årsstämma beslutat ända systrarnas klassning till en lägre, klass 
3. Systrarna fick rätt, man ska inte förlora sin rösträtt vid giftermål, konstaterade NSD:s 
journalist. ”Beslutet känns jättebra. Man har ju känt sig diskriminerad som kvinna och jag 
hoppas framöver att även tjejer ska kunna ha renskötsel som huvudsyssla”, citerade NSD 
en av systrarna i sin notis. Men sista ordet var inte sagt. ”Vi ska diskutera med styrelsen 
och ta ställning”, var enligt NSD byns ordförandes kommentar. Rennäringslagen, ansåg 
han, gav stöd för samebyns beslut. Givet den struktur som finns i Rennäringslagen, och 
som beskrivits ovan går det inte att på ett entydigt sätt gå emot en sådan slutsats. En fråga 
är förstås om det var ren och skär kvinnofientlighet som stod bakom samebyns beslut. Ett 
argument för att hushållsnormen ska gälla, och som framförs inom samebyarna, är att 
man är rädd att vissa familjer ska få dominans över enskilda samebyars angelägenheter, 
vilket kan ske om flera personer i samma familj tillhör klass 1. Denna farhåga grundas på 
teknikaliteter i hur klass 1 medlemmars röstetal räknas fram. Inte desto mindre var det 
kvinnorna, inte männen, som klassades ned i detta exempel.7 
 

Begreppet renskötare 
Jag har ovan så smått fört in begreppet ”aktiv” i diskussionen. Den definition av klass 1-
medlemmen som sammanfattas i Rennäringslagens beskrivning ”renskötselberättigad 
som deltar i renskötseln inom byns område” är central för hur renskötseln är ordnad. En 
jämförelse som kan förklara det juridiska förhållandet är, om man enligt reglementet 
skulle måsta vara aktiv som snickare eller betonggjutare för att få äga ett byggföretag. 
Detta beskriver sammantaget och i dagens läge ungefär vad som i dagligt tal kallas att 
vara renskötare. ”Den aktive”, renskötaren, har idag den centrala roll som husbonden 
uttryckligen hade under den tidigare lagen. Klassningens normativa innehåll kan dock i 
de enskilda fallen överskuggas av att dess juridiska innebörd framför allt relaterar till 
företagandets villkor. Exakt alla klass 1 medlemmar är inte renskötare. Till exempel kan 
änkor, som framgår ovan, i vissa byar ha klass 1 medlemskap. Men åtminstone som äldre 
kanske de inte deltar i skog och mark på det sätt som normen förespeglar. Lagstiftningen 
poängterar i alla händelser att den som har den högsta rangen och rätten i samebyn, är 
den som bedriver renskötsel i meningen att vara ute i skog och mark med djuren. 
Begreppet ”klass 1” används enligt min erfarenhet inte så ofta i dagligt tal, däremot fanns 
det under NMKR-projektet ofta orsak att tala om just klass 1 medlemmar. De begrepp 
som då användes är talande för det genomslag lagens definition har. För att definiera 
klass 1 medlemmar användes begreppet ”renskötande medlem”, ordet ”aktiv” eller rätt 
och slätt renskötare. Min bild är att begreppen även används i jämförbara samtal utanför 
forskningssituationen.  
 

                                                 
7 I personlig kommunikation med de två systrarna bekräftades tidningens rapportering i sak. 
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För att förstå bakgrunden till den kvinnliga renskötarens fråga om kvinnor kan vara 
renskötare ska sägas att det över huvud taget är en känslig sak, att kalla sig renskötare. 
Inte bara kvinnor utan även män granskas med kritiska ögon. Så vitt jag kan se, gäller 
detta hela den skandinaviska kontexten. Bland personer från renskötarfamiljer, men 
intressant nog minst lika mycket bland icke-samer som exempelvis genom sitt arbete 
kommer i kontakt med renskötseln, ingår det enligt min erfarenhet från NMKR-projektet 
i en vardaglig samtalsrepertoir att bedöma renskötarkåren enligt mallen ”riktig – icke 
riktig”. Det var inte bara när jag gjorde intervjuer människor pratade med mig om denna 
sak. Det var nästan främst i samtal ”på sidan om” som detta tema dök upp. Det kunde 
gärna vara i sammanhang där jag inte uppenbart fanns med för att utföra forskning, men 
ändå pratade om min forskning och det projekt jag arbetade med. Det kunde vara en 
person som växt upp i renskötarfamilj som sa att den eller den personen ”är en riktig 
renskötare”. Det kunde vara en icke-samisk tjänsteman på Länsstyrelsen i Norrbottens län 
som uttalade sig om den riktige renskötaren och vem som är det eller inte, det kan vara en 
nordnorsk icke samisk kvinna från renskötselområdet som uttalar sig om hur sådana som 
inte är riktiga renskötare ”tar upp plats” (det vill säga betesmark) från de förmodat 
riktiga. Syftningen på att det finns personer som inte är riktiga renskötare, men på något 
sätt gör anspråk på renskötartiteln ändå, är en stark del i detta återkommande uttalande. 
Bedömningen var återkommande i sig, men också precis detta begrepp: en riktig 
renskötare.  
 
Det finns förstås två sidor av bedömningarna av vem som är renskötare: den bedömande 
och den bedömda. Den ”andra” sidan, den bedömda, mötte jag exempelvis när det kändes 
nödvändigt för en person jag talade med, och som skulle kunna bedömas som renskötare 
av mig, att se till att jag som forskare inte gjorde en ”felaktig” klassificering. ”Skriv för all 
del inte att jag är renskötare!”, kunde en person säga som jag talade med i min egenskap av 
forskare. Personen skulle kunna bedömas som renskötare och vet om det. Det är 
uppenbarligen en obehaglig tanke att riskera att bli bedömd som en sådan som gör 
anspråk på att vara renskötare utan att uppfylla de avgörande kriterierna. Som jag redan 
nämnt, mäts även män mot mallen ”riktig”. Jag har hört jämförelser i relation till denna 
mall göras till förmån för kvinnor. Däremot har, som framgår ovan, kvinnor som 
utgångspunkt en osäker position. Mannen är normen i regleringen av näringen, och i 
praxis när reglerna ska tolkas. Den riktige renskötaren med sin snöskoter – det är den 
mall de kvinnliga renskötarna och renägarna har att mätas emot. Detta mätande pågår så 
vitt jag kan bedöma, utifrån de kontakter jag haft, lika väl inom den statliga förvaltningen 
som inom samebyarna. Jag vill inte överdriva den betydelse normen för ”den riktige 
renskötaren” har i den sameby jag arbetade med. Renskötselsamhället präglas inte av 
monokultur, utan människor presenterar hela tiden överraskande alternativ, vilket kanske 
är det mest intressanta av allt. Inte desto mindre, någonstans i samspelet mellan samebyn, 
dess medlemmar och den omgivning som byn verkar inom, får denne ”riktige” renskötare 
betydelse i så motto att ”han” har direkt samband med kontroll över resurser. Den riktige 
renskötaren är en resursgenererande identitet.   
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Kvinnor, renskötsel och äktenskap 
Det ska i och för sig poängteras att, i fallet med de två systrarna och den ändrade 
medlemsklassningen som refereras ovan, slog aktuell prövande myndighet fast att 
Rennäringslagen inte diskriminerar gifta kvinnor på det sätt som samebyn tolkat saken. 
Men, åtminstone så bäddar den för det. Utifrån en orienterande utblick framstår inte fallet 
med de två systrarna som ett undantag, utan snarare som en regel för hur 
medlemsklassningen och begreppsparet husfolk-husbonde får ett genomslag i kvinnors 
liv. Ett sätt för en kvinna som har ambitioner att ha renskötsel som sin huvudsakliga 
näring, att förhålla sig till lagstiftning och tolkningspraxis, skulle kunna vara att undvika 
att gifta sig med en man som är eller med sannolikhet kommer att bli klassad som 
samebymedlem klass 1 i densamma samebyn där hon själv har sitt medlemskap. Just 
denna strategi talades det också om i den sameby jag arbetade med. Det talades också 
rent allmänt om äktenskapets innebörd för kvinnors strategier i relation till renskötseln 
och samebyn. En yngre man sa under en intervju att det är en iakttagelse han gjort, att 
kvinnor som vill arbeta som renskötare inte gifter sig med renskötande män. En annan 
man talade om konkurrens som kan uppstå i ett äktenskap, om vem som ska få vara ute 
med renarna, och att det då blir kvinnan som får stryka på foten, och det vet kvinnorna. 
En tredje, äldre man, sa vid ett tillfälle att han inte förstod varför kvinnor ska vilja vara 
renskötare. Men så tänkte han efter och tillade: Om de inte är gifta med män som inte har 
renskötselrätt, förstås. I denne mans tankegång framstår renskötseln som en gemensam 
angelägenhet inom familjen som någon upprätthåller för hela familjens del. I normalfallet 
ska det enligt denne mans tänkande vara en man som har denna uppgift, men han förstår 
att kvinnor uppfostrade i renskötselmiljö inte vill lämna miljön som sådan och accepterar 
därför tanken att de kan välja att vara renskötare om mannen inte har rätt att vara det. 
Sammantaget kan sägas att människor i renskötarmiljön generellt tänker på och talar om 
en nödvändighet för kvinnor att förhålla sig till äktenskapet och en eventuell livspartner 
som en del av relationen till renskötseln. Detta blir ett dubbeltydigt meddelande till 
omvärlden: dels att lagen har ett genomslag i kvinnors situation, men samtidigt att det 
bland samebyarnas människor finns en syn på renskötsel och kön, som går emot lagens 
formulering. 
 
  

Renskötselns innehåll och organisation 
Med en benämning från antropologin kan man säga att det är en folklig förklaringsmodell 
för kvinnors marginalisering, att det är snöskotern och dess tyngd som gör att kvinnor 
idag inte ”kan” vara renskötare. Är det så att snöskotern avgjort att kvinnor inte kan vara 
renskötare? Skulle de rester av diskriminering som kvarstår i lagstiftningens bokstav 
suddats ut vid det här laget, om snöskotern inte varit? I den juridiska utblicken har den 
här uppsatsen närmat sig det lokala renskötarsamhällets egen tolkning av renskötselns 
innebörd. Frågan om kvinnor kan vara renskötare kan måhända redas ut ytterligare, om vi 
ser på den via renskötaryrkets innehåll. Hurdan är den vardagsverklighet som den 
folkliga förklaringsmodellen om snöskotern vilar på? Begreppen ”att vara aktiv” eller rätt 
och slätt ”renskötare”, är inte bara benämningar för klassning och rankning. De syftar 
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också på ett innehåll. Det här innehållet kan till att börja med inte förklaras utan att det 
mer eller mindre oavbrutna tillståndet av förflyttningar nämns. Inom det territorium som 
den enskilda byn är tillerkänd flyttas renarna mellan olika betesmarker, och i takt med 
årstiderna allt efter varje års unika förhållanden. I fjällsamebyarna, som flyttar mellan 
kust och fjäll, gäller att en sträcka på 40 mil mellan sommar- och vinterbete inte är unikt. 
Den skogssamiska renskötseln flyttar inom något mindre områden. Förutom vid vårens 
och höstens flyttningar mellan beteslanden samlas och flyttas renarna för bland annat 
märkning och slakt, och för att hitta bästa betet. Där betet finns, där finns renarna. Där 
renarna finns, där finns renskötarna. Eller så är det tvärt om: där rensskötarna finns, där 
finns renarna. Att flytta renarna till de marker, där det finns bete och bra förhållanden för 
årstiden, och att sedan se till att de finns kvar på dessa platser så länge som det är 
lämpligt är renskötarens grunduppgift. Renar vandrar också naturligt, och det är dessa 
vandringar som renskötseln, så som vi ser den utföras idag, imiterar. Renskötseln är 
därför en nomadisk näring. Som norm och av nödvändighet gäller detta idag, så som det 
gjorde förr. Renarna är nomadiska, de som idag lever av och kring dem väljer i regel att 
stödja det beteendet hellre än att hålla renarna i hägn. Stora hjordar är ekonomiskt 
fördelaktigt och det förenklar att hålla större hjordar om renarna kan söka sitt bete själva, 
kalva i avskildhet med mera. Renarna är dock mer nomadiska än de kan tillåtas vara, och 
eftersom renarna är renägarnas kapital och juridiska ansvar får renskötarna se till att veta 
var renarna finns och styra vart de beger sig. Renskötarna flyttar (med) och bevakar 
renarna. Det är också renskötarnas uppgift att fungera som buffert mellan renarna och alla 
de ytterligare intressen som finns inom renbetesområdet. Denna funktion fyller de genom 
att förutse, förebygga och åtgärda ogynnsamma händelser. Renskötarna, som ju förutom 
att de tar hand om djuren är företagare och djurens ägare, förhandlar för sina renars 
räkning, kan man säga, med naturen och med människor, med syftet att skydda renarna, 
säkra deras välbefinnande och reproduktion. Förhandlingarna med naturen kan handla om 
att välja tidpunkt för flyttning, förlänga en vistelse på viss plats genom stödutfodring, 
bedriva skyddsjakt på rovdjur. Förhandlingar med människor och organisationer förs med 
allt från enskilda skogsägare, via bolag som bedriver verksamhet i renskötselområdet och 
intresseorganisationer (som exempelvis vill bedriva jakt inom renskötselområdet, bygga 
turistleder eller liknande), till staten som markägare, förvaltare och lagstiftare.   
 

En renskötare blir till 
Renskötaren är en ledare i sin omgivning, och att bli klassad av sin by som aktiv 
renskötare är en befordran inom renskötselsamhället. Det är på många plan en gemensam 
insats av en hel grupp människor när någon blir – eller görs till – renskötare. På samma 
sätt finns det en gemensam aspekt i att en uppnådd status upprätthålls. Det finns flera 
sociala sammanhang där detta gemensamma skapande och återskapande av den ”aktive” 
renskötaren/klass 1 medlemmen tar plats. Några av dessa sammanhang finns långt ifrån 
de sammanhang där renskötarens identitet och ekonomiska förutsättningar verkligen 
befästs, andra ligger just i själva positionen aktiv renskötare. Det förekommer att 
samebymedlemmar klass 1 lämnar sin status. Bakom sådana handlingar kan trauman 
anas, och erfarenheter av att sättas ur spel, liksom möjligen en strategisk innebörd i så 
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motto att ett personligt tillbakadragande kan göra det möjligt för åtminstone en nära 
familjemedlem att fortsätta.   
 
Utifrån många kvinnors erfarenhet kan, så som jag uppfattat saken, ett antal sammanhang 
längre ifrån själva renskötaryrket identifieras, där deras banor vikt av, bort från 
renskötaryrket. Detta skriver jag som ett rent påpekande, utan att anta att alla, vare sig 
pojkar eller flickor, med nödvändighet önskar att bli renskötare. Jag vill snarare 
poängtera att detta att bli renskötare framstår som en kontinuerlig process med början i 
barndomen, och att både flickor och pojkar uppfostras till att klara av renskötselns livsstil 
som sådan. Detta innebär att ett för varje familj varierande mått av färdighetsträning och 
kunskapsutveckling är gemensam för pojkar och flickor. En enkel åtgärd kan vara att 
träna sina barn att tälja i trä. Jag tänker, när jag ser en grupp syskon sitta ner med den 
uppgiften, att kniven alltid är med i skog, och mark och kan användas till allt från att 
tillverka provisoriska redskap och komponenter i medhavd utrustning som falerat, till att 
skapa tändved av otympliga vedklabbar. Sedan kan stödet att gå vidare till nästa steg 
variera, och här får efter hand allt vidare cirklar av släktingar och bymedlemmar 
betydelse, liksom givetvis det individuella barnets, ungdomens eget intresse. En kvinna 
berättade för mig att hon särskilt lade vinn om att lära sin dotter köra snöskoter på ett sätt 
som skulle passa henne långsiktigt i framtiden, och öka hennes konkurrenskraft i 
renskötselns återkommande tillspetsade situationer, som att risken finns att bli kvar i 
timmar efter en fastkörning, medan hjorden och de andra renskötarna drar vidare. 
Betydelsen av den vidare familjekretsen i omsorgen om barnet och den unga personen, 
kommer in i olika skeden i varje persons liv. När jag vid ett tillfälle uttalade beundran för 
en kvinna vars son är renskötare trots att hennes man inte tillhörde någon sameby, 
hänvisade man till morbröderna. Morbröderna måste ha tagit denne man med sig, då han 
var barn och ung. 
 
För de kvinnor som var aktiva i samebyns jämställdhetsprojekt, är de mer centrala 
sammanhang där renskötare ”görs” och befäster sin identitet de aktuella, för frågan om en 
kvinna ”kan” vara renskötare. Dessa kvinnor har ju i sin egenskap av renskötare och 
samebymedlemmar klass 1 redan passerat ett antal fält, där flertalet kvinnor inte rör sig. 
En sådan ”inre kärna” där renskötare eller ”nästan färdiga” renskötare kan skapas, stödjas 
eller marginaliseras är det som kallas arbete för byn. Det handlar om den kollektiva 
renskötseln och sådana insatser som görs exempelvis för att underhålla byns 
anläggningar. Detta arbete betalas ur byns kassa, vilket kan ha omedelbar ekonomisk 
betydelse, beroende på samebymedlemmens helhetssituation. Men utöver den aspekten 
finns annan betydelse. I den by jag följde inom NMKR fanns vid tiden för studien ingen 
tydlig organisation för arbetet för byn. Både män och kvinnor kunde uppleva att 
otydligheter kring arbetet för byn nyttjades 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 social betydelse kan röra bland annat det sätt på vilket man 
diskuterar tillgång och efterfrågan på arbetskraft, det vill säga skapar bilder av enskilda 
och grupper inom byn som bidragande och värdefulla eller tärande på de andra, samt 
förfaranden då personer kallas till arbete för byn, då den enskilda kan erfara att bli 
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osynliggjord. De här tillfällena fungerar som sammanhang där individer och grupper 
inlemmas eller marginaliseras i ”den inre kärnan”, blir – och förblir – renskötare. Eller 
motsatsen.   
 

Ett kvinnoperspektiv på renskötselföretagandets innehåll 
Första klassens samebymedlemmar är mer sällan kvinnor, och för klass 3 medlemmar har 
jag inte noterat några begrepp med motsvarande definierande innebörd, som de som 
används i vardagssituationer för klass 1 medlemmarna (”aktiv”, ”renskötande medlem” 
etc.).8 Detta betyder inte att samebyarna är tomma på kvinnor, utöver den minoritet som 
bedriver renskötsel som ”aktiva”. Renskötarens arbete, som beskrivs helt kort ovan, sker 
inte i ett vakuum. Både sociala och organisatoriska åtgärder krävs för att stötta upp 
renskötarnas arbete, inklusive sådant som transporter och annan logistik, och i dessa har 
kvinnor en roll som inte ifrågasätts i sig. Den betraktas dock inte nödvändigtvis som del i 
renskötseln, i alla händelser inte formellt.  I det material som samlades in genom NMKR 
framgår att flickor och kvinnor från renskötarfamiljer både förr och nu generellt 
uppfostras till att fungera i renskötselmiljön. Detta är ingen unik iakttagelse från mitt 
projekt, utan framgår av flera forskares publikationer. (Amft 2000, Joks 2001, Kråik 
2001, Eikjokk 1989)   
 
Samer har utvecklat en tradition att bedriva renskötsel vandrande med renhjordarna, som 
är unik i Skandinavien men har ett sammanhang av olika traditioner österut över Sibiriskt 
område. I Sverige är det framför allt personer födda på 1950-1960-talet och tidigare som 
har en bred erfarenhet av detta nomadiska levnadssätt på vardagsnivå. Numer är det 
företrädesvis de personer som är ”aktiva” renskötare som lever det livet, även om stora 
ansträngningar enligt min erfarenhet görs att integrera familj, släkt och vänner i 
nomaditeten, så långt möjligt är. En faktor som skapar ramar för dagens renskötsel är de 
svårigheter som finns att kombinera renskötseln med familjeliv, utbildning etc. Det 
svenska (skandinaviska) samhällsbygget under 1800- och 1900-talet – moderniseringen, 
med den allmänna skolgången som ett återkommande fokus i den samiska kritiken, har i 
samverkan med ändrade tekniska förutsättningar skapat splittring, inklusive en spänning 
mellan vad som skulle kunna kallas den inomsamiska samhällsproduktionen och den som 
relaterar till det omgivande samhället.  Detta förhållande har rapporterats av bland andra 
Andrea Amft (2000), och Solveig Joks (2001), och är även en levande erfarenhet bland 
medlemmarna i samebyn jag arbetade med. 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 

                                                 
8 Jag syftar här på svenska beteckningar. Som icke samisktalande kan jag inte uttala mig om de samiska 

begreppen och deras vardagliga användning. I bedömningen av den inverkan detta har på värdet av 
påpekandet kan nämnas att samiskan är mindre känd bland samebymedlemmar än vad svenskan är, i och 
med att inte alla renskötare eller övriga medlemmar talar samiska.  
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organiseras av. Kvinnor deltar i att göra den ekvationen möjlig, oavsett om de är 
renskötare eller ej.9  
 
Ett samiskt kvinnoperspektiv innehåller, liksom det klassiska kvinnoperspektivet gör i 
många andra samhällen, en kritik av det sätt på vilket det arbete som de stora grupperna 
av kvinnor utför, räknas bort och nedvärderas. Att fungera i renskötselmiljön begränsar 
sig inte till att kunna hantera renar, på motsvarande sätt som en urban person kan vara 
tränad att hantera exempelvis hundar, hästar eller katter men i övrigt vara som ”vem som 
helst”. Inte heller är det begränsat till att utöver hanterandet av renar vara förtrogen med 
binäringarna, så som fiske och slöjd. Det innebär framför allt annat att kunna fungera i 
sådana boendeförhållanden och med den tidsrytm och de sociala mönster som är 
renskötselns förutsättningar och möjliggörande kontext. Detta inbegriper relationen till 
majoritetssamhället. Jag ser i berättelser av och om kvinnor i alla generationer jag möter, 
hur kvinnor från barnaåren fostras in i detta levnadssätt. Det gäller både kvinnor som bara 
är barn i detta nu, och gamla kvinnor som för många år sedan var barn. Gränsdragningen 
mellan vad som ska räknas in i det aktiva renskötselarbetet, och vad som inte hör dit, är 
förmodligen den jämställdhetsfråga som upplevs som mest betydelsefull av det stora 
flertalet kvinnor i/från renskötarfamiljer idag. Bakgrunden är renskötarbegreppets tyngd 
och genomslag på villkor som rättigheter till mark och vatten, inflytande och tillhörighet. 
Jag har ofta hört frågan tas upp på seminarier och möten. Debatten förs i hela Sápmi, och 
särskilt en väl utvecklad forskning och kritik på den norska sidan har tidigt tagit fram en 
mer komplex bild av renskötseln än vad den officiella utmålar.10 Den visar på hur fler 
människor än ”renskötaren” är involverade i renskötseln redan på ett praktiskt 
produktionsplan – för att då inte tala om den symbolproduktion som håller samhället 
samman och ger identiteten en form.11 Till detta sammanhang hör praktiken att en partner 
(sambo/make) med löneanställning står för den ekonomiska stabiliteten i ett hem där den 
ena parten är renskötare. Detta bruk syns i dagens läge inte vara helt ovanligt. Analys av 
inkomstdeklarationer (Gustavsson & Johansson 2000) liksom diskussioner jag följde 
inom NMKR-projektet stöder ett sådant antagande. Kort sagt, de förutsättningar som 
skapas av dessa ”andra” personer – bland andra både kvinnliga och manliga släktingar – 
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 som de gör för män.   
  

Renskötsel och studier 
Renskötselföretagens ekonomi är särskilt för yngre företag problematisk, vilket innebär 
att ytterligare inkomster behövs, och i alla händelser har sällan alla i en familj möjlighet, 

                                                 
9 När jag för detta resonemang är jag förutom nämnda forskare inspirerad av Louise Waldén (1990), 

som för mig bland annat introducerade den kulturförändring som den mekaniska klockan från medeltiden 
förde med sig till det europeiska samhället. 

10 Detta inkluderar material från kvinne-och familjekonsulenten hos norska Reindriftsforvaltningen med 
både lokala seminarier och genomgång av det rättsliga läget för kvinnor i norsk renskötsel. 

11 Ett exempel är produktionen av den samiska dräkten. Som framhölls av Guttorm (2003), är den 
beundran den samiske mannen väcker i sin kolt ett resultat av kvinnors slöjdande och slöjdtradition. 
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att hitta en ekonomiskt bärkraftig roll inom renskötseln. Går det inte att hitta en roll inom 
renskötseln och dess binäringar för det idag utanför samebyn. En väg in i vuxenhet, och 
även vidare mellan olika faser i livet är idag utbildning. Men det behövs ingen formell 
utbildning för att vara renskötare, och inte heller för att vara arbetsledare eller företrädare 
för en sameby. Den bild jag fått av utbildningens funktion för individen i relation till 
samebyn sett, är att utbildning snarare riskerar att fjärma en person från de centrala 
arenor där renskötare skapas än förränta sig genom en förstärkt position inom samebyn. 
Men beroende på situation kan bilden bli en annan. Utbildning kan väljas så att det ger 
möjlighet att stanna om inte i, så ändå nära renskötseln, för den som inte erbjuds en 
primär plats. En strategi kan vara att utbilda sig till lärare eller distriktssköterska, det vill 
säga inom ett yrke där man kan hitta arbete även i glesbygd. En kvinna kan välja att 
utbilda sig till lärare för grundskolans lägre årskurser, för att ta ett exempel jag hörde 
berättas om, som handlar om att försäkra sig om att kunna välja en bostadsort inom 
renskötselområdet. Kanske hon vill bo inom sin egen samebys område, där en bror/bröder 
eller kusiner har en framtid som renskötare och samebymedlemmar klass 1 (och vars 
”husfolk” hon med andra ord kan tillhöra). Utbildningen kan i det här fallet ses som att 
kvinnans chanser att få stöd nog för att bli renskötare är små, eller ekonomin i hennes 
företag inte rimligen kommer att hålla för helt engagemang, och därmed som att göra det 
bästa av de villkor som bjuds. Men utbildningen kan också vara ett positivt val om den 
gör att flickan/kvinnan kan leva i en miljö hon uppskattar, samtidigt som hon utvecklar 
sin egen identitet och kompetens inom ramar som inte kan erbjudas inom renskötseln 
som sådan. Den här typen av val görs hela tiden både av kvinnor och av män, och de kan 
leda olika långt från de för renskötseln och samebyarna centrala sammanhangen.  
 
 
  

Två feministiska ansatser 
Det är väl känt från arbetslivsforskningen att det är sällan som kvinnor och män gör 
samma sak på samma plats. Hur avgörs vem som hamnar var? Prestige och inflytande är 
återkommande skiljelinjer, liksom lönenivå. Den feministiska forskningen har en kritisk 
hållning till dessa omständigheter. Där en vardagsförståelse håller fram förmodat 
”naturliga” förklaringar, ser feminismen maktförhållanden och en ideologi som man inte 
sympatiserar med, och så skapar feminismen redskap i form av teorier, metoder och 
begrepp för analys och kunskapsbyggande. Syftet är konstruktivt: för att kvinnors 
utgångsposition ska förbättras bör hindren och problemen lyftas fram – göras tillgängliga 
för debatt och därmed strategisk förändring på olika nivåer. Resonemanget är, att genom 
detta förfarande slutar problematiken vara enskilda personers sak att hantera 
individuellt.12 I ett sådant syfte kan kvinnors erfarenheter inom renskötseln med fördel 
jämföras med resultat från den breda bas som finns av forskning om arbetsplatser och om 
mansdominerade yrken, som ingenjörsyrket. Skeenden och beteenden som rapporterats i 
ett stort antal studier av organisationsprocesser kan kännas igen, inte minst resultat som 
                                                 

12 Se till exempel klassikern Gråt inte – forska! från 1979, med feministiska vetenskapliga texter 
samlade av Karin Westman Berg. 
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berör befordringsgång och ledarskap. Det är inget nytt från renskötseln att det finns 
föreställningar kring kvinnor som underbygger att de marginaliseras i sådana 
sammanhang, och det är också känt att marginaliserande föreställningar om kvinnor 
bland annat konstrueras via förmodade ”motsatser”. Just det som är normen och idealet i 
yrket ”är” kvinnors tillkortakommande. Inom renskötseln märks ”tillkortakommandet” 
kroppsstyrka kopplat till den förmodade oförmågan att hantera snöskotern, vilken har 
stark närvaro som folklig förklaringsmodell kring kön. Kvinnor ”är” svaga, därför kan de 
inte köra snöskoter, vilket i sin tur betraktas som avgörande för att kunna vara 
renskötare.13  

Doing gender 
Begreppet göra kön eller doing gender, som det anglosaxiska begreppet lyder, syftar till 
att sätta människors aktiva handlande i centrum. 14 Till skillnad mot att se bristande 
jämställdhet som rester från det förflutna, vilket är vanligt i vardagslag, eller som 
förutsättningar inbäddade i kultur och samhälle, vilket är en möjlig vetenskaplig tolkning, 
poängteras i denna inriktning att obalans mellan könen skapas i nuet. ”Arbetet är inte 
bara könssegregerat”, skriver Lena Abrahamsson (2003), ”utan också 
könssegregerande”. Kön ordnas inte en gång för alla utan i alltid pågående processer, 
säger doing gender-ansatsen. Verkligheten ordnas på detta sätt oavbrutet i enlighet med 
ideologier och föreställningar, och med resultat som beror av makt och maktmedel – där 
våld och tvång är de yttersta argumenten (Butler 1990). Med utgångspunkt i arbetet för 
en antologi redigerad av Ewa Gunnarsson et al (2003) samt efter Joan Acker, har 
Abrahamsson tecknat en dynamisk modell över könsordnande processer. Se figur 1. Det 
är inte tillräckligt att studera endast en av de fyra processerna för att förstå 
könssegregering i arbetslivet, menar Gunnarsson et al (ibid). Emellertid, så håller de olika 
sektorerna inte ihop som ett enda homogent system. En förändring i en sektor leder inte 
automatiskt till en förändring av de andra processerna.  

                                                 
13 Som referenser för stycket se Berner 1982, Canel 2000, Cockburn 1985, 1991, Gunnarsson 1994, 

Gunnarsson et al 2003, Salminen-Karlsson 1999, Sundin 1998. 
14 Det engelska ordet gender brukar i svensk forskning benämnas genus, och det står, för att uttrycka 

saken enkelt, för ”socialt kön”. Även om denna enkla förklaring inte förmår fånga fulla den innebörd som 
genusteorin står för, kan den tas som utgångspunkt för den läsare som inte är bekant med begreppet. 
”Doing gender” kan alltså, enkelt uttryckt, stå för ”göra socialt kön”. 
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Modellen i figur 1 föreslår att könsordnande processer, ”genus”, finns på flera nivåer och 
som del i flera olika typer av processer inom organisationer. Till exempel skulle detta 
kunna gälla inom renskötseln. Genus skapas med olika tidsperspektiv i och inom de olika 
processerna – från det som sker varje dag till det som sker endast sällan. Som exempel på 
det senare, det som sker sällan, kan nämnas förändring av lagen. Rennäringslagen har i 
skrivande stund 2007 varit i stort densamma i mer än trettio år.  
 
I den här uppsatsen har jag börjat med att stanna till vid det strukturella ”hörnet”, och 
från den positionen kunnat konstatera att den specifika lagstiftningen för rennäringen 
framstår som en tydligt kvinnodiskriminerande strukturell förutsättning. Samtidigt 
handlar detta med ”riktiga renskötare” om språket och därmed om en symbolisk nivå. 
Den process Abrahamsson benämner ”skapande av symboler och föreställningar om kön 
som ’moraliskt’ legaliserar och förstärker könsskillnader”, kommer till uttryck i 

Skapandet av strukturella 
och organisatoriska 
könsskillnader, könsbaserad 
segregering och hierarki  
 
• Inom utbildning, arbetsplatser, 

organisationsstrukturer, yrken, 
hierarkier, löneskillnader, 
maktskillnader …  

• Detta kan vara mycket synligt, 
formellt och lagligt 

 

Skapande av symboler och 
föreställningar om kön som 
”moraliskt” legaliserar och 
förstärker könsskillnader 
 
• Inom TV, filmer, reklam, böcker, 

kläder, utbildningar, idrott, yrken 
…  

• Dualism, motsatser, antiteser, det 
symboliska könet 

• Detta är också mycket synligt, men 
ofta omedvetet 

Skapandet av relationer och 
beteendemönster som 
skapar, legaliserar och 
förstärker föreställningar om 
könsskillnader 

 
• Detta sker i interaktionen mellan 

människor 
• Stödjande, återställande 
• Följer det symboliska könet och 

förutfattade 
dominansförhållanden och 
underordningar 

• Allianser och exklusioner 

Skapandet av individuell 
förståelse och anpassning till 
könsordningen 
 
• Lämpligt beteende och korrekt 

personlighet 
• Men också djupare formning av 

identitet, socialisering, lärande 
• Vi måste ju leva med dessa 

paradoxer 
• Detta sker i huvudet på individer – 

det individuella könet 
 

Figur 1. Könsordnande processer i dynamisk modell. Ur Abrahamsson (2003). 
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användningen av renskötarbegreppet när ”renskötare” paras ihop med ”riktig” och blir 
uteslutande, nedvärderande. Könssegregation inom renskötseln skapas bland annat 
genom att bortförklara kvinnor som är renskötselföretagare, med tal om att de inte är 
”riktiga”. Den lagstiftning som råder, och ännu tydligare den som var rådande då dagens 
seniora renskötare växte upp, underbygger sådana uttalanden. Med doing gender-
glasögonen blir däremot inte lagstiftningen en förklaring i sig, till kvinnors 
marginalisering inom renskötseln och samebyarna. Det som görs i nuet står här i fokus.  
 
Gunnel Forsberg har i en analys av regionernas sysselsättningmönster visat att i en region 
där en viss industri har stor betydelse är den som regel mansdominerad, medan 
densamma kan vara blandad eller kvinnodominerad i en region där den har relativt sett 
mindre ekonomisk betydelse. (Forsberg 1997) Forsbergs jämförande regionala 
iakttagelser motsägs inte av de iakttagelser som kan göras angående renskötseln. Denna 
är en viktig näring inte bara för att den genererar inkomster, utan också för att den är 
inträdesbiljetten till samisk rätt till mark och vatten inom den svenska statens territorium. 
Finns i så fall en mindre viktig näring, som skulle kunna vara den andra nödvändiga 
pusselbiten som placerar renskötseln inom ramarna för Forsbergs slutsatser? Möjligen är 
det så. Den biten skulle kunna vara fisket. Medan yrkesfisket i Norr- och Västerbotten, de 
två län inom det svenska renskötselområdet som har ett havskustfiske, är mansdominerat 
både i termer av könet på de personer som är verksamma som fiskare, och i termer av hur 
det beskrivs (dess ”symboliska kön”)15, så nämnde samebymedlemmar fiske som en 
passande och traditionellt förankrat kvinnlig möjlighet, under NMKR-projektet. Jag är 
inte säker på hur fisket i realiteten bedrivs idag. I själva verket tror jag att det är vanligare 
att fiske bedrivs av män än kvinnor inom samebyarna. Poängen är dock, att även om 
fisket både ger mat och genererar inkomster för renskötselföretagen, så är det inte fisket 
som är grund till de rättigheter som samebyarnas medlemmar har. Kvinnor ”kan” ägna 
sig åt fiske sett utifrån renskötarsamhällets horisont, men inte utifrån fiskesektorn sett.  
På en mer detaljerad nivå finns lager av sammanhang där renskötare skapas, allt från vad 
man kan visualisera som ”yttre ringar” till en kärna. Med doing gender-ansatsen kan 
sägas att här görs kön såväl som renskötare. Bland kvinnorna och männen i den sameby 
jag följde återkom samtal om det som kallas ”arbete för byn”. Situationen var 
komplicerad – arbete för byn var ibland något eftertraktat, ibland något man ville 
undvika, vilket var allmänt känt i byn. Detta skapade grund för godtycklighet och 
slumpmässighet. ”Om man gör arbete för byn kan man anklagas för att ta jobb från dem 
som bättre behöver det, och om man inte gör det så får man höra att man inte ställer upp.” 
I arbetet för byn finns möjlighet att bekräfta och föra fram en person som renskötare, 
liksom att misstänkliggöra honom eller henne och lämna honom/henne utanför. Bland de 
kritiska personer jag talade med menade man att på grund av den otydliga organisationen 
kring arbetet för byn, kan sådana processer pågå utan att det blir tydligt hur och när saker 
och ting egentligen sker. I det jämställdhetsprojekt jag arbetade med pekade man på en 
könsmässig snedfördelning i hur arbetet för byn fördelades, och de siffror som nämndes 
talade för en riktighet i den uppfattningen. Detta betyder långt ifrån att alla män 
gynnades, men däremot att kvinnor marginaliserades oftare än de skulle ha gjort, om ett 

                                                 
15 Se Udén (2004). 
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könsmässigt neutralt arbetsklimat hade rått. I en jämförelse med arbetslivsforskningen 
blir det tydligt att ”arbete för byn” har en sådan blandning av officiell karaktär och 
otydliga anvisningar, som inte helt sällan kan identifieras i arbetsgrupper där medlemmar 
av båda könen har i princip likvärdiga funktioner och kvalifikationer, men där 
könssegregeringen på avgörande punkter ändå är stark. Om det i samebyn handlade om 
arbete för byn, kan det ett dataföretag handla om att bli utsedd till projektledare, vilket 
beskrivs av Salminen-Karlsson i Gunnarsson et al (ibid.). En strukturell förutsättning, hur 
arbete för byn respektive projektledarskap fördelas, kan skapas så att den bygger på 
informella relationer mer än på tydliga regler – eller tvärt om. Det finns givetvis en 
skillnad i hur de inblandade ser på processerna. För den som tillhör ”rätt” grupp i 
dataföretaget, och därmed har tillgång till den informella informationen och till att avläsa 
de ledande personernas planer framstår det som klart och enkelt vad och hur man ska 
göra för att nå den eftertraktade positionen, visar Salminen-Karlsson (ibid). Det kan på så 
sätt bli osynligt för de inblandade att de medverkar i en pågående process där 
könssegregering och kvinnors respektive mäns möjligheter skapas ”i realtid”.  Detsamma 
kan gälla samebyn. Kvinnorna i jämställdhetsprojektet uttalade tydligt att om de har 
tillgång till information så att de kan handla på ett ändamålsenligt sätt i varje situation, 
blir det lättare att vara renskötare. 
 

Hur väl fungerar ”doing gender” för samiska förhållanden? 
När det gäller renskötseln och de förklaringsmodeller som framhålls populärt i den 
sameby jag arbetade med, och som jag även mött i och kring renskötselmiljön i 
allmänhet, innehåller de inte den ingrediens av att skylla på ”historiska rester” som är så 
vanlig i svenska och skandinaviska förhållanden i övrigt. Snarare handlar det om att ställa 
upp nutiden och det senaste som problemet. Detta sker bland annat i den folkliga 
förklaringsmodell där snöskotern som ny teknologi blir förklaringsgrund till kvinnors 
marginalisering idag. Eftersom samerna har upplevt att bli undanträngda under den helt 
nära nutidshistorien är det rimligt att nuet och nyheter i större grad får rollen av problem 
inom en samisk populär kontext än vad historien får, vilken i sin tur gärna poängteras 
som boven i dramat inom de nordiska, framtidsoptimistiska, välfärdsstaternas ramar. Men 
även om tidsperspektivet är ett annat blir effekten av synsätten densamma, vare sig det är 
i den ”gammalmodiga” historien eller det påtvingade nuet orsaken placeras: Jämställdhet 
eller obalans skapas inte av människor, tillståndet ”bara finns där”. Doing gender-
ansatsen framhåller att även om människor föds in i strukturer (lagar, ägande, etc) och får 
med sig förståelser av tillvaron genom bland annat språket, sker hela tiden förändringar, 
och vare sig symboler eller strukturer får innebörd eller verkan, utan att skapas och 
återskapas av människor i konkreta situationer. Vad innebär detta synsätt? En uppenbar 
strid gör sig gällande när samiska personer som vill förändra kvinnors villkor och som tar 
upp en debatt om kön, för att vara påverkade av majoritetsbefolkningens normer. Under 
den tid jag följde samebyns jämställdhetsprojekt kunde jag upprepat notera sådana fall, 
och det syns vara i det närmaste standard för jämställdhetsarbete bland de arktiska folken, 
och andra folk som upplevt kolonisation. Men ”doing gender” är inte bara de synliga 
striderna, och inte enbart något begränsande. 
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Inom renskötselsamhället liksom i varje grupp utvecklas strategier där individen undviker 
att konfrontera den formella könsordningen. En sådan strategi kan vara kvinnors val att 
inte gifta sig, åtminstone inte med en man som har renskötselrätt. Denna strategi är inte 
bara ett personligt val för vissa individer, utan kunskapen om denna strategi som vägen ut 
för kvinnor, ur en oönskad situation, ingår i renskötselsamhällets världsbild. Bland 
strategierna ingår valet att inte anpassa sig, något vi vet inträffar tack vare systrarna som 
gifte sig och ändå insisterade på att behålla sin klassning som klass 1 i sin sameby. Deras 
överklagan till Länsstyrelsen och den officiella reaktionen visar på ett nytt sätt att förhålla 
sig till lagen, som kanske kommer att förändra den i jämställd riktning. Rennäringslagen 
är tekniskt sett under omarbetning då denna uppsats trycks. Arbetet som påbörjades 2002, 
har dock avstannat. Oavsett hur det går med den saken: i och med acceptansen av att 
kvinnor kringgår en underordning som lagen föreskriver genom att förhålla sig strategiskt 
till giftermål, måste det vara en slutsats att, oavsett att samebymajoriteter kan vara 
beredda att använda lagen på ett kvinnodiskriminerande sätt, finns ett gap mellan den bild 
av kvinnors rätt som den nuvarande lagen företräder, och den som renskötselsamhället 
bär. Med doing gender-teorin kan vi säga att, renskötselsamhället skapar ett annat 
kvinnligt kön än lagstiftaren, den svenska staten, har skrivit in i regleringen av detta 
samhälles villkor.   
 
När jag kommer fram till att man i renskötarsamhället har förståelse för kvinnors önskan 
att leva ett renskötselbaserat liv, så avviker inte detta i sak från vad Andrea Amft visat på 
i sin doktorsavhandling från 2000. Amft (2000) har från äldre arkiverade såväl som nya 
egna intervjuer påvisat att då en son inte finns, som kan fullfölja renskötarrollen, har det 
samiska samhället sedan länge sett det som riktigt att en dotter tar den platsen. 
Fenomenet är alltså känt – vad vinner vi med att lägga in ”doing gender” som analytiskt 
redskap? Det kan vara på sin plats att mer i detalj in på Andrea Amfts modell, för att 
förklara vad ”doing gender”-ansatsen tillför. En modell för könsarbetsdelning 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. 2.  Könsarbetsdelning på normativ nivå. 

    1     2 
BA 
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Enligt Amft utfördes arbetet i praktiken inte enligt normen, men fördelades dock enligt en 
normalmodell16. 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. 3. 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 och efter 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, beskriver Amft (ibid), hade husmor vid 
                                                 

16 Begreppet normalmodell används inte av Andrea Amft, utan införs här. 

    1   
A B 

  3    2 
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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. 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. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Figur 4. 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. Hos Amft presenteras praxis kring flickors roll som möjliga 
arvtagare som strukturellt fenomen, som något som helt enkelt ”finns” i den samiska 
kulturen. Men alla historiska seder och bruk förs inte vidare mellan generationer, inte ens 
alla normer. Med den ansats som betraktar kön som något som görs hellre än ett 
stillastående vinner man att människorna blir synliga, och den makt de har i vardagen och 
i sina nära relationer.  I det ljuset blir det intressant att genusforskningen på regionens 
universitet kontaktades av den blivande projektledaren, när hon planerade 
jämställdhetsprojektet i samebyn, och frågade: ”Kan kvinnor vara renskötare?” 
Projektledaren planerade strategiskt kring slagkraften i jämställdhetsprojektet, och den 
roll hon tilldelade sig själv, det vill säga som förhandlingspart och uppdragsgivare åt 
forskare på ett universitet.  
 
 

 
 
    A 

   
 B 1            2 

     
 
3 



Rapportmanus för genomläsning version 5.                                                 Sidan 23 av 37 
Maria Udén, GTO, LTU                                         Senast utskrivet 2007-05-29 13:55:00 
 
 

 23

Det nomadiska subjektet  
Kvinnan som det andra könet är urtypen för en annan, menade Simone de Beauvoir. Man 
kan tänka sig att en effekt det har på kvinnor att tilldelas en roll som objekt snarare än 
subjekt i samhället och kulturen, är att de skapar en uppsplittring i våra liv. Kvinnor får 
inte tillhörighet. Vi är alltid ”de andra”, därmed måste kvinnor konstant förhålla sig till 
olika världar. En tråd av tänkande som förhåller sig konstruktivt till en sådan situation, 
säger att genom att vara marginaliserad och avvikande blir en människa tvungen att söka 
nya vägar, och därmed blir hon eller han medveten om alternativ och kan bygga upp en 
kompetens att förflytta sig mellan tankesätt och att konstruktivt jämföra sammanhang. En 
sådan teori är tecknad av Rosi Braidotti (1994), som benämner denna positiva identitet 
det nomadiska subjektet. Det nomadiska subjektet är för Rosi Braidotti en ”teoretisk 
konfiguration för samtida subjektivitet”, som också är “ett existentiellt tillstånd som för 
mig kan översättas till ett sätt att tänka” (ibid s.1). Att odla ett nomadiskt subjekt i Rosi 
Braidottis tappning syftar till att kultivera politisk medvetenhet om differentiering inom 
en själv, liksom inom sociala kategorier på alla nivåer, och till att föra samman 
konceptuella scheman till kommunicerande erfarenhetsstadier.  
 
En utgångspunkt för en nomadisk identitet, och för en nomadiskt inspirerad analys, 
redovisades av Christina Mörtberg (1997) i hennes doktorsavhandling ”Det beror på att 
man är kvinna…” Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi. Mörtberg 
uttrycker med avhandlingens titel det mångtydiga i kvinnliga systemutvecklares tillvaro. 
Mörtberg är själv matematiker och tillhör 1970-talets pionjärgeneration inom svensk 
industriell datorindustri. Hon uttrycker också sin personliga bakgrund i en finsktalande 
minoritet i Sverige, befolkningen i Tornedalen med sin levande relation till ”andra sidan 
gränsen”, det finsktalande Finland. Rosi Braidottis utgångspunkt är hennes erfarenheter 
av att vara immigrant i flera länder, och av att vara feminist i en kulturell och ekonomisk 
ordning dominerad av homosociala maskulina band (liksom den tillvaro Mörtberg 
tecknar för systemutveckling och IT). Som barn emigrerar Rosi Braidotti med föräldrarna 
från Italien till Australien. Som vuxen reser hon mellan kontinenterna, och delar sin tid 
mellan universitet i olika städer och nationer. Som kvinna och feminist upplever hon 
marginalitet i sitt värv som akademiker, filosof. Hon skriver och undervisar på än det ena 
språket, än det andra. Braidotti har tvingats att bli flerspråkig och multikulturell, och 
noterar hur många hon delar detta tillstånd med. Att göra förflyttningar mellan 
förståelsevärldar, språk, platser medan man talar, tänker, lever är något många känner till 
från sin vardag. Ett nomadiskt subjekt skapas av att man tar vetskapen om dessa 
förflyttningar som utgångspunkt för att kombinera koherens med mobilitet. Med det 
nomadiska subjektets konfiguration utmanar Braidotti på en och samma gång två mentala 
tillstånd; det fallocentriska och det enspråkiga. Att vara enspråkig är att ständigt befinna 
sig inom ett och samma symboliska system. Det innebär att vara referenspunkt för den 
normerande etniciteten inom det område som nationalstaten, den etniskt entydiga 
nationen, eller regionen kontrollerar, så som män är de empiriska referenspunkterna för 
det maskulina. Det enspråkiga liksom det fallocentriska medvetandet är i själva verket 
falskt med sina projektioner av enhetliga subjekt. De är också instrument för dominans. 
Nostalgin för den förlorade enheten är något som feminister bör lämna bakom sig, menar 
Braidotti – liksom alla européer – eftersom sådan nostalgi är destruktiv här och nu.  
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Drömmen om modersmålet – i singularis – gjorde sig på ett allt brutalare sätt påmind i 
Europa under den tid Braidotti skrev och förberedde Nomadic Subjects, genom bland 
annat kriget i forna Jugoslavien. I den tid då Sovjetväldet faller sönder och Europa enas, 
noterar Braidotti, exploderar kontinenten av anspråk grundade på etnicitet och 
modersmål: rätt modersmål. Detta sker mot bakgrund av att kontinenten allt mer präglas 
av migration. Migration har ekonomisk bakgrund. Migration är när människor flyttar 
mellan nationer för att finna arbete. Det ”rätta” modersmålet talas av dem som inte 
behövt flytta, och därmed befinner sig på sin ”rätta” förmodat rättfärdigt förvärvade plats. 
Emigranten blir den som får förstå och försöka tala det nya språket. Migration och 
underklass hör ihop, medan exilen är överklassens motsvarighet.  
 
Det enhetliga subjektet, så som vi möter det hos Braidotti (liksom de Beauvoir), mannen, 
kännetecknas av att vara universellt, förmodat medvetet, självreglerande, rationellt, och i 
motsats till de andra, transcendent, okroppsligt för att det materialiseras genom en manlig 
– och därmed universell – kropp (ibid. s.159). I den här uppsatsens undersökning kring 
frågan om kvinnor kan vara renskötare finns ett folkligt begrepp att falla tillbaka på, som 
fångar upp den teori som påpekar att mannen är subjektet i vår civilisation: talet om ”den 
riktige renskötaren”. Idealbilden av den samiske mannen i form av renskötaren och klass 
1 medlemmen i samebyn stämmer väl med det manliga subjekt som den feministiska 
teorin påpekar är subjektet i vår kultur. Allt från lagstiftande nivå är identiteten ”den 
riktige renskötaren” skapad som man, med sitt tillhörande husfolk – kvinnor, barn, 
gamlingar etc. Kvinnan hamnar i underordnat förhållande till mannen, och mannen blir 
meningsbärande. Samtidigt får man hålla i minnet att den samiske mannen i den 
europeiska rasismens kölvatten och i den förmodat svenska nationen Sverige, i sig är en 
annan, utskild som etniskt sär-skild. Judith Butler (1990) har pekat på en nyansskillnad 
inom den feministiska teorin, vilken framstår som relevant i det här sammanhanget. Där 
de Beauvoir vill visa att kvinnan är den andra, har Luce Irigaray menat att både subjektet 
och ”den andra” är positioner förbehållna män: i en kring män centrerad värld är inte 
kvinnan något i sin egen rätt. Rennäringslagen och det sätt på vilket den tillämpas talar 
snarast i dessa senare termer. Tecken i vardagen talar samma språk. Som bör ha framgått 
av den här uppsatsen, möttes jag under NMKR-projektet av många begrepp för klass 1-
medlemmen, det vill säga ”renskötaren”, medan medlemmar eller undergrupper av klass 
3, den klass som ursprungligen konstruerats för kvinnor, barn och annat ”husfolk”, inte 
benämndes med egna begrepp som placerade dem i ett värdeförhållande i relation till 
renskötseln. Mörtberg (1997, s. 163) menar i sin tur att ”Den svenska kulturens strävan 
efter likhet, medför att kvinnor i mansdominerade tekniska världar, kan känna sig 
annorlunda och längta efter likhet”. Kan vi dra motsvarande slutsatser angående kvinnor 
som både är samer (tillhör en minoritet) och är verksamma i en mansdominerad sektor?  
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Traditionellt förankrad och postmodern nomadism 
Nomaditet à la Braidotti är inte densamma som de kvinnliga renskötarna och de kvinnor 
som omger dem tecknar. Detta är värt att studera närmare, eftersom subjektivitet och 
identitet rimligen utgör en fond till frågan om kvinnor kan vara renskötare.    
Sett till de traditionellt nomadiska folkens liv har Braidotti i viss mening förvanskat vad 
nomaditet innebär. De möten med nomader hon refererar till är i själva verket möten med 
andra och hon definierar nomaditet i relation till rotlöshet och återkommande byten av 
identiteter, allt symboliserat av byten av språk. Nomaditeten är hos Braidotti något som 
icke-är – no mother tongue. Nomaditetsbegreppet blir ett verktyg att komma till rätta med 
erfarenheten att vara onormal och kulturellt ogrundad. Ett samiskt flyttande med 
renhjorden, eller annars mellan marker och sjöar, handlar i högsta grad om rotfasthet. 
Språken för själva flyttandet är heller inte flera. Att mista detta att vara omgiven av sitt 
modersmål innebär inte att bli nomadisk utan att förlora sin nomaditet. Det samiska 
språket bygger på och upprätthåller flyttandets praktik.  Däremot finns nödvändigheten 
att förhålla sig till nationalstaternas språk även i den rennomadiska erfarenheten.  
 
Oavsett motsägelserna finns ett innehåll i Braidottis teori som påminner om den samiska 
rennomadismen, och beståndsdelar i hennes skrivande där hon uttalat tar inspiration från 
kulturellt förankrad nomaditet. Det är en avgörande strategi för skapandet av Braidottis 
nomadiska subjekt att förhålla sig medvetet till att vara en människa ständigt i rörelse 
mellan språk, kulturer, sammanhang, kunskapsvärldar, utan att tappa känslan för den roll 
dessa har för en själv. Hon skriver om att cykliskt återvända till de olika platserna, det vill 
säga identitetslagren inom sig själv, på samma sätt som nomaderna återvänder till plats 
efter plats under årscykeln. Här vill hon distansera sig från en del annan postmodern 
nomadism, och teoretiserande om postmodern nomadism, och menar efter Butler att ett 
tanklöst vandrande återskapar de maktstrukturer hon själv uppfattar som destruktiva. Den 
meningsbärande nomaden som har ett konstruktivt förhållande till sina förflyttningar är 
en gemensam bild som finns både hos Braidotti och hos de kvinnliga renskötare jag 
arbetade med. Liksom nomaden återkommer till, återbesöker platser, blir det nomadiska 
subjektet meningsfullt genom att inte tappa minnet av den rad av olika platser, positioner 
och sociala världar som ens marginalitet för en till. Detta uppnås genom att ha ett 
konstruktivt förhållande till sitt existentiella villkor att inte förkroppsliga den centrala, 
enhetliga identitet som normerar samhället.  
 
Om det är möjligt att identifiera processer som skapar könssegregation återstår frågan vad 
resultatet av segregationen blir. Vad förmår kvinnor att åstadkomma i en situation där vi 
inte stämmer med normen och där vi blir marginaliserade? Rosi Braidotti tar med sin 
tolkning av nomaditetsbegreppet upp geografisk rörlighet och social rörlighet kopplad till 
marginalisering och skapar ett meningsfullt alternativ av marginalitet. När jag arbetar 
med de kvinnliga renskötarna möter jag personligen och hör också berättas om kvinnor 
från renskötselmiljö, som jag skulle vilja säga tänker i samma spår som Braidotti gör. 
Men en sak måste man förstå: i deras vision om att skapa koherens av sina lager av 
erfarenheter, kunskap, identiteter, och av förmågan de fått att förflytta sig mellan 
kunskapsförståelser, ingår att det som de kan och lärt ska komma renskötselkulturen och 
gemenskapen kring renskötseln till godo. Samma tanke förmedlar en samisk man jag 
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talar med. Han talar om sin generation, född kring 1960- talet. Han ser en generation av 
män som av ekonomiska skäl blivit tvungen att satsa mer eftertryckligt än de tidigare, på 
sidoinkomsterna till renskötselföretagandet. Därmed har de också kommit i den 
situationen att de lärt sig saker från sina ”nya” arbeten och kompetensområden, som de 
ser skulle kunna användas i renskötseln.” Men ingen vill lyssna”, säger han, ”vi är en 
förlorad generation.” När man avläser detta uttalande får man ha i minnet att 
”renskötaren”, ”den aktive”, är särskilt enkelt och entydigt danad mot bakgrund av att 
motsvara en fantasi snarare än erfarenhet. Det är knappast revolutionerande att påstå att 
relationen mellan den svenska staten – det vill säga dess ledande grupperingar – och 
renskötseln/samerna har från romantiken och framåt haft ett inslag av exotism.17 Den 
riktige renskötaren skapas i ett lagrum där en dominerande grupp definierar en annan, 
exotisk, vars underordnade position i maktrelationen mellan grupperna gör fältet öppet att 
projicera fantasier.  
 
Den flyttande gruppen utan fast hem, är i europeisk tradition misslyckad (till exempel 
uteliggare). Men i ett fjällsamiskt samhälle är det idealet att vara flyttande. Det är den 
starkaste, klokaste, duktigaste och för kulturen mest värdefulla som flyttar. Att inte flytta 
associeras med ett misslyckande, ett trauma, med övergrepp, svaghet eller förfall. Den 
renskötande flyttande personen är inte en emigrant som blir nomad utan någon som 
genom signifikanta andra föds in i flyttandet som norm, och upplever att flyttandet sker 
inom ett land som hon eller han med sin släkt hör ihop med framför andra människor. 
Som en konsekvens har nomaditet just den klang av längtan efter enhetlighet som 
Braidotti vill komma bort ifrån med sitt nomadiska subjekt.  
 

Kan kvinnor köra snöskoter?  
Ovan har jag beskrivit hur lagar och regleringar och rennäringens praktik, omsätts till 
realiteter i kvinnors liv. Där framgår att Rennäringslagen, långt innan snöskotern gjorde 
sitt intåg placerade de samiska kvinnorna i en marginell position inom renskötseln. Var 
hamnar då talet om den tunga snöskotern, som förmodas vara orsaken till att kvinnor 
faktiskt inte kan vara renskötare? Är det att klassas som ”skapande av symboler och 
föreställningar om kön som ”moraliskt” legaliserar och förstärker könsskillnader”, kanske 
blott och bart en möjlig symbol som kan tas i bruk för att den innehåller resonemang som 
finns lätt tillgängliga i samhället? Jag har ovan nämnt att en kvinna berättade i en intervju 
inom NMKR, att hon la särskild vikt vid att lära sin dotter köra snöskoter bra. Syftet var 
att ge dottern goda möjligheter att bli renskötare om hon önskade. Snöskotern är viktig 
för att personlig rörlighet idag är förutsättningen för att skaffa överblick, och för att 
kunna agera snabbt nog i situationer som hotar att utvecklas negativt. Detta gäller vid 
flyttningar, detta gäller vid bevakning; bevakning av renarna och deras rörelser, 
bevakning av aktiviteter i omgivningen och deras inverkan på renarna, bevakning av 
rovdjur, bevakning mot stöld och tjuvslakt av ren. För att bara nämna några av de 
permanenta och återkommande anläggningarna och strukturerna kan nämnas att den 
miljö som den svenska renskötseln bedrivs inom genomkorsas av vägar och järnvägar, 

                                                 
17 För en kritisk betraktelse, se t ex Lundmark (2002). 
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och av snöskoterleder. Renbeteslandet är med andra ord starkt påverkat av motoriserade 
aktiviteter. Den splittring och tempo som detta skapar bemöts inte effektivt nog utan att 
motoriseringen på motsvarande sätt tas i bruk också inom renskötseln, vilket framför allt 
sker med snöskotern.  
 
Parallellt med splittring av renbeteslandet och ökade ”yttre” motoriserade aktiviteter, blir 
det mer och mer enskilda individer hellre än grupper som har att vidta de åtgärder som 
krävs i varje situation – antalet personer per ren, som finns ute för att sköta renarna vid 
varje ögonblick har stadigt minskat samtidigt som den geografiska uppsplittringen ökat. 
Därför är det ännu viktigare än förr att mer eller mindre kunna finnas på flera platser 
samtidigt.18 Både yttre och inre faktorer (sett till samebyn/renskötseln) gör snöskotern 
nödvändig. Samebyn är en motsägelsefull företeelse på så sätt att företagare som 
konkurrerar om en och samma resurs, nämligen renbetet, förväntas samverka.19 Ofta 
finns verkligen orsak att samarbeta, samt en lojalitet och glädje i samarbetet. Men det 
antal renar som kan finna tillräckligt bete inom ett givet område är begränsat vid varje 
tidpunkt. Det innebär att inom en sameby är varje renägares innehav en begränsning av 
den andres möjligheter att utöka sitt. Rörlighet är här en konkurrensfördel – och ett 
konkurrensmedel. Snöskotern har mångtydiga innebörder. Den betyder att renskötaren 
har ett fortskaffningsmedel som tillåter byns medlemmar att hålla den takt som det 
omgivande samhället kräver, och som därmed försvarar byns intressen relativt andra 
aktiviteter som pågår i renbetesområdet. Den tillåter likväl sin förare att konkurrera med 
sina egna, med de andra byamedlemmarna. Snöskotern hjälper sin förare att befinna sig 
på önskad plats innan andra är där, att driva på när någon annan behöver sakta in, att 
välja väg när horden är i rörelse. Tom Ingold (1976) har beskrivit från skoltsamisk 
renskötsel hur renägare som inte hade råd att köpa snöskoter slogs ut, under den period då 
snöskotern började användas. Detta som resultat av att snöskotern och den snabba 
rörlighet den erbjöd användes som verktyg i konkurrensen renägare emellan. Sådan 
konkurrens med rörlighet som verktyg finns också inom renskötseln i Sverige på 2000-
talet. Därmed framstår det knappast som en tillfällighet, att snöskotern är den faktor som i 
en folklig förklaringsmodell får rollen att avgöra om kvinnor kan vara renskötare.  
 

Men använda datorer kan de? 
I en svensk – eller eurocentrisk – förståelse suddar informationsteknologin ut gränser, gör 
människan oberoende av tid och rum. En samebymedlem vet att informationsteknologin 
– liksom kommunikationsteknologin – är starkt begränsad och inget att räkna med att 
man ska kunna använda. När jag åker bil med de kvinnliga renskötare som driver 
jämställdhetsprojektet i sin by, märker jag hur de mitt i alltihop plockar fram 
mobiltelefonen, till synes utan samband med någon som helst händelse alls. Men givetvis 
finns en förklaring, nämligen att renskötarna känner till de punkter, som finns efter de 
                                                 

18 Påståendet bygger på hur renskötare beskrev sin vardag och dess problematik, inbegripet en direkt 
förklaring jag fick från en erfaren renskötare om varför skidorna inte längre fungerar. Bilden stämmer även 
med tidigare forskning, inklusive Amft (2000). 

19 Denna formulering hämtar jag från intervjuer och deltagande observation inom NMKR, den 
motsvarar ett förhållande man är medveten om inom renskötseln. 
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vägar de regelbundet färdas på, där deras mobiltelefoner har täckning. På sådana platser 
gäller det att passa på att ringa och kolla upp saker, bestämma möten, lämna information 
om sådant som att den eller den personen har några renar i en viss hage någonstans. I en 
dominerande svensk uppfattning – eller europeisk – är det fullt tillräckligt att kunna 
kommunicera mellan och i bebyggda områden. Kan man göra det blir det liktydigt med 
att tekniken som skapar denna möjlighet är gränslös, eller limitless som dåvarande 
näringsministern uttryckte saken i Ett informationssamhälle för alla (prop 1999/2000:86, 
english supplement).  Men den begränsning som finns i rummet har en effekt också på 
tiden – om man räknar bort tiden som faktor kan en renskötare lika väl som någon annan 
skicka och ta emot e-mail, ta del av uppgifter som lagts ut på Internet, gå in i sitt 
bokföringssystem, eller ändra i sin hemsida på www. Om hon eller han befinner sig på 
rätt plats, vill säga. Och de platser som är ”rätt” i detta sammanhang sammanfaller inte 
med de platser där renarna befinner sig. Informationsteknologin är därmed inte en 
avgörande faktor för renskötselföretagets konkurrenskraft, utan något som måste skötas 
”utanför” renskötseln, något som binder upp individen i tid och rum, begränsar 
tidsutrymmet att bedriva renskötsel lika mycket som vilket annat krav som helst att 
befinna sig på en plats som enligt den svenska normen är signifikant nog (att omfattas av 
bredbandsutbyggnad och mobilnät). Även om information i de nya 
informationsteknologierna kan sändas och tas emot utan motsvarande materiell 
förflyttning, bygger informationsutbytet på nätverk av materiella och sociala strukturer. 
Det är fullt möjligt att sådana materiella och sociala strukturer för informationsteknologi 
kan utvecklas, som passar den rennomadiska kulturen (Doria et al 2002), men idag finns 
inget sådant tillgängligt. Renskötare rör sig till icke föraktlig del i naturskyddade 
områden. Det kan synas både olämpligt och omständligt att bygga upp infrastruktur där: 
master, kablar. Kanhända måste man tänka i andra termer för att skapa tillgång till 
informations- och kommunikationsnäten inom renbetesområdena än i bebyggda områden. 
På samma sätt som motoriseringen av renskötseln inte slog igenom med bilen/lastbilen 
som kräver vägar, det vill säga omfattande fast infrastruktur där man färdas, kan det te sig 
rimligt att Internet och andra datoriserade kommunikationsteknologier inte blir 
användbara förrän de befrias från den fasta infrastrukturen. Detta är en intressant tanke. 
 
 När jag ställer Rosi Braidottis postmoderna definition av nomaditet, i relation till den 
traditionellt förankrade nomaditet som var levande i den sameby jag samarbetade med, 
framkommer en skillnad mellan det stationära samhälle som Braidottis och 
postmodernisternas nomaditetsbegrepp trots allt stammar ifrån, och det som nomaditet 
står för inom dagens seminomadiska svenska renskötsel. En sådan skillnad kan också 
avläsas kring den nya tidens teknologi. Förgivet tagna normer i det svenska samhället, 
och deras skillnader gentemot normer i det samiska, blir tydligt synliga kring 
informations- och kommunikationsteknologierna. Vi kan se på hur staten formulerat 
täckningskravet på den kommersiella 3G-utbyggnaden, nämligen utifrån de tre kriterierna 
befolkning, geografisk täckning, spridning över landet (ibid). De operatörer som fick 
licens att bygga ut 3G vid regeringens beslut i december 2000 utfäste sig att täcka 
8.860.000 personer, som då motsvarade 99,98% av landets befolkning. (ibid) I början av 
2004 var ungefär 50% av befolkningen är täckt. I slutet av 2006 annonserade Post- och 
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telestyrelsen på sin hemsida att ”I dag rapporterade SULAB, Telia Soneras och Tele 2:s 
gemensamma bolag för 3G-utbyggnad, till PTS att bolagets nät täcker 8 860 000 
personer.” Den första operatören hade uppfyllt sina villkor. Ett visst ”svinn” i IT-
samhället för alla, framstod som helt rimligt enligt tillståndet, det vill säga de sista 0,02% 
av befolkningen skulle nog kosta allt för mycket att satsa på.  Men utöver hur villkoren 
ställs upp i detalj och hur de uppfylls, är det intressant att se på villkoren som sådana. 
Kravet att täcka befolkningen, väcker i ett sammanhang av nomaditet frågan om hur 
kriteriet för att befolkningen är täckt, det vill säga frågan om hur målets uppfyllande 
mäts. En person kan inte vara mantalsskriven på flera platser, endast på en. Propositionen 
Ett informationssamhälle för alla uttalade explicit att ”…var och en skall få möjlighet att 
fån sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänst till ett 
rimligt pris…”. (Prop. 1999/2000:86 Bilaga 1, sid. 170.) Sommarvistena i fjällen, dit 
kvinnorna i det samiska jämställdhetsprojektet återkommer år för år, är kulturellt 
förankrade platser där både renskötselekonomin och -kulturen reproduceras. Men ingen 
enda människa är mantalsskriven där. Platserna framstår därmed som obebodda ur 
befolkningsstatistisk synpunkt sett. Utöver sommarvistena och vinterbostaden i 
centralorten hade de kvinnor jag arbetade med åtminstone en till två ytterligare boplatser, 
som de använde på det sätt de blivit introducerade till av sina föräldrar. Det andra och 
tredje villkoret till 3G-operatörerna, geografisk täckning och spridning över landet, kan 
se ut att bättre gynna samiska näringar och livsstilar. Men i den utsträckning ur- och 
bortval trots allt görs, får detta sättas i kontexten av hur avstånd och glesbygd uppfattas 
och beskrivs i den offentliga debatten, det vill säga närmast som kostnader som ytterst 
blir belastningar för samhället. De platser som är centrala för renskötarna är inte 
betydande ur en eurocentrisk synvinkel sett. Undantaget bekräftar regeln: de existerar 
som platser för rekreation, det vill säga platser tagna ur tidens och rummets sammanhang. 
Speciellt intervjuer med två unga kvinnor från renskötarmiljö, som gjordes inom NMKR, 
visar på hur motsatta värderingar det svenska/eurocentriska samhället och det 
samiska/renskötarsamhället gör av platser. Båda kvinnorna har rest en del, vilket så vitt 
jag kunde märka är tämligen vanligt bland de unga kvinnorna från byarna i det område 
jag rörde mig i, det vill säga minst lika vanligt som det är bland unga vuxna i det 
svenska/europeiska samhället i gemen. Intervjuerna visar att precis de områden som är 
”problemen” i den svenska debatten, de platser som utgör ”hot” mot den svenska 
välfärden genom att skapa höga marginalkostnader, för dessa unga samiska kvinnor är de 
viktigaste platserna i världen att befinna sig på. Värderingsskalorna är helt de omvända. 
Att existera och finnas på riktigt, är att finnas på sådana platser där renarna finns/kan 
finnas, trivas, reproducera sig. Per definition är detta glesbygd – eller obygd, eftersom 
renen inte finner föda eller ro i bebyggda områden. Jag får tillägga att åtminstone är 
renarnas närvaro ett sätt att förklara de unga kvinnornas värderingar. Platserna, typen av 
plats har en innebörd i sig för alla kvinnor jag talade med i NMKR, från den yngsta till 
den äldsta. För dem är fjällen och skogarna meningsfulla – inte ”obebodda”. 
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Varför snöskotern, men inte datorn?  
Kvinnor och teknik förstås ofta som ett givet motsatspar. Men ”teknik” kan i och för sig 
vara så mycket. Min tidigare forskning kring kvinnliga civilingenjörer20, och för all del 
min vardagserfarenhet som forskare och lärare på ett tekniskt universitet, säger att i den 
intuitiva, populära syn på ”teknik” som florerar i den tekniska högskolemiljön och inom 
civilingenjörsyrket ingår att ”det ska vara något nytt för att vara teknik”. Detta synsätt 
harmonierar med civilingenjörernas och de tekniska högskolornas roll som tekniska 
förnyare. Ny teknik är ett konkurrensmedel på samhällsnivå och på global nivå; i 
konkurrens mellan regioner, nationer och mellan företag. I anslutning till detta är det 
märkbart hur man inom såväl tekniska högskolor som ingenjörsyrkena kämpar med 
manlig dominans och drag av kvinnofientlighet just inom de teknikområden som vid 
varje enskild tidpunkt tillmäts/uppvisar den största förnyelsepotentialen i samhället. Det 
går att utläsa en relation mellan teknikens nyckelfunktion i ingenjörs- och tekniska 
högskolesammanhang, och manlig könsmärkning av tekniska områden inom desamma. 
Kan samma resonemang tillämpas på renskötseln?  Som en detalj i talet om snöskotern 
kan konstateras att snöskotern förutom att vara tung, även är en mer kraftfull artefakt än 
det motsvarande äldre fortskaffningsmedlet, nämligen skidor. ”Förr kunde kvinnor vara 
renskötare, för åka skidor kan de ju”, var ett återkommande resonemang. En ny teknik 
som inte fått rollen att förklara kvinnors marginalisering i renskötaryrket är till exempel 
den datoriserade bokföringen. (Amft 2000) Snöskotern är en form av teknik som 
förmodas främmandegöra kvinnor i relation till renskötseln, medan datoranvändning i 
bokföringen inte är det. Över huvud taget är kunskap om datorkommunikation, Internet 
och så vidare inte en väg till en styrkeposition inom det samiska samhället eller inom de 
enskilda samebyarna. Detta kan vara förvånande eftersom datortekniken är nyare och på 
sätt och vis mer ”i tiden” än den mekaniserade och motoriserade teknologin är, och 
uppenbart är starkt resursgenererande utifrån en global nivå betraktat. Vad står just 
snöskotern för, som gör den till en teknik med manlig könsmärkning, och som skapar en 
symbolisk – materiell enhet som åtminstone på normativ nivå utesluter kvinnor? 
Snöskotern är inte ny, i någon egentlig mening. Varför är snöskotern så viktig? Om det 
inte är den nyaste tekniken, är det ”slumpvis” utvalda teknologier och redskap som på 
något vis väljs ut att blir ”manliga” i renskötarmiljön, eller finns det något påtagligt hos 
dem som kan förklara att det blivit så? Till att börja med kan man lägga märke till att 
motoriseringen av renskötseln inleddes med snöskotern, inte med bilen eller lastbilen som 
också är viktiga för transporter idag. Det går inte att med bil driva och övervaka renar, 
eftersom bilar förutsätter vägar. Det är i det väglösa landet, på betesmarkerna som 
renskötselföretagets välgång avgörs. Därför är snöskotern viktigare än bilen och lastbilen. 
Snöskotern är det helt nödvändiga verktyget för att vara renskötare idag, och inflytandet i 
samebyarna baseras, enligt lagar och förordningar, på att vara erkänd som renskötare. 
Föreställningar om kvinnor som legitimerar att kvinnor marginaliseras, hör i det fall vi 
ser på här ihop med teknik som ökar individens rörlighet på de platser som är avgörande 
för företagandets lönsamhet – snöskotern, helikoptern, terrängmotorcykeln. När det står 
klart att den informations- och kommunikationsteknologi som varit så kraftfull i det 
urbana samhället inte finns tillgänglig på de platser där renskötselns framgång avgörs, 

                                                 
20 Se till exempel Udén (2000). 
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blir det också fullt förståeligt att det inte är denna nya, i det omgivande samhället 
”prestigeteknologi”, som är avgörande i talet om ”den riktige renskötaren”. Inom 
renskötseln är snöskotern det mer avgörande redskapet. 
 

Kikaren – en tredje teknologi, en tredje infallsvinkel 
Jag har ovan hävdat att det är fullt rimligt att jämföra kvinnors situation inom renskötseln 
med den inom andra mansdominerade yrken, som civilingenjörsyrket. Jämförelser med 
just det yrket blir oundvikliga från min sida sett, eftersom jag själv är ingenjör och 
dessutom har forskat med kvinnliga civilingenjörers erfarenheter som utgångspunkt. Det 
innebär att inte bara likheter utan också skillnader blir synliga, och den största skillnaden 
mellan en kvinnlig civilingenjör och en kvinnlig renskötare, vill jag påstå gäller det sätt 
på vilket de två yrkena gör anspråk på resurser. Genom regleringar och begränsningar är 
den enskilda renägaren bunden till ett speciellt område, nämligen det där hon/han har 
tillerkänts rätt att bedriva renskötsel. Ingenjören som inte finner ett bra jobb på en plats 
däremot, kan välja att flytta till en annan plats för att få utöva sitt yrke, eller kan helt 
enkelt flytta för att få pröva något nytt eller främja sin karriär. Det är fullt möjligt att 
flytta från en världsdel till en annan, och mellan klimatzoner om så skulle vara. För en 
ingenjör i gruvbranschen går det att arbeta vid ett Sydafrikanskt gruvföretag lika gärna 
som på ett i Sverige. En av mina studiekamrater, en kvinna, flyttade för övrigt till just 
Sydafrika för att hon inte inom rimlig tid kunde få ett kvalificerat jobb inom sin 
specialitet vare sig i Sverige, eller övriga Skandinavien. Är det svårt att få ingenjörsarbete 
inom byggbranschen på den ena orten, kan det vara en lösning att flytta till den andra. Så 
fungerar också det företagande ingenjörsarbetet är kopplat till. Fungerar det inte här, 
fungerar det kanske där: företag flyttar produktionsenheter och kontor mellan världsdelar, 
när så behövs. Men renens biologi och beteende sätter ramar för var rennäring kan 
bedrivas över huvud taget, och för att renskötaren ska kunna utöva yrket/företagandet 
renskötare krävs framför allt en ekologisk balans som är gynnsam för renarna på just det 
område där hon/han har rätt att bedriva renskötsel. Detta är så mycket tydligare eftersom 
ett nytt område inte kan förvärvas om det gamla inte fungerar – samebymedlemskap är 
inte något som finns tillgängligt på den allmänna marknaden, på det sätt som 
jordbruksfastigheter regelbundet är.  Det är genom förankringen på en viss plats 
renskötaren får rätt att ta resurser i bruk.   
 
Rosi Braidotti ger med Nomadic Subjects bakgrund till att förstå den förmodat enhetliga 
identitet som samebyarnas medlemmar, och andra samer, har att mäta sig med: ”den 
riktige renskötaren”. Samtidigt blir det tydligt att just nomaditet förstås på ett annat sätt 
utifrån Braidottis eurocentriska perspektiv, än utifrån de kvinnliga renskötarnas. Att vara 
nomad betyder inte att sakna anspråk att behärska en plats. Att vara kulturellt förankrad i 
samisk rennomadism betyder under inga omständigheter att sakna sådana anspråk. Det 
finns en stark känsla av äganderätt och förankring bland de kvinnliga renskötare jag 
träffat. I NMKR ingick en fotodokumentation av kvinnliga renskötares arbete under 
renskötselåret och de tekniska verktyg kvinnorna använde. I uppdraget poängterades 
snöskotern, eftersom den framstod som så viktig både praktiskt och symboliskt. Men 
fotografen som fick uppdraget, är själv renskötare. Hon fick utöver ett önskemål om 



Rapportmanus för genomläsning version 5.                                                 Sidan 32 av 37 
Maria Udén, GTO, LTU                                         Senast utskrivet 2007-05-29 13:55:00 
 
 

 32

bilder av arbetet med snöskotern i uppdrag att välja ut de situationer som borde 
dokumenteras.  På flera av bilderna står en kvinna på en fjällsluttning och tittar i kikare, 
eller i en renhage och gör detsamma. Med kikaren som hjälp kontrollerar hon var 
renhjorden befinner sig, och identifierar de individer i hjorden som är hennes egendom.  
Det gör hon för att kunna avgöra om något är på väg att hända som hon behöver ingripa i. 
Bilden återkommer igen och igen, i fotomaterialet. Det är vår, det är sommar, det är höst 
eller vinter, och där står en kvinna med sin kikare. Om snöskotern är nyckelsymbol för 
det manliga subjektet ”den riktige renskötaren”, så blir kvinnan med kikaren min nyckel 
till det kvinnliga subjekt som befinner sig utanför och bortom definitionen av kvinnan 
som blott och bart icke-man och komplement utan egentlig egen existens. Mitt ute på 
fjället, i en region som präglats av kvinnoutflyttning sedan årtionden, bevakar en kvinna 
sina anspråk på de resurser som platsen har, beslutsam att finnas kvar bland de älvar, 
fjäll, bäckar, skogar, hon betraktar som sitt arv.  Apropå kikaren, så dök möjligheten till 
distansövervakning av renhjordarna upp som ett tema i mitt samarbete med kvinnorna i 
samebyn, och jag hör med jämna mellanrum talas om sådana projekt, från alla håll i 
Sápmi. Här prövas olika idéer som bygger på framsteg inom informations- och 
kommunikationsteknologierna, och på spekulationer kring möjliga framsteg. Är 
distansövervakning nästa teknologi, som kommer att erbjuda den som bemästrar och 
dominerar den, konkurrensfördelar och dominans också som renskötare? Kommer 
kvinnor att finnas med där? 
 

Slutsatser och diskussion 
Att frågan ställs, om kvinnor kan vara renskötare, kan knappast sakna samband med den 
juridiska situation som Rennäringslagen skapar. Kvinnors situation i samebyarna på 
2000-talet påminner om den historiska situationen för kvinnor i Sverige generellt. Fram 
till mitten av 1800-talet var som bekant alla kvinnor i Sverige, utom vissa änkor, 
omyndiga och saknade rätt att besluta om sin egendom och förvaltningen av sina 
tillgångar, att driva rättssak, och så vidare. Sedan blev ogifta kvinnor myndiga vid vuxen 
ålder, och sist även de gifta. Som visats i denna uppsats är änkors situation fortfarande 
osäker inom renskötseln, och här bland uppsatsens slutsatser får noteras att vi ännu inte 
vet om det sista steget som lagfäster även gifta kvinnors rättigheter verkligen kommer att 
tas. Men Rennäringslagens utformning är inte en tillräcklig förklaring till kvinnors 
villkorlighet i samebyarna.  
 
Det är givetvis en helt spekulativ fråga, men om rennäringen inte haft den stora betydelse 
den har för de renskötande samerna som minoritet i de skandinaviska länderna, skulle 
samebyarnas och förvaltande myndigheters tillämpning av lagen ha sett annorlunda ut? 
Utifrån Gunnel Forsbergs (1997) empiriska resultat rörande regionernas 
sysselsättningmönster kan misstanken väckas. En samstämmighet med Forsbergs resultat 
uppträder i jämförelsen av hur fisket beskrevs i den sameby jag arbetade med, nämligen 
som en kvinnlig möjlighet, och hur den omtalas inom yrkesfisket, det vill säga som en 
essentiellt manlig domän. Ett svar Forsberg (ibid) kan ge på frågan om kvinnor kan vara 
renskötare är då att det blir mer möjligt om man kommer till rätta med maktförhållanden 
som gör det viktiga manligt. 
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Renskötseln är en viktig näring för den befolkning som ägnar sig åt den, inte bara för att 
den genererar inkomster, utan också för att den är inträdesbiljetten till samisk rätt till 
mark och vatten. Den villkorlighet kvinnor här lever med framstår som ett resultat av 
flera faktorer: Rennäringslagens kvinnodiskriminerande innehåll, det specifika sätt på 
vilket samernas urbefolkningsrättigheter vad avser mark och vatten skyddas, och 
slutligen samhällsförändringar i större skala vilka påverkat även organisationen av 
renskötseln. Det kan skymta personlig tragik i den marginalisering kvinnor upplevt. 
Bland de kvinnor som upplevde den framväxande villkorligheten under 1900-talet, fanns 
de som blev varse den som en chock. Nu är villkorligheten en faktor som betraktas som 
given, åtminstone bland vuxna kvinnor. Den kommer med i räkningen när den personliga 
framtiden kalkyleras. Men det behöver i sig inte betyda att den är accepterad som rättvis. 
Kvinnor väljer trots allt att vara och göra anspråk på att vara husbönder, första klassens 
medlemmar – renskötare. Med den doing-gender ansats jag prövat i uppsatsen, blir det 
synligt att vare sig de relationer och beteendemönster, eller föreställningar om kön, som 
människorna inom renskötseln ”gör”, med automatik förstärker Rennäringslagens 
kvinnodiskriminerande karaktär.  
 

Nomaditet, makt och normer 
Identitet, teknologi och rörlighet är faktorer som tillsammans skapar möjligheter till 
kontroll. Snöskotern är ett verktyg för att materiellt dominera platsen. Identiteten ”den 
riktige renskötaren” används för att skapa social dominans, som ger legitimitet att 
dominera en plats. Genom det sätt på vilket renskötseln är reglerad, är dessa två 
sammankopplade: den riktige renskötaren och hans snöskoter. Rosi Braidottis teori om 
det nomadiska subjektet är intressant för en studie av kvinnliga renskötares möjligheter, 
därför att den behandlar social och geografisk stabilitet kontra förflyttning/rörlighet, och 
diskuterar dessa i termer av dominans och marginalitet. Den svenska renskötseln av idag 
kan belysas genom Braidottis teori. Men det man upplever inom renskötarsamhället sker 
ifrån ett annat håll än det Braidotti beskriver. Detta beror på att flyttande och nomaditet är 
onormalt, ej önskvärt inom en europeisk kulturtradition, vilket Braidotti också ger uttryck 
för när hon beskriver sin egen och sin kulturs grundläggande skräck inför nomadiska 
folk. Braidottis arbete kring ett nomadiskt subjekt är en möjlighet att ställa samman de 
olika förflyttningar, de olika typer av rörlighet, som kan iakttas som tillstånd och 
förutsättningar i de kvinnliga renskötarnas liv, och som centrala för det sätt på vilket 
deras omgivningar fungerar.  
 
Inom renskötseln ger geografisk rörlighet inom samebyns territorium konkurrenskraft, 
och de medel som finns till buds att stärka individens rörlighet omtalas som främmande 
för kvinnor, närmast de motoriserade fordon som fungerar i renskötseln. Men en rörlighet 
som sträcker sig utanför samebyns verksamhet, det vill säga en utåtriktad och 
gränsöverskridande social rörlighet, är tecken på marginalisering, eller riskerar 
åtminstone att resultera i marginalisering. Sådan social rörlighet hänger samman med en 
annan typ av geografisk rörlighet än renskötselns – temporär eller permanent flyttning 
från samebyarnas områden. Ett exempel är om en person flyttar från hemorten för att 
utbilda sig på universitet eller högskola. Den som inte blir en riktig renskötare, eller som 
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vid någon tidpunkt väljer att prioritera något som för bort från de kriterier som gäller, blir 
marginell inom samebyn betraktat, och inom det sammanhang som skapas av det fokus 
på renskötseln som ligger i den svenska statens behandling av samerna som minoritet. 
Den geografiska och den sociala rörligheten existerar tillsammans, invävda i varandra, 
och tecknar tillsammans ramarna för frågan om kvinnor kan vara renskötare:  
  

• dels ur ett maktperspektiv – det vill säga den konkurrensfördel som finns i att kunna 
förflytta sig inom byn område; och samtidigt den risk som ligger i att flytta utanför 
området 

• dels ur ett normperspektiv – den fjällnomadiska normen för tid och rum är en annan 
än den ”svenska” och europeiska normen, vilket ger avtryck i hur den samtida 
teknikutvecklingen relaterar till renskötselns behov. 

 
Möjligheten att jämföra de två teknologier som exemplifieras med snöskotern respektive 
datorn har därutöver något väsentligt att säga om kön och teknik, som just de kvinnliga 
renskötarnas tillvaro förmår visa fram. Den materiella bakgrunden till maskulinisering av 
en teknologi, till skillnad från en annan fångas i en gemensam, i tid och rum avgränsad, 
iakttagelse.  
 

Renskötseln: impulser för feministisk forskning i Sverige 
Renskötseln är lite känd bland svenska feministiska forskare. Likaså är internationell 
feministisk forskningslitteratur sällan upptagen med urbefolkningskvinnor. Därför 
genereras i ett följeprojekt som det jag bedrev en räcka iakttagelser som alla i sig skulle 
kunna tillföra den feministiska teoribildningen och förståelsen av samtiden intressanta 
tillskott. Historikern Josefin Rönnbäck, som hade vänligheten att läsa igenom mitt manus, 
påminde om likheten i det jag beskrev, med klassiker i den svenska feministiska 
historieforskningen, med namn som Ulla Wikander, Lena Sommestad och Maria Sjöberg. 
Och ja, det kan inte sägas annat än att den lagstiftning och praktik samiska kvinnor är 
utsatta för, är helt jämförbara med en samhällsorganisation det svenska samhället i stort 
lämnade på 1920-talet. Det finns tydligen fickor där förmodat övergivna praktiker 
fortfarande gäller i lag. Att ta de kvinnliga samebymedlemmarnas situation på allvar, 
måste innebära en revision av synen på det svenska samhället. Som jag påpekat på annan 
plats (Udén 2004, kommande), finns den patriarkala organisationen inskriven även i 
regleringen av fisket. Det förefaller också befogat att studera organisationen av 
renskötseln utifrån maskulinitetsteorier i Connells efterföljd, och då tänker jag på 
renskötselns hela organisation inklusive de myndigheter som styr och övervakar denna.  
 
Bland de impulser jag fått, vill jag också nämna en nyfikenhet inför begreppet ”kinship”, 
eller släktskap. Att alls komma i fråga för att bli renskötare baseras på en samverkan 
inom familj och släkt. Per definition, i den lagstiftning som reglerar samernas 
minoritetsrättigheter, är dessa rättigheter uppbyggda utifrån släktskap – kinship. Men vad 
innebär släkten och familjen av resurser och begränsningar för andra kvinnor och män i 
det svenska samhället idag? Vi är i stort vana att se oss som individer, inbäddade i statens 
hellre än familjens nätverk. Men, att ge detta synsätt företräde inom forskningen – är det 
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relevant, eller bara en eftergift till den ideologi som omger oss?  Begreppet kan ansluta 
till den nordiska traditionen att granska familjerelationer och familjepolitik, men greppar 
större än till kärnfamiljen och de personer som delar hushåll. Släktens innebörder framgår 
kanske bäst i jämförelser, så som i Leela Dubes (1997) jämförelse av kvinnors 
möjligheter i Sydostasien respektive Sydasien, i relation till de olika kinshipsystem som 
dominerar i de respektive regionerna. Bakgrunden är givetvis de tragiska förhållanden 
som leder till mord på kvinnor och flickor i Sydasien. Kan ett nygift par välja att bosätta 
sig var de själva önskar, eller är de hänvisade till mannens föräldrars gottfinnande? Blir 
en mans inflytande i grannskapet påverkat i någon riktning, beroende på hur hans dotter 
eller svärdotter lever? Kan en kvinna skilja sig, och fortsatt räkna med stöd från sin 
familj? Den här typen av frågor, som Dube tar upp, inspirerade mig till att se på hur kön 
”görs” i samebyarna.  En inspiration till nyskapande analys kan även hämtas från Judith 
Butler, som tagit upp kinshipbegreppet i flera publikationer. Hennes utgångspunkt är det 
vardagliga behovet av stödjande relationer, och hur personer utstötta ur det ”vanliga” 
släktskaps- och familjemönstret bygger upp nya lojaliteter för att möta detta behov. 
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