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Abstract
To Bearkadidh. Sámi Self-Determination and Self-Constitution

This thesis seeks to develop new ways to understand Sámi self-determination and self-constitution by analyzing Sámi 
understandings of these concepts and how such understandings, theoretically and politically, can challenge existing notions 
of what Sámi self-determination is, or can be in the future.

According to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), indigenous peoples have 
the right to determine their own identity or membership in accordance with their own collective customs and traditions. 
They also have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights, through representatives 
chosen by themselves in accordance with their own procedures. The seemingly simple and obvious wordings in the 
UNDRIP, on the right of indigenous peoples to self-determination through their own procedures and their own political 
decision-making institutions give the impression that indigenous self-determination is something concretely formulable 
and directly implementable. In reality, UNDRIP presents a political dilemma regarding; 1. the extent to which it is possible 
for indigenous peoples to be able to formulate their own definitions of membership and the meaning of their own self-
determination, free from the norms of the majority society; and 2. the extent to which it is possible to set up one's own 
procedures and institutions within the limits of what the nation state and liberal democracy allow.

The study analyses the ideas the Sámi in Sweden have expressed about what Sámi self-determination is, how it can be 
implemented, i.e. what organisational solutions are proposed and what constitutes the group of Sámi that will exercise this 
self-determination. In addition to theory regarding indigenous peoples' legal and political right to self-determination, the 
thesis uses Sámi concepts (laahkoe, maadtoe, bearkadidh, dajve, maahtoe, vuekie) as an analytical framework to contrast 
existing legal/political theory and to capture Sámi norms and relational values connected to people, landscape, natural 
resources, knowledge and local autonomy.

The thesis show that Swedish national legislation has moved Sámi society away from a relational and responsibility-
based understanding of who is Sámi toward a rights-based understanding which causes a conflict between collective vs 
individual rights, a conflict that later becomes institutionalised in the political elected Saemiedigkie/Sámi Parliament. This 
rights-based conflict makes it almost impossible for the early Sámi organisations and later the Saemiedigkie, to express 
what self-determination actually is, how the internal Sámi autonomy should be organised and how the relationship between 
the Sámi people and the Swedish state should develop. By methodologically using Sámi concepts, the thesis shows that it 
is possible to formulate new theoretical knowledge and new ways to analyse Sámi society. Indigenous peoples' own legal 
perceptions and norm systems challenge in many ways existing theory and models of democracy. It is extremely difficult 
to define and institutionalise self-determination on the basis of one's own standards when at the same time one is without 
what is a prerequisite for being able to bearkadidh – access to and influence over a territory.

Keywords: Indigenous, self-determination, self-constitution, Sámi, Sámi Parliament, UNDRIP.

Stockholm 2021
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-196770

ISBN 978-91-7911-612-5
ISBN 978-91-7911-613-2
ISSN 0346-6620

Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm





ATT BEARKADIDH
 

Ragnhild Nilsson





Att bearkadidh
 

Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering
 

Ragnhild Nilsson



©Ragnhild Nilsson, Stockholms universitet 2021
 
ISBN tryckt 978-91-7911-612-5
ISBN PDF 978-91-7911-613-2
ISSN 0346-6620
 
Bild på framsidan gjord av Lena Kuoljok Lind
 
Tryckeri: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2021



Till minnet av Enok – 
mu bieggabártnažan





Förord

 
När jag precis hade börjat som doktorand frågade mig min
mellanson Enok, som då var tio år, vad som egentligen var
viktigt när jag valde jobb. ”Att få tänka mycket” svarade jag
honom, medan jag fortsatte att ratta bilen mot affären eller var
vi nu var på väg någonstans. ”Då borde du bli brevbärare”
hördes Enok efter en stund från framsätet bredvid mig. ”Förstå
vad mycket de måste tänka för att komma ihåg var alla
brevlådor ligger någonstans”.
   Jag hade dock inte fått tänka hälften så mycket under de här
åren om inte mina handledare och alla fina kollegor som jag
träffat under årens lopp, utmanat mig och mina
osammanhängande idéer till max. Ett varmaste, innerligaste
tack till Ulf Mörkenstam, Camilla Sandström och Eva Josefsen,
utan er hade det inte blivit någonting.
   När jag klev in på statsvetenskapliga institutionen på
Stockholms universitet efter att ha varit borta från
universitetet i fjorton år, kändes det på många sätt som att
kliva in i ett parallellt universum, väsensskilt från livet i
Kiruna. Det blev så mycket roligare och trevligare än vad jag
kunde tro och jag vill tacka varenda en på institutionen som jag
fått förmånen att träffa och prata med på ett eller annat sätt.
   Två resor jag gjort under de här åren har varit extra
betydelsefulla för det som till slut blev resultatet av min
avhandling. Den första, till Melbourne Law School och
professor Kirsty Gover, gav mig aha-upplevelse på aha-
upplevelse och vidgade tanken till att tro på att svaren på det
jag sökte fanns där jag stod. Thank you so much Kirsty, you
have meant a lot for me and for this thesis. Den andra resan,
till University of Victoria/Indigenous Law Research Unit och
professor John Borrows, gav mig så mycket inspiration till
framtida, fortsatt arbete om urfolks egna normer och
rättsuppfattningar att jag till och med överväger att strunta i
att bli brevbärare nu när jag är klar med avhandlingen.
   Det finns så många kloka människor runt om i Sápmi som



längs vägen har hjälpt mig praktiskt och själsligt genom att
avsätta sin tid och sin kunskap, genom samtal, skratt och gråt.
Stort tack till er alla.
   Ett särskilt tack även till Formas, forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande, som genom
finansieringen till forskningsprojektet Sametingen som
representativa organ för det samiska folket: En jämförande
studie av valen till Sametingen i Sverige och Norge 2013,
finansierat stora delar av mitt arbete. Jag har även mottagit
Irisstipendiet samt stipendier från stiftelsen Lars Hiertas
minne, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, stiftelsen Siamon samt
stiftelsen Doktor Magnus Lundells och fru Clara Lundells fond,
som möjliggjort mina vistelser i både Melbourne och Victoria
samt annat materialinsamlande. 
   En avhandling är i slutändan bara en avhandling. Hur snåriga
och knöliga stigarna än är, är jag fylld av lycka över att jag får
gå längs mina stigar tillsammans med den stora, brokiga skara
som jag räknar som min familj och mina vänner. Jag är så
tacksam över att ni finns.
     
Kiruna i september 2021

Ragnhild Nilsson
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1 Introduktion 

 

 

 

Samiskt självbestämmande. Att ett så till synes enkelt begrepp kan ge upphov 

till så många funderingar trodde inte jag var möjligt. Inte minst kopplat till 

den kanske mest självklara funderingen av dem alla – vad innebär samiskt 

självbestämmande egentligen, rent praktiskt? Strävandet efter ett samiskt 

självbestämmande är långt ifrån en ny företeelse. Såväl Elsa Laula (1904) som 

Karin Stenberg (1920) lyfter i sina skrifter frågan om samernas rätt till själv-

styre och rätten att besluta över de marker samerna alltid har nyttjat. 

En viss grad av självstyre, åtminstone vad det rör folkens näring och ekono-

miska liv, ha alla andra civiliserade folk unnat de av dem undertryckta folken. 

Men vi sameh som lyda under det högt upplysta, frihetsälskande och över sin 

kultur med rätta så stolta svenska folket, vi behandlas än i dag som brottslingar, 

vilka ej ha rätt att råda över sig själva och sitt, eller som barn, som icke tillfrågas 

vilken förmyndare som sättes över dem (Stenberg 1920, 64). 

 

Självstyre – att råda över sig själva och sitt, åtminstone när det kommer till 

näring och ekonomi, menar Karin Stenberg borde vara det minsta samerna 

skulle få. Hur detta självstyre skulle genomföras var dock svårare att formu-

lera. De samiska kraven kring ett ökat självbestämmande har visserligen om-

formulerats något över en tidsperiod på drygt hundra år, men det jag kommer 

att visa i denna avhandling är bland annat att kraven i många delar varit lik-

nande över tid. Den historiska konflikt gällande ett ökat samiskt självbestäm-

mande som funnits mellan staten och det samiska samhället i drygt hundra år 

är i allra högsta grad fortfarande aktuell. Trots detta har vi få svar på vilka 
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beståndsdelar ett samiskt självbestämmande består av och hur det ska organi-

seras. Ett sätt att konkretisera de samiska kraven gentemot staten om ett ökat 

självbestämmande och klargjorda samiska rättigheter utmynnade bl.a. i öns-

kemålet om ett parlamentariskt, representativt organ. ”Ett självstyre fordrar 

vidare representativa organ. Exempelvis ett sameparlament med folkvalda re-

presentanter” (Labba, N G. Samefolket 1975, nr 6–7, 176).   

Sametingets inrättande 1993 lade grunden för hur ett samiskt självbestäm-

mande kan institutionaliseras i en enhetsstat som Sverige. Vid inrättandet po-

ängterades dock från regeringens sida att Sametinget inte skulle vara ett organ 

för självstyre utan ett organ som skulle representera de svenska samerna och 

verka för kulturell autonomi (Prop. 1992/93:32, 35). Detta är också en av an-

ledningarna till att Sametinget genom åren visat sig ha stora svårigheter att 

fungera som ett kraftfullt folkvalt organ, dels pga. den påtagliga konflikt i att 

vara både ett folkvalt organ och en myndighet under regeringen, dels genom 

svårigheter att hitta politisk stabilitet i plenum och styrelse samtidigt som Sa-

metingets beslutsmakt är ytterst begränsad (Fjellström et al. 2016; Josefsen, 

Mörkenstam & Nilsson 2016; Josefsen, Mörkenstam & Saglie 2015; Law-

rence & Mörkenstam 2012). Samtidigt visar de väljarundersökningar som ge-

nomförts inför valen till Sametinget såväl 2013 som 2017 att en majoritet av 

den samiska väljarkåren (74 procent) efterfrågar ett ökat samiskt självbestäm-

mande. Resultaten visar att den samiska väljarkåren uttryckligen vill att Sa-

metingets inflytande ska öka, framförallt i frågor som rör samisk kultur, språk 

och duodji (slöjd/konsthantverk) men även när det gäller naturresurser som 

mineral, jakt och vindkraft (Mörkenstam, Nilsson & Dahlberg, 2021). 

Parallellt med de samiska strävandena efter självbestämmande har den in-

ternationella urfolksrätten under de senaste trettio åren utvecklats som en del 

av de mänskliga rättigheterna (se Anaya & Rodriguez-Pinero 2018; Engle 

2010; Hohmann & Weller 2018; Lightfoot 2016; Åhrén 2016). I en samisk 

kontext har det internationella folkrättsliga ramverket under lång tid haft en 
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stor inverkan på de samepolitiska argumenten för varför det samiska självbe-

stämmandet behöver stärkas. Två internationalrättsliga dokument är av sär-

skild betydelse för urfolksrätten, ILO:s konvention 169, Indigenous and Tribal 

Peoples’ Convention från 1989 och FN:s Declaration on the Rights of In-

digenous Peopoles, (UNDRIP) från 2007.1 ILO 169 som är en bindande kon-

vention har inte ratificerats av Sverige medan Urfolksdeklarationen röstades 

för av Sverige i FN:s generalförsamling, dock med en skriftlig röstförklaring 

där Sverige bl.a. poängterade att samers inflytande kan tillgodoses genom del-

tagande i demokratiska processer såsom det nuvarande svenska systemet (Ds 

2017:43).2  

Urfolksdeklarationen är tydlig med att urfolk, förutom att ha rätt till själv-

bestämmande (art 3),3 även har rätt att bevara och stärka sina egna politiska, 

juridiska, ekonomiska, sociala och kulturella institutioner (art 5).4 Därutöver 

har urfolk rätt att besluta om sina egna medlemskriterier utifrån sina egna sed-

vanor eller traditioner (art 33.1).5 Urfolk har samtidigt rätt att företrädas av 

representanter utsedda av dem själva, utifrån egna procedurer, likväl som att 

kunna utveckla sina egna beslutande institutioner (art 18; art 33.2).6 

                                                      
1 International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 

(No.169), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLE PUB:12100:0::NO::p12100_in-

strument_id:312314 [granskad 5 Maj 2019]; 

United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 2007, 

A/61/L.67 edn. tillgänglig: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-con-

tent/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf [granskad 5 Maj 2019]. 
2 Explanation of vote at the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of In-

digenous Peoples – Permanent Mission of Sweden, 13 september 2007, 

https://www.un.org/press/en/2007/ga10612.doc.htm [granskad 18 Maj 2020]. 
3 Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely 

determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural develop-

ment (Article 3). 
4 Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, 

economic, social and cultural institutions, while retaining their right to participate fully, if they 

so choose, in the political, economic, social and cultural life of the State (Article 5). 
5 Indigenous peoples have the right to determine their own identity or membership in accord-

ance with their customs and traditions. This does not impair the right of indigenous individuals 

to obtain citizenship of the States in which they live (Article 33.1). 
6 Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would 

affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLE%20PUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312314
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLE%20PUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312314
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/press/en/2007/ga10612.doc.htm
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Nära förknippad med frågan om samiskt självbestämmande är den om vil-

ken grupp av människor som utgör det samiska folk som ska ha rätt till detta 

självbestämmande. Frågan om definitioner, medlemskap och avgränsningar 

av den grupp som också ska utöva självbestämmandet är en avgörande fråga 

som i högsta grad även är politisk “boundary-drawing, and the determination 

of political membership, are perhaps the most fundamental political decis-

ions” (Whelan 1983, 16). Trots UNDRIP:s skrivning om att urfolk har rätt att 

själva besluta om sina egna medlemskriterier så är det nästan alltid de koloni-

serande nationalstaterna som också haft den lagstiftande makten att definiera 

urfolken. Men parallellt med nationalstaternas lagstiftning och de juridiska 

och teoretiska grunderna för urfolks rätt till självbestämmande och självkon-

stituering som de formuleras i internationell rätt, existerar urfolks egna norm-

system och rättsuppfattningar. Rättsuppfattningar som exempelvis reglerar 

tillhörighet och härkomst, relationen med landskapet och naturresurserna, och 

relationen med det omgivande samhället (Black 2011; Borrows 2002, 2010, 

2016; Coulthard 2014; Doerfler 2015; Gaudry & Leroux 2017; Simpson 2017; 

Tallbear 2013; Tully 2004; Watson 2014; Webber 2006). 

Det jag vill visa på är att de till synes enkla och självklara formuleringarna 

i urfolksdeklarationen, om urfolks rätt till självbestämmande genom egna pro-

cedurer och egna politiska beslutande institutioner, ger intrycket av att urfolks 

självbestämmande är något konkret formulerbart och direkt möjligt att imple-

mentera. I verkligheten visar UNDRIP på ett politiskt dilemma. Samtidigt som 

det finns över hundra år av samiska strävanden och samisk mobilisering för 

att uppnå ett ökat självbestämmande och för att finnas representerade på ett 

relevant sätt i samhället, så finns också kraven från majoritetssamhället att 

anpassa sig till det styrelseskick och de beslutsordningar som redan finns upp-

ställda.  

                                                      
procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institu-

tions. (Article 18). Indigenous peoples have the right to determine the structures and to select 

the membership of their institutions in accordance with their own procedures (Article 33.2). 
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Även om urfolksdeklarationen lyfter fram rätten till urfolks kultur och rät-

ten till frihet från påtvingad assimilering (art 8.1),7 så utgår fortfarande nation-

alstaternas förståelse av vad som konstituerar urfolk och urfolks självbestäm-

mande, från en relativt snäv västerländsk kontext av internationell och nation-

ell juridik och liberala, parlamentariska demokratimodeller. Jag menar att det 

politiska dilemmat visar sig gällande; 1. i vilken grad det är möjligt för urfolk, 

som under lång tid och i varierande grad varit utsatta för kolonisering och 

assimilering, att kunna formulera egna medlemsdefinitioner och det egna 

självbestämmandets innebörd, fritt från majoritetssamhällets normgivning; 

och 2. i vilken grad det är möjligt att inrätta egna procedurer och egna institut-

ioner inom ramarna för vad nationalstaten och den liberala demokratin tillåter. 

I en nordamerikansk kontext skriver Alfred (2009, 71): 

The problem is that, at present, Native politics is still understood and practiced 

in the context of the law as structured by the state: Within this context, the state 

has nothing to fear from Native leaders, for even if they succeed in achieving 

the goal of self-government, the basic power structure remains intact (Alfred, 

2009, 71). 

 

För när staten sätter upp villkoren för vad självbestämmandet ska innehålla 

och hur formerna för den institutionella representationen ska se ut, finns det 

en risk att urfolks självbestämmande försvåras. Detta dels genom att frågor 

om institutioner för politiskt självbestämmande separeras från frågor som be-

rör naturresurser och urfolks relation med de traditionella markerna, dels ge-

nom att anpassningen till en juridisk och politisk diskurs som styrs av staten, 

riskerar att hålla kvar urfolk i sin koloniserade roll (se Corntassel & Bryce 

2012; Coulthard 2014). Tillskapandet av en övergripande institution, som ex-

empelvis det folkvalda Sametinget, som ska tillvarata samiskt självbestäm-

                                                      
7 Indigenous peoples and individuals have the right not to be subjected to forced assimilation or 

destruction of their culture (Article 8.1). 
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mande i relation till staten, riskerar att kollidera med normer och rättsuppfatt-

ningar som definierar den lokala autonomin och relationen mellan människa 

och landskap.    

1.1 Avhandlingens syfte och utgångspunkter 

 

Syftet med min avhandling är att utifrån en samisk förståelse av begreppen 

självbestämmande och självkonstituering analysera hur en sådan förståelse te-

oretiskt och politiskt kan utmana nuvarande föreställningar om vad samiskt 

självbestämmande är eller kan vara. 

 

De frågeställningar jag fokuserar på är:  

1. Vilka samiska idéer formuleras över tid kring vad som konstituerar 

den samiska gruppen?  

2. Vilka samiska idéer formuleras över tid till vad samiskt självbestäm-

mande är för något och hur det ska organiseras?  

3. Hur relaterar dessa samiska idéer om självbestämmande och självkon-

stituering till internationell rätt och till den svenska statens samepoli-

tik?  

4. Vilka möjligheter har Sametinget att tillvarata en samisk självbestäm-

manderätt som grundar sig på en samisk betydelse och innebörd? 

 

Avhandlingen har som sin utgångspunkt de idéer samerna i Sverige har for-

mulerat om vad samiskt självbestämmande är för något, hur det kan imple-

menteras, dvs. vilka organisatoriska lösningar eller förslag som föreslås och 

vad som konstituerar den samiska grupp som också ska ta del av detta själv-

bestämmande. Förutom teori rörande urfolks juridiska och politiska rätt till 
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självbestämmande använder jag samiska analysbegrepp för att analysera sa-

miska idéer om självbestämmande och självkonstituering och för att kontras-

tera befintlig juridisk/politisk teori.  

Det politiska dilemma som återspeglas i UNDRIP kopplar till mina fråge-

ställningar genom att avhandlingen formulerar de idéer om vad samiskt själv-

bestämmande kan vara samt hur dessa idéer förändras över tid och vad för-

ändringen kan bero på. Att jag i avhandlingen använder mig av samiska an-

lysbegrepp tar sitt avstamp i de metodologiska överväganden som jag haft och 

beskriver i kommande avsnitt. 

 

1.2 Metodologiska överväganden 

 

Idag är det omöjligt att bedriva forskning i urfolksrelaterade frågor utan att 

förhålla sig till den urfolksmetodologiska och forskningsetiska diskussion 

som pågår såväl internationellt som nationellt, inom urfolkssamhällen och 

forskningsinstitutioner. Den forskning som bedrivs om urfolk eller på något 

sätt berör urfolks kultur eller traditionella marker, har under lång tid exploa-

terat urfolken och bidragit till en stereotyp och kolonial bild av urfolks sam-

hällen (Smith 2012). Forskningen har även till stor del bortsett från urfolks 

egna ontologier och epistemologier och därför har olika strategier för att ta 

tillbaka och få inflytande över forskningsprocessen blivit en central del inom 

urfolksforskningen (Chilisa 2019; Kovach 2010; Smith 2012; Tuck & McK-

enzie 2014; Wilson 2008). Men den urfolksmetodologiska litteraturen ger 

samtidigt motstridiga bilder, där liknande begrepp används på olika sätt och 

där ontologiska och epistemologiska resonemang blandas med etiska diskuss-

ioner om förhållningssättet mellan dig som forskare, det urfolkssamhälle du 

vill undersöka och det västerländska majoritetssamhälle som du förväntas 

fjärma dig från. Att begrepp som dekolonisering eller urfolksmetodologier 

varken är entydiga eller samstämmiga är tydligt, vilket ibland lyfts fram som 
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en definierande komponent. Denna begreppsförvirring medför dock att det blir 

näst intill omöjligt för mig som forskare att veta hur jag ska operationalisera 

en urfolksmetodologisk utgångspunkt och vad det innebär. 

Ibland beskrivs metodologi som en teori om hur forskning bör utföras där 

metodologin omfamnar såväl epistemologi, teori som metod (Swadener & 

Mutua 2008, 32; Kovac 2010, 122). Men metodologi kan också beskrivas som 

ett deltagarstyrt, frigörande och framåtsyftande förhållningssätt till forskning 

med ursprung i urfolkens egna kunskapssystem (Chilisa 2019, 41). ”In-

digenous methodologies are defined as the unique ways researchers use In-

digenous positionality and perspective to perform research with and within 

Indigenous communities” (Windchief et al. 2018, 533). Kuokkanen (2000) 

och Wilson (2008) använder i sin tur begreppet urfolksparadigm, vilket de 

menar inbegriper urfolkens ontologi, epistemologi och axiologi (etik), vilket 

ska ses som oskiljaktiga delar där samtliga sfärer bör återspeglas i forskningen 

och som därmed innebär att valet av teoretiskt ramverk och val av metod blir 

viktiga överväganden.  

De flesta verkar dock vara överens om att dekoloniserad forskning utgår 

från en medvetenhet om de koloniala maktstrukturer som påverkat urfolkens 

relation till statsmakterna och som format konstruktionen av ett vi och dem. 

Urfolk behöver därför ta makten över att utveckla, kontrollera och besluta om 

sin egen ontologi och epistemologi, där forskningen spelar en viktig roll i att 

göra detta möjligt (Evans et al. 2014, 179–181; Kovac 2010, 125; Swadener 

& Mutua 2008). En utgångspunkt som också bekräftas som en del av urfolks 

rätt till självbestämmande (UN 2007 art 31.1).8 

                                                      
8 Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural her-

itage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations 

of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, med-

icines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports 

and traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, 

control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional 

knowledge, and traditional cultural expressions (Article 31.1). 
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I en svensk/samisk forskningskontext har urfolksmetodologi oftast beskri-

vits som ett begrepp som sägs sammanfatta både urfolkens ontologi och 

epistemologi, där urfolkens världsbild ska vara utgångspunkten för att utmana 

västerländska maktstrukturer. Men istället för att förklara hur detta ska göras 

har metodologi i stor utsträckning fått formen av att vara något som forskaren 

ska förhålla sig till (Ledman 2015; Sandström 2020; Sehlin MacNeil 2014). 

Istället är det är de mer forskningsetiska diskussionerna kopplade till samisk 

forskning som varit dominerande under de senaste åren (se Drugge 2016a, 

2016b; Jonsson 2011; Ledman 2015; Sehlin MacNeil 2014; Sehlin MacNeil 

& March 2015). Utgångspunkten i denna forskningsetiska diskussion har varit 

att kritiskt granska den position som forskare från majoritetssamhället har 

gentemot det samiska samhälle som studeras. Ledman (2015) menar att majo-

ritetssamhället måste ställa sig frågan om hur ett majoritetsperspektiv riskerar 

att begränsa urfolksforskningen och hur ett inifrånperspektiv kan bidra till en 

mer uttömmande och relevant forskning (se även Porsanger 2004).  

Jag menar att det i en samisk forskningskontext finns en sammanblandning 

mellan de å ena sidan mer övergripande etiska frågeställningarna kring hur 

forskare bör närma sig och förhålla sig till sitt forskningsområde, som jag an-

ser är en mer allmängiltig etisk fråga som behöver kontextualiseras i ett ur-

folkssammanhang, och å andra sidan forskarens metodologiska utgångspunk-

ter, dvs. hur forskaren låter det metodologiska ramverket påverka valet och 

tillämpningen av teorier och metoder. Detta får till följd att den urfolksmeto-

dologiska ingången oftast lämnas oproblematiserad på en teoretisk nivå eller 

utifrån olika forskningsfält. En oproblematiserad generell utgångspunkt om 

att samernas egen ontologi (världsbild) och epistemologi ska tas hänsyn till är 

inte tillräckligt utan måste exempelvis följas av frågor som: Hur vet jag som 

forskare att det är just en annan ontologi och epistemologi jag stöter på i mitt 

empiriska textmaterial eller hos mina informanter? På vilket sätt förväntas jag-

hantera denna ontologi och epistemologi? Hjälper mig den teori och metod 
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jag väljer att återfinna och analysera denna skiftande ontologiska utgångs-

punkt? Går en sådan utgångspunkt överhuvudtaget att återfinna i materialet? 

När urfolksmetodologi stannar vid att vara något att förhålla sig till, något 

odefinierat ”annat”, blir det omöjligt att också utveckla fler teoretiska och me-

todologiska sätt att analysera det samiska samhället på.  

Utifrån det mer allmängiltiga etiska förhållningssättet har under de senaste 

åren allt fler forskare tydligt uttalat en ambition att tillämpa ett mer inklude-

rande arbetssätt, vilket innebär att som forskare sträva efter en form av com-

munity based consent både innan forskningen inleds och under analys- och 

resultatfasen (se tex. Löf & Stinnerbom 2016; Sehlin MacNeil 2014; Law-

rence & Raitio 2016). Sehlin MacNeil uttrycker det som att ”tillsammans med 

min samiska mentororganisation diskutera fram ett forskningsupplägg för av-

handlingen relevant för organisationen och mig som forskare” och ”att skriva 

fram forskningsdeltagarnas egna röster för att beskriva deras berättelser, gi-

vetvis i samråd med dem själva” (Sehlin MacNeil 2014, 55–56). Lawrence & 

Raitio (2016) menar att de som forskare inom ett forskningsfält som berör 

urfolk har en moralisk skyldighet att se till att den forskning de bedriver kan 

användas av urfolkssamhället självt för att förbättra deras situation i förhål-

lande till statsmakterna. Chilisa (2011, 17) kallar det att gå från mourning till 

action (se även Kovac 2010, 133). Ett sådant perspektiv kräver, menar Law-

rence & Raitio (2016, 118), ett nära samarbete mellan forskare och informan-

ter. “A deep engagement means we can make our research questions more 

focussed and interpret the meaning of our results contextually, thus making 

for better and more informed research”. 

Det är viktigt att komma ihåg att processen från att vara objekt för forsk-

ning till att kunna vara delaktig i den forskning som bedrivs om det egna sam-

hället har varit och är fortfarande, otroligt värdefullt för urfolk världen över, 

så även ur ett samiskt perspektiv. Det som jag menar behöver problematiseras 

och diskuteras ytterligare i relation till den tidigare forskning som har gjorts i 

en samisk kontext är att begrepp som inifrånperspektiv, kontextuell tolkning 
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och att ”ge tillbaka”, kan tolkas som att det finns en tydlig linje mellan ett 

inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv, där inifrånperspektivet per auto-

matik genererar mer relevant forskning, något som jag vänder mig emot.  Del-

vis utgår dessa resonemang från ett maktlöst, samiskt samhälle där det är nära 

mellan svart och vitt, rätt och fel, antingen eller och där den utomstående fors-

karen blir någon som ska hjälpa till. I ett litet samhälle som det samiska, där 

människors positioner och åsikter kan vara kända på förhand och där det ofta 

är samma personer eller intressegrupper som deltar i flera olika forsknings-

projekt, riskerar forskningsresultaten att bli förutsägbara av de som redan är 

insatta i frågorna och forskaren fungerar istället som en megafon mellan det 

samiska samhället och majoritetssamhället.  

Studier av politik och maktstrukturer med det samiska samhället som ut-

gångspunkt behöver genomföras med flera olika perspektiv, såväl utifrån be-

fintlig statsvetenskaplig teori som utifrån samernas egna ontologier, i den mån 

dessa är möjliga att identifiera och använda. Samisk politik och samiska in-

stitutioner verkar inte i ett tomrum, utan jag menar att det måste finnas en bred 

kunskap om den juridiska och politiska sfär som utgör nationalstaten för att 

också kunna förstå de skärningspunkter och konflikter som uppstår när sa-

merna gör anspråk på denna sfär. Samtliga pespektiv behövs för att generera 

relevant forskning. 

1.2.1 Mina etiska och metodologiska överväganden 

Att använda ordval som världsbild, värderingar, urfolksmetodologi eller för 

all del ontologi och epistemologi, utan att gå in på vad orden betyder i den 

specifika urfolkskontext jag som forskare verkar inom, är ibland enkelt att ta 

till i ett övergripande resonemang. Jag menar därför att urfolksmetodologi inte 

kan ses som något fristående och något som kan användas utan att också re-

flektera över den ontologiska utgångspunkt som också måste forma val av te-

ori, metod och hur frågeställningarna ramas in. 
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Olsen (2016) menar att implikationen av att urfolksforskare hävdar att det 

finns en annan ontologisk och epistemologisk utgångspunkt är att urfolks-

forskningen lätt blir något extraordinärt, något som utomstående inte kan för-

stå och att dikotomin mellan de som tillhör urfolksgruppen och de som inte 

gör det, därmed blir större (Olsen 2016, 37, 41). Som samisk forskare menar 

jag att om jag utgår från en annan ontologisk utgångspunkt i min forskning så 

har jag ett ansvar att förklara den och motivera mitt val i förhållande till det 

jag studerar. Det i sig genererar varken en ökad dikotomi, eller bidrar till ökad 

mystik, utan förhoppningen är att det ger en bättre förståelse för just de skär-

ningspunkter och de konflikter som kan uppstå när olika verkligheter möts.  

Remember, we indigenous people assert that the source of our indigeneity re-

veals profoundly different ways of understanding the world. Whether these 

ways can be explained to the dominant culture, and understood by it, or at the 

very least respected as legitimate, remains to be seen. All I am saying is that at 

this point in the history of the relationship, indigenous peoples must realize that 

in the end only indigenous peoples can protect their ways of knowing the world. 

Indigenous philosophies, then, are essential practices for preserving our indige-

neity (Turner 2006,119). 

 

Detta betyder dock inte att mitt samiska ursprung med automatik genererar 

ett inifrånperspektiv, eller en annan metodologisk utgångspunkt, långt däri-

från. Jag har intellektuellt verkligen fått brottas med att förstå vad ontologi 

och epistemologi kan innebära ur ett samiskt perspektiv. Finns det en samisk 

världsbild, en samisk uppfattning av tid och rum, en samisk förståelse för hur 

kunskap genereras, eller samiska normer att hänvisa till? Och om det finns, 

vad innehåller de och hur påverkar de min forskning? Det är svårt att fylla alla 

beståndsdelar av en samisk epistemologi och ontologi, och det som finns skri-

vet är inget färdigt paket, klart att använda och tolka (se bl.a. Balto & Kuhmu-

nen 2014; Jernsletten, K. 2012; Jernsletten, J. 2010; Kuokkanen 2010; Oskal 

2011; Sara 2009). Istället har min väg varit att försöka att hitta sätt att kontras-

tera befintlig teori och befintliga beskrivningar av mitt forskningsämne. Me-
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dan jag förflyttade mig framåt, genom högar av teoretisk litteratur om själv-

bestämmande, så blev min väg bakåt i empirin allt viktigare. För självklart var 

det inte dagens formuleringar och tolkningar av urfolksdeklarationen som låg 

till grund för Elsa Laulas krav på samiskt självbestämmande för mer än hundra 

år sedan.  

Min utgångspunkt är därför att det finns en ontologisk kärna, spårbar ge-

nom normer och handlingar som ryms inom det samiska språket och i samiska 

begrepp.  Dessa kan ta sig uttryck i samiska rättsuppfattningar om hur natur-

resurser används, men även genom praktisk handling, till exempel genom hur 

man flyttar med renar och hur relationer med allt levande uppstår och bibe-

hålls. Jag använder därför samiska begrepp och dess betydelse som mina ana-

lytiska begrepp för att kontrastera befintliga teorier kring självkonstituering 

och självbestämmande. Samtidigt måste jag vara varsam med att inte använda 

de samiska begreppen som något traditionellt, stängt, statiskt och fruset i tid 

som endast särskilt autentiska människor kan förstå. Samiska normer är inte 

heller något enkelt, gripbart som går att finna om jag bara är tillräckligt deko-

loniserad. Att utmejsla samiska, dekoloniserade normer, rena från påverkan 

från majoritetssamhället, menar jag är en omöjlighet. Samisk kultur, samiska 

språk och samiska handlingsmönster står under ständig förändring och deko-

lonisering kan inte ske frikopplat från det samhälle vi verkar inom.  

Däremot har det varit viktigt för mig att vrida på mina forskningsfrågor, på 

mina analytiska verktyg och på mitt empiriska material för att kunna hitta en 

väg att analysera samiskt självbestämmande och självkonstituering med en 

annan utgångspunkt än vad som tidigare gjorts. För precis som Jernsletten 

(2012) skriver så är processen att hitta en annan teoretisk utgångspunkt inte 

enkel eller rak eftersom de flesta teorier redan är samerna givna, direkt eller 

indirekt. Vi har bara oss själva att falla tillbaka på: 

We can, as a minority of Academy choose neither weapon nor means; neither 

theory nor method. It has all been given to us already as parts of the fields in 

question: we cannot apply Sámi methods and ways of thinking directly. When 

we come to the point ‘where we are destined to make claims, responsibly and 
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independently’ we shall need no compensation. We’ll need to know our society: 

our whole family right down to our little finger. And we need to know one fell 

from another (Jernsletten, K. 2012, 14). 

 

Att använda mig av samiska begrepp som mina analytiska begrepp gör att 

jag kan visa hur en annan ontologisk utgångspunkt också genererar nya ana-

lytiska förklaringar. Det har varit viktigt för att sätta fingret på de konsekven-

ser och de skärningspunkter som uppstår i mötet mellan det samiska samhället 

och den dominerande juridiska och politiska sfär som utgör Sverige och för-

ståelsen av samiskt självbestämmande. Men det har också varit viktigt för att 

bidra till en utveckling av ny teoretisk kunskap. 

Det här arbetssättet, att utgå från urfolks egna språkliga begrepp, berättel-

ser, ordspråk och kulturella praktiker, vilka återspeglar urfolks egna rättsupp-

fattningar, har utvecklats och tillämpats genom forskning inom fältet in-

digenous law under de senaste decenniet (Black 2011; Borrows 2010, 2016, 

2019; Friedland 2012; Friedland & Napoleon 2015; Gover 2020; Napoleon 

2013; Napoleon & Friedland 2016, se även kapitel tre). Det här forskningsfäl-

tet teoretiserar urfolks egna rättsuppfattningar, vilket kan inbegripa processer 

för utveckling, kommunicering och implementering av sådana rättsuppfatt-

ningar, och att analysera innehållet i de egna normsystemen (Gover 2020). Ett 

erkännande och en revitalisering av urfolks egna normsystem är extremt vär-

defullt och gör det möjligt för urfolk att förflytta sig från kolonial kontroll till 

att istället ta kontroll över sin egen autonomi (Coyle 2016). En stark relation 

till sina egna sociala, kulturella, politiska och rättsliga normer är inte bara vik-

tigt för urfolken själva för att kunna hantera yttre intrång och exploateringen 

av de egna territorierna (Kuokkanen 2019), utan också för relationen med nat-

ionalstaterna och möjligheten att bygga hållbara och ömsesidigt respektfulla 

politiska system. Under många år har forskare med intresse för samiska rätts-

uppfattningar och normsystem betonat behovet av att vidareutveckla sådan 

forskning både teoretiskt och empiriskt (Funderud Skogvang 2017; Schanche 

Selfors, 2021; Smith 2004). Trots detta är det fortfarande väldigt lite forskning 
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som genomförts med ett sådant metodologiskt fokus (Nilsson 2019; Labba 

2020; Labba 2021). Den här avhandlingen är mitt metodologiska bidrag till en 

utveckling av det här forskningsfältet även i en samisk kontext. 

1.3 Avhandlingens samiska analysbegrepp 

 

Att färdas är en väsentlig del av livet, åtminstone om du följer dina renar. Från 

kust till kust, genom skogar eller upp till fjällen igen. Flera samiska tradition-

ella ordspråk handlar om att flytta. ”Girdi loddi juoidá gávdná, muhto dat 

guhte orru, ii gávnna maidige/En flygande fågel hittar alltid något, en fågel 

som endast stannar hemma hittar ingenting” (Gaski & Solbakk 2011, 157). 

Detta traditionella ordspråk återspeglar det nomadiska livssättet, där flyttandet 

är en nödvändighet för uppehället, men också för att förse dig med den kun-

skap du behöver för att lära dig att överleva. Ordspråket poängterar också vik-

ten av att vara i rörelse, att inte stanna upp. I ordspråket ligger en förståelse 

för en rättsuppfattning över hur du som människa placerar dig själv och för-

flyttar dig i det inre och yttre landskap som utgör ett samiskt samhälle, och 

vilka färdigheter du behöver, för att klara dig.  

Mina funderingar över vilka tankar de samer som samlades till det första 

samiska landsmötet 1918 i Östersund hade – kring vad som konstituerade dem 

som grupp, vilken framtid de såg framför sig för kommande generationer och 

vad som egentligen var viktigt för dem – ledde mig till att försöka förstå detta 

på ett generellt, teoretiskt plan. I mitt empiriska material är det mest centrala 

behovet, kontrollen över och tillgången till de samiska markerna, dvs. de re-

surser som samerna är beroende av för att överleva. Min utgångspunkt är där-

för att förstå och analysera vilka beståndsdelar som behövs för att det samiska 

samhället ska kunna bearkadidh/klara sig.  

Samernas rätt till land och vatten och ett eget kulturliv är lika obestridlig som 

andra folks och nationers rätt att själva bestämma och utforma sin egen framtid. 
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[…] Samerna har genom historien värnat om sitt land och sin kulturs integritet 

byggd på ett outplånligt samband mellan människan och miljön i Sámieatnam. 

Sii´da-systemet är ett uttryck för denna relation och för en samisk samhällsord-

ning med fasta rättsprinciper. Ur sii´da-systemet kan den nuvarande samebyor-

ganisationen härledas. Samernas rätt till land och vatten bygger på sii´da-prin-

cipens utnyttjande och fördelning av sameområdets resurser (Åhrén, I 1986, 

17). 

 

Citatet fick mig att vända mig till sijten som funktion för att förstå samisk 

autonomi.9 Sijtens funktion som en institutionaliserad arena på lokal nivå in-

nehåller aspekter som territorialitet, kunskap, relationer, samspel, kompromis-

ser, funktioner och regler. Sara (2011) talar om sijten som autonom, som en 

självstyrande enhet där vissa värden måste finnas representerade för att själv-

styret ska kunna fungera. Sijten kan alltså sägas institutionalisera en lokal 

autonomi. Men sijten är också en del av ett landskap, en plats – dajve.  Dajve 

eller platsens betydelse är central för att förstå hur samiska traditionella akti-

viteter är strukturerade utifrån ett rumsbegrepp och kopplade till en specifik 

plats. Helander (2001) menar att genom att leva på en plats och genom de 

aktiviteter människan utför så skapas också en relation till markerna: ”denna 

relation har varit motståndskraftig mot tidens tand, oavsett vilken form – kol-

onialism, diskriminering, assimilation, modernisering, integration m.m. – den 

tagit” (Helander 2001, 428).10 Platsen, eller territoriet med de naturresurser 

som ryms där är en förutsättning för liv, men har även stor betydelse när det 

kommer till att förmedla traditionella kunskaper, sedvanor, normer och rätts-

regler till kommande generationer (Helander 2001, 435). Kunskap och normer 

är de övriga beståndsdelarna vid sidan av dajve, som behövs för att sijten ska 

kunna fungera som en autonom arena – på sydsamiska heter dessa begrepp 

maahtoe och vuekie. Maahtoe är den kunskap som människorna behöver för 

                                                      
9 En sijte består av medlemmar från en eller flera familjer som bedriver renskötsel tillsammans 

under hela eller delar av året. Sijten har också rättigheter till land knutet till ett visst område 

som kan variera beroende på de ekologiska, biologiska, sociala och politiska förutsättningarna 

över tid (Oskal 1995; Sara 2011; Ween 2005). 
10 Om platsens betydelse och landskapet se även exempelvis Basso 1996; Gammage 2011; Ner-

gård 2006; Pascoe 2018; Stoor 2017.  
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att kunna bruka och nyttja landskapet och vuekie är förmågan att omvandla 

kunskapen till gemensamma regler och normer för att kunna navigera i den 

rumsliga sfär som utgör såväl relationerna med landskapet och människorna 

inom sijten. För människorna går inte att koppla från markerna. Landskapet, 

marken och platsen är den centrala utgångspunkten både för vad som konsti-

tuerar autonomi och vad som konstituerar samerna.  

I de samiska språken finns ord för såväl same, icke-samisk kvinna som 

icke-samisk man. Det i sig innebär att det finns en uppfattning om hur den 

egna gruppen särskiljer sig från andra. Men vilka normer och rättsuppfatt-

ningar strukturerar den egna gruppen? Laahkoeh är ett sydsamiskt begrepp 

som symboliserar mänskliga relationer, som binder samman människor hori-

sontellt och som fortfarande har stor betydelse i den sydsamiska kulturen 

(Kappfjell 2003). Dessa mänskliga relationer är beskrivna genom laahkoeh 

och de olika benämningar som är givna till varje person inom släkten. Förhål-

landet mellan människor, djur, landskap och andlighet är sammanflätat genom 

maadtoe. Maadtoe är ett uttryck som benämner både släktskap och den geo-

grafiska tillhörigheten till ett visst område, vilket ger individer en kontinuitet 

i relationen med det omgivande landskapet (Ween 2005). När människor, djur, 

landskap och andlighet kopplas till varandra genom laahkoeh och maadtoe, 

ger detta personer en kontinuitet och en rumslig relation till det omgivande 

landskapet. Genom laahkoeh får individer tillgång till naturresurserna inom 

ett givet område, och genom de relationerna ges också möjlighet att stanna 

kvar inom sijten. Relationerna mellan människa, ren och landskap går över 

generationer, genom laahkoeh och sijte till specifika landområden (Ween 

2005). Tillgången och relationen till land, vatten och naturresurser är omöjliga 

att bortse ifrån när vi diskuterar samiskt självbestämmande och är också en av 

de bärande delarna i urfolksrätten, där de är ett av huvudargumenten för att 

urfolks rättigheter till sina traditionella landområden måste erkännas (Anaya 
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2004; Charters 2018; Åhrén 2016). Rättigheter är utifrån detta synsätt inte nå-

got som är dig givet som individ i egenskap av att tillhöra ett urfolk. De skapas 

och återskapas genom dina relationer med såväl människor som landskap.  

Samiskt självbestämmande som jag beskrivit utifrån denna relationella för-

ståelse innebär att ha tillgång till de beståndsdelar som det samiska samhället 

behöver för att bearkadidh. Men för att kunna uppnå autonomi/självstyre be-

höver dajve vävas samman med människan vilket sker genom laahkoeh och 

maadtoe, en relation som institutionaliseras genom sijten. Bruket av naturre-

surserna och upprätthållandet av ett långsiktigt hållbart brukande ur såväl ett 

ekologiskt, kulturellt som socialt perspektiv kräver dock att människorna både 

har tillräcklig kunskap/maahtoe och vuekie, förmåga att omvandla kunskapen 

till praktiska normer och förhållningsätt.  

Den här relationella förståelsen av självbestämmande kommer jag att ut-

veckla mer i de följande kapitlen. Den sätter dock fingret på några av de cen-

trala konfliktdimensioner som vi kan återfinna i den samiska självbestämman-

dediskussionen. Självbestämmanderätten utgår idag från att det är samerna 

som folk som konstituerar den kollektiva rätten till självbestämmande och det 

är samernas kollektiva rätt till land, vatten och naturresurser som framhålls.  

Om rätten till land och vatten ska bygga på sijtens samhällsordning och rätts-

uppfattning, samtidigt som självbestämmandet konstitueras utifrån ett folkbe-

grepp, uppstår utmaningar: dels hur man ska balansera samernas kollektiva 

rättigheter med de individuella rättigheter som finns inneboende i sijtesyste-

met, dels gällande hur de institutionella lösningarna för samiskt självbestäm-

mande ska se ut på olika samhällsnivåer.  

De analysbegrepp som jag introducerar i det här avsnittet utvecklas betyd-

ligt i de kommande empiriska kapitlen där laahkoe och maadtoe utvecklas i 

relation till samisk självkonstituering i kapitel fyra och fem, medan att bear-

kadidh genom dajve, maahtoe och vuekie kopplas till min empiriska diskuss-

ion om självbestämmande i kapitel sex och sju. 
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1.3.1 De samiska analysbegreppens användning och 

generaliserbarhet  

De samiska begrepp som jag använder har beskrivits och använts i tidigare 

forskning exempelvis inom socialantropologisk och rättsvetenskaplig forsk-

ning, för att beskriva sociala konstruktioner eller rättsuppfattningar kopplade 

till renskötseln i specifika geografiska områden. Det är också begrepp som i 

högsta grad är levande inom det samiska samhället och används såväl i sociala 

sammanhang som i det levande livet – inom renskötseln, i beskrivningen av 

landskapet, vid jakt eller fiske, eller i andra vardagliga sammanhang. Är det 

då möjligt att använda dessa begrepp som analysbegrepp och applicera dem i 

en delvis annan kontext än där de ursprungligen använts, speciellt som samisk 

traditionell kunskap ofta framhålls vara platsbunden och ibland även familje-

specifik (Jonsson Nordin 2011). Normer eller rättsuppfattningar kan vara 

praktiska handlingar eller mänskliga aktiviteter som strukturerar det sätt vi 

interagerar med andra, utan att vi nödvändigtvis reflekterar över att det vi gör 

är en norm eller en rättsuppfattning som också reglerar våra mänskliga relat-

ioner. Vad som kan ses som rättsuppfattning inom det samiska samhället är 

inget statiskt eller något som är enkelt att definiera (Svensson 2001, 28). En 

rättsuppfattning kan utvecklas utan att det i sig innebär en positionering mot 

statens lagstiftning eller att det ens finns en kunskap om vad statens lagstift-

ning inom området säger. Istället kan normsystem ses som en delad och lokal 

förståelse av vissa gemensamma rättigheter och skyldigheter (Ström Bull 

2001, 88). Jag menar att de begrepp jag använder i avhandlingen återspeglar 

normer som utgör delar av en samisk rättsuppfattning kopplad till självbestäm-

mande, självkonstituering, naturresurser och autonomi (se även Hermanstrand 

2021). Samiska rättsuppfattningar innehåller även reglerande funktioner, men 

det är inte ovanligt att det är naturen själv som står för dessa när överträdelser 

har skett, exempelvis genom att en person får sämre fångster eller färre antal 

renar (se exempelvis Oskal 1995).  
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Frågan om urfolks normsystem eller rättsuppfattningar kan sägas utgöra 

lagar i den betydelsen som vi är vana att förstå skriven lagstiftning, eller om 

de kan analyseras för att på det sättet få dem att framstå som allmängiltiga och 

tillämpbara utanför sin kontext är omdiskuterat (Borrows 2019; Porsanger & 

Guttorm 2011). Den teoretiska debatten om självbestämmande och urfolks 

egna normsystem och rättsuppfattningar är nära förknippad med den samtida 

debatten om legal pluralism. Legal pluralism utgår från att det finns mer än en 

rättsordning i ett samhälle och att dessa existerar parallellt med varandra och 

omfattar exempelvis relationen mellan sedvanerätt och urfolks egna rättsupp-

fattningar (Davies 2010; Griffiths 2015). Även om legal pluralism inte är min 

teoretiska utgångspunkt så menar jag att samiska rättsuppfattningar kan ses 

som en parallell rättsordning, men att det behövs vidare forskning om vad en 

sådan rättsordning innehåller och innebär. 

Precis som Borrows så menar jag urfolks normsystem och rättsuppfatt-

ningar därför kan analyseras och teoretiseras så länge ”[…] care is taken not 

to prioritize, universalize or essentialize its definition and application” (Bor-

rows 2019, 18). De analytiska begreppen i avhandlingen kontextualiseras och 

exemplifieras i hög utsträckning till renen eller till ett renskötselsammanhang, 

vilket kan tolkas som att de endast är tillämpbara i en renskötselkontext. Det 

är inte min avsikt utan begreppens inneboende normer kan även tillämpas på 

en analytisk nivå i andra kontexter, som till exempel i relationen mellan Sa-

metinget och den svenska staten. En annan anledning till varför jag menar att 

begrepp som används i lokala kontexter även är högst relevanta för att analy-

sera självbestämmande och självkonstituering på en övergripande nivå är för 

att idéerna till stor del kommer visa sig cirkulera i spänningsfältet mellan re-

lationer och rättigheter på lokal nivå och hur dessa ska hanteras av ett övergri-

pande organ som Sametinget.  

 De samiska begrepp som jag presenterat i det är kapitlet och utvecklar i 

mina empiriska kapitel, utgör den samiska, relationella analysram som jag 

kommer använda för att kontrastera den juridisk-politiska analysram som jag 



21 

 

presenterar i avhandlingens teoriavsnitt i kapitel tre. Där förtydligar jag även 

hur dessa båda analysramar ska förstås i relation till varandra.  

 

1.4 Avhandlingens bidrag och disposition  

 

Avhandlingen bidrag är såväl metodologiskt som teoretiskt och empiriskt. Det 

metodologiska bidraget avser användningen av samiska begrepp, dels som ett 

verktyg för att strukturera det empiriska materialet, dels som analysbegrepp 

för att kontrastera befintlig teori rörande urfolks självbestämmande och visa 

på existensen och betydelsen av samiska normer och rättsuppfattningar på ett 

sätt som inte gjorts i någon studie i Sverige tidigare, kopplat till självbestäm-

mande och självkonstituering. Avhandlingens teoretiska bidrag består av: 1. 

att den visar på komplexiteten gällande urfolksrätten och hur urfolk ska kunna 

realisera och institutionalisera det självbestämmande som de har rätt till; 2. 

hur den internationella folkrätten och nationell lagstiftning påverkar urfolks 

möjligheter till självkonstituering och självbestämmande; 3. kontextualiserar 

förståelsen av urfolks externa och interna självbestämmande och hur det kan 

tolkas avseende samiskt självbestämmande; och 4. att den utvecklar ny sa-

misk, teoretisk kunskap baserad på samiska begrepp. Avhandlingen bidrar 

även med ny empirisk kunskap kopplat såväl till självkonstituering som till 

intern samisk autonomi, genom analys av empiri som inte tidigare använts, 

främst avseende Sametingets politiska program och motioner. Samtidigt ger 

de metodologiska utgångspunkterna möjligheter att få ny empirisk förståelse 

jämfört med tidigare forskning, främst gällande samisk organisering från 

1960-talet och fram till tillkomsten av Sametinget.   
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1.4.1 Disposition av avhandlingen  

Nästkommande kapitel två kommer att innehålla bakgrundsbeskrivningar 

samt gå igenom tidigare forskning rörande Sametinget i Sverige och same-

tingen i de övriga nordiska länderna. Men även tidigare forskning om olika 

sätt för urfolk att organisera sitt självbestämmande i relation till staterna de 

lever inom och om urfolks självkonstituering.  

Kapitel tre redogör för mina teoretiska utgångspunkter om urfolks rätt till 

självbestämmande och självkonstituering, val av metod och avhandlingens 

empiriska material.  

Kapitel fyra är ett empiriskt kapitel som fokuserar på tiden före Sameting-

ets tillkomst och hur samiska idéer om självkonstituering har sett ut och tagit 

sig olika uttryck över tid. I kapitlet diskuteras även hur den svenska lagstift-

ningen påverkat samisk självkonstituering. Jag utvecklar även mina samiska 

begrepp som i denna del beskriver kopplingen mellan människor, plats och 

rättigheter.  

Kapitel fem fortsätter att handla om självkonstituering men nu efter Same-

tingets tillkomst och vilka konsekvenser ett nytt konstituerande kriterium om 

vem som får rösta till sametingsvalet har fått. Detta exemplifieras genom att 

två olika samepolitiska förslag analyseras, ett gällande en nordisk samekon-

vention och ett om en ny samebyorganisation. 

Kapitel sex beskriver och analyserar idéer om vad samiskt självbestäm-

mande är för något och vilka förslag det finns för hur självbestämmande kan 

implementeras före Sametingets tillkomst. Kapitlet inleds med att beskriva de 

samiska analysbegrepp jag använder för att analysera självbestämmande och 

kopplingen till territorium.  

Kapitel sju går igenom hur självbestämmande kan förstås efter Sametingets 

tillkomst genom analyser av Sametingets motioner och politiska handlings-

program.  
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Slutligen, kapitel åtta sammanfattar och utvecklar avhandlingens slutsatser 

och knyter ihop avhandlingens frågeställningar genom att dels sätta in resul-

tatet i ett internationellt urfolksperspektiv, dels genom att peka på vilka möj-

liga framtida utvecklingsbehov avhandlingens resultat genererar. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning –   

institutioner för urfolks självbestämmande 

och dagens Sameting  

 

För att sätta in de samepolitiska idéerna kring självbestämmande och själv-

konstituering i sin kontext och förstå vad som också påverkat dessa idéer, är 

det väsentligt att också få en bakgrund till vad tidigare forskning beskrivit om 

den statliga politiken gentemot samerna, den svenska lagstiftningen, internat-

ionell rätt och de samiska organisationernas mobilisering. Detta för att lägga 

grunden till avhandlingens kommande empiriska kapitel, eftersom historien 

visar sig ha stor betydelse för hur vi ska förstå Sametingets roll som politiskt 

organ av idag. De forskningsområden som ökat mest under de senaste åren är 

forskning om naturresurshantering kopplat till förvaltning, påverkan och kon-

sekvenser för samisk markanvändning (se exempelvis Kløcker Larsen & 

Raitio 2019; Lawrence & Kløcker Larsen 2017; Löf 2013; Raitio et al 2020; 

Reimersson 2016; Skarin et al 2015), dels forskning om den samiska väljarkå-

ren (Josefsen et al 2017; Mörkenstam et al 2021; Nilsson, Dahlberg & Mörk-

enstam 2016). Trots detta finns det relativt lite tidigare forskning om samisk 

politik och samiska rättigheter och ännu mindre i en svensk kontext. I de väl-

jarstudier som genomförts tas exempelvis frågan om samiskt självbestäm-

mande och vad det innebär delvis för givet. Vad samiskt självbestämmande är  

för något utifrån det samiska samhällets egna förståelser, idéer och rättsupp-

fattningar, finns det inte någon tidigare forskning om. 
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2.1 Samisk mobilisering och de första 

renbeteslagarna 
 

Den samiska politiska mobiliseringen som tog fart under början av 1900-talet 

var framförallt en protest mot de första renbeteslagarna som kom i slutet på 

1800-talet, men också mot den rådande bild av samerna som den svenska sta-

ten stod för genom sin politik (Lantto & Mörkenstam 2016, 45–46). Den första 

renbeteslagen 1886 (SFS 1886:38) hade inte som syfte att erkänna några sa-

miska rättigheter till land och vatten utan att i första hand reglera renskötseln. 

Renskötseln hade tidigare organiserats genom lappskatteland som nyttjades 

av en eller flera sijtor/familjegrupper med markområden av mer kollektiv ka-

raktär som ibland överlappade och ibland fanns mellan de utpekade lappskat-

telanden (Korpijaako-Labba 1994; Lundmark 2006; Päiviö 2011).11 När 

renskötseln i slutet av 1800-talet förändrades mot allt större renhjordar som 

krävde större betesområden och längre flyttningar med hjordarna, miste lapp-

skattelanden sin reglerande betydelse för statsmakten och en ny lagstiftning 

togs fram. Renskötselområdet delades nu in i administrativa enheter, lappbyar, 

där renskötseln skulle bedrivas kollektivt, vilket gagnade en rationell rensköt-

sel enligt staten, samtidigt som det var lättare att kunna ställa ett kollektiv i 

form av lappbyn till svars för exempelvis en oordnad renskötsel.  

Det infördes också ett statligt förvaltningssystem över renskötseln i form 

av lappväsendet och tillsammans medförde lagregleringen att den egna styr-

ningen i form av sijte-systemet tvingades att överges (Lantto 2012; Päiviö 

2011). Lagstiftningen gav visserligen samerna en ensamrätt till renskötsel, 

jakt, fiske och skogsfång på kronomark, men institutionaliserade samtidigt sy-

nen att samerna inte hade någon äganderätt till sina marker (Lantto & Mörk-

enstam 2016; Päiviö 2011). De två följande renbeteslagarna (SFS 1898:66; 

                                                      
11 Om lappskattelanden kan likställas med en individuell samisk äganderätt till markerna är 

omdiskuterat (se Bengtsson 2004; Korpijaako-Labba 1994; Lundmark 2006; Päiviö 2011) 
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SFS 1928:309) fick tillsammans stora konsekvenser för det samiska sam-

hället. Endast de renskötande samerna sågs som riktiga samer i enlighet med 

lagstiftningen och skulle segregeras från majoritetssamhället samtidigt som de 

samer som inte var renskötare aktivt skulle assimileras och bli svenskar (Mör-

kenstam 1999, 106–114). Assimileringspolitiken och den förändrade lagstift-

ningen fick till följd att samer som inte var renskötare förlorade den juridiska 

rätten att nyttja sina traditionella marker till jakt och fiske, samtidigt som 

många samer förlorade sitt språk och dolde sin kulturella tillhörighet (Lantto 

& Mörkenstam 2016, 53). Renbeteslagarna institutionaliserade även en social 

och politisk underordning, där den samiska gruppens lägre värde i förhållande 

till det dominerande svenska samhället rättfärdigade en paternalistisk och hi-

erarkiskt ordnad politik. Denna politik exkluderade även samerna från att ak-

tivt delta i den offentliga diskussionen i frågor som berörde dem (Lantto & 

Mörkenstam 2016, 54).  

När det första samiska landsmötet i Sverige hölls 1918 i Östersund var den 

svenska samepolitiken och den egna politiska mobiliseringen, mötets huvud-

ämnen. Även om de närvarande var övertygade om att det fanns ett stort behov 

av att samerna organiserade sig, så tvekade man över om ett allmänpolitiskt 

engagemang var den rätta vägen.  

[…] att en sammanslutning av lapparna på inga villkor finge befatta sig med 

politik eller, såsom inledaren tycktes vilja, tillåta socialistiska idéer vinna insteg 

inom densamma. Politik skulle endas förorsaka split och kiv inbördes och mera 

skada än gagna lapparnes sak (Park, G., Svenska lapparnas landsmöte 1918, 

37).  

 

Att inte ta partipolitisk ställning blev också resultatet av diskussionen vid 

landsmötet, vilket kom att bli en grundsten för samernas fortsatta mobilisering 

i Sverige (Lantto 2000). Detta första landsmöte hade dock stor betydelse för 

såväl bildandet av en ny samisk riksorganisation, flera nya sameföreningar 

som för utgivandet av en ny samisk tidning (Lantto 2018, 22).  
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Det var dock först efter 1945 som det samiska organiserandet kom igång 

på allvar då organisationerna Saemien Eatname/Same Ätnam (1945) och 

Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbund (SSR) bildades (1950). 

SSR som hade både samebyar och sameföreningar som sina medlemmar blev 

snabbt en viktig aktör på nationell nivå och var länge den riksorganisation som 

fungerade som representant för samerna i relation till den svenska staten 

(Lantto 2000, 2003). Under 1960- och 1970-talen höjdes dock alltfler kritiska 

röster gentemot SSR som representant för det samiska samhället och flera nya 

organisationer som representerade de samer som inte var medlem i någon sa-

meby bildades. Den fråga som sammanförde dessa organisationer var kritiken 

mot SSR som övriga organisationer menade inte tog hänsyn till alla samers 

rättigheter och intressen. (Lantto 2003; Lantto & Mörkenstam 2016). Lanttos 

(2003) utförliga studie av den samiska politiska mobliseringen efter det andra 

världskriget, med fokus på just SSR, utgår från föreställningen att det ska fin-

nas en organisation som ska företräda samerna gentemot staten och att för att 

vara representativ ska organisationen spegla hela det samiska samhället och 

alla olika intresseåsikter, det Pitkin kallar deskriptiv representation (Pitkin 

1967). Denna idealbild om samisk representation, vilket även var en fråga som 

aktivt drevs av exempelvis SSR, kommer att leva kvar och påverka även det 

framtida Sametingets tillkomst. Min utgångspunkt är dock inte representativi-

tet som teori, eller vad som kan ses som representativt eller inte. Istället foku-

serar jag på de samiska idéerna som utvecklats om hur samiskt självbestäm-

mande kan institutionaliseras såväl i relation till staten som internt i det sa-

miska samhället, samt vilka konsekvenser detta har fått.   

Det som är tydligt är att den svenska statens politik gentemot samerna i 

form av de första renbeteslagarna – där endast renskötande samer fick juridisk 

rätt att nyttja sina traditionella marker för renskötsel, jakt och fiske, där nya 

administrativa enheter i form av lappbyarna drogs upp och där synen att sa-

miska rättigheter är underordnade statens – lägger grunden för hur det samiska 

samhället organiserar sig framöver, ända fram till dagens Sameting (Nilsson, 
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Dahlberg & Mörkenstam 2016). Dels skapar den förda statliga politiken med 

tiden en allt större intressemotsättning mellan de samer som inte bedriver 

renskötsel inom de dåvarande lappbyarna, och därmed inte heller har rätt att 

nyttja naturresurserna på sina traditionella områden, och de renskötande sa-

merna. Dels medför den statliga politiken genom både assimileringspolitiken 

och regleringen av renskötseln genom lagstiftning att det samiska sättet att 

organisera sitt eget samhälle och de samiska sedvanorna slås sönder och delvis 

försvinner.  

2.2 Samebyn och en ny rennäringslagstiftning 

 

Den nuvarande rennäringslagen (RNL) som kom 1971 (SFS 1971:437) bygger 

i stora drag på de tidigare renbeteslagarna och innehållsmässigt är det inte så 

mycket som förändrats. Dock försvinner benämningen lappbyar och istället 

bildas samebyar och det gamla statliga förvaltningssystemet med lappväsen-

det upphör (Lantto 2012). Det som är viktigt för min avhandling är inte att 

förstå rennäringslagens alla beståndsdelar, utan att den reglerar vem som har 

renskötselrätt och därigenom också har tillgång till naturresurser som jakt och 

fiske.12 Men rennäringslagen har även betydelse för hur samerna konstituerade 

sig själva som folk, vilket i sin tur har påverkat hur det samiska samhället 

organiserat sig. 

1 § RNL stadgar att den som är av samisk härkomst (same) får använda 

mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten tillkom-

mer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. Renskötselrät-

ten får dock endast utövas av den som är medlem i sameby (SFS 

1971:437). Renskötselrätten innefattar rätten att använda marken inom same-

byns område till att ha renar på bete, att uppföra anläggningar och bostäder 

                                                      
12 För en mer fullödig analys över renskötselrätten och rennäringslagstiftningen se Allard 2015; 

Bengtsson 2004; Brännström 2017 
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som behövs för renskötseln, att ta virke, att fälla träd för bete, att flytta mellan 

betesområden, att ta grus till husbehov och att jaga och fiska (se Bengtsson 

2004). Renskötselrättens exakta omfattning är inte möjlig att precisera och får 

utövas såväl på privat mark som på kronomark, så kallad statlig mark, väster 

om odlingsgränsen.13 

Samebymedlemmarnas utövande av renskötselrätten samordnas genom sa-

mebyn. Samebyn är ett geografiskt område, ett betesområde där renarna får 

hållas på bete, samtidigt som det är en sammanslutning som ska sköta om 

renskötseln inom byns betesområde för medlemmarnas gemensamma bästa 

(6, 9 §§ RNL). Medlem i sameby är den same som deltar i renskötseln inom 

byns betesområde, same som har deltagit i renskötseln och inte övergått till 

annat huvudsakligt förvärvsarbete samt make och barn till sådan medlem (11 

§ RNL). Samebyn beslutar om medlemskap i samebyn och är också den part 

som företräder medlemmarna i frågor som rör renskötselrätten eller medlem-

marnas gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt (12, 10 §§ RNL). 

Renskötseln organiserades tidigare i sijtor bestående av en familj eller 

mindre släktgrupp, som nyttjade skilda områden under skilda årstider och där 

rättigheterna överfördes från en generation till nästa (Lundmark 2006, 21). 

Sijtesystemet fortsatte parallellt med att lappskattelanden etablerades och den 

fortsatt individuella uppdelningen av markerna, för att slutligen idag admini-

streras av den statligt konstruerade samebyn, tidigare lappbyn, vilken i huvud-

sak kollektiviserade renskötseln och reglerade vem som hade tillgång till na-

turresurserna inom ett givet område. Förändringen gick olika snabbt över det 

område som idag kallas renskötselområdet,14 och kvar finns spår såväl av olika 

                                                      
13 Odlingsgränsen beslutades om 1867 och väster om denna gräns skulle inga bosättningar få 

ske, utan området skulle endast användas som renbetesland åt samernas renar (Brännström 

2017, 91–92). 
14 För illustration över renskötselområdet se https://www.sametinget.se/66815 [nedladdad 

2020-05-19] 

https://www.sametinget.se/66815
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sijtors traditionella nyttjande av markerna som spänningen mellan de indivi-

duella renskötarna och den kollektiva samebyn (se bl.a. Labba 2017; Rydberg 

2011).  

2.3 Folkrätt och vägen till ett Sameting 

 

Förutom den tidiga samepolitiken och rennäringslagstiftningen så har utveckl-

ingen av internationell rätt och förståelsen av urfolks rättigheter som en del av 

de mänskliga rättigheterna, varit något som det samiska samhället, liksom den 

svenska staten, behövt förhålla sig till. Urfolks rätt till självbestämmande uti-

från ett politisk teoretiskt och juridiskt perspektiv är en del av mitt teoretiska 

ramverk och utvecklas under mitt teorikapitel. Men hur den internationella 

urfolksrätten har utvecklats liksom de centrala folkrättsliga dokumenten är 

viktigt att få med sig redan nu i bakgrunden.  

Definitionen av begreppet folk i internationalrättslig mening var en bra bit 

in på 1900-talet förknippad med det totala antalet individer som bodde inom 

en suverän stats gränser, utan nödvändigtvis vare sig kulturell eller etnisk sam-

hörighet (Åhrén 2016, 22). Urfolk sågs under lång tid inte som rättssubjekt 

inom internationell rätt eftersom de till följd av sitt ”primitiva” levnadssätt och 

sin samhällsuppbyggnad varken kunde kvalificera sig för att bilda suveräna 

stater eller etablera äganderätt över land och naturresurser (Gilbert 2006). Det 

var först efter andra världskriget som mänskliga rättigheter på allvar inkorpo-

rerades i internationell rätt, främst genom antagandet av Konventionen mot 

Rasdiskriminering (CERD) 1965 och Konventionerna om Medborgerliga och 

Politiska rättigheter (CCPR) och Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättig-

heter (CESCR) 1966. Första paragrafen i både CCPR och CESCR stadgar att: 

”Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt 

bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och 



31 

 

kulturella utveckling” (CCPR, p.1; CESCR, p.1).15 Frågan om huruvida urfolk 

skulle benämnas folk och inte befolkning, vilket i sig genererar olika juridiska 

och politiska rättigheter och därmed också får olika implikationer för staterna, 

var inledningsvis central. Till stor del berodde detta på farhågan att utökade 

rättigheter för urfolk kunde medföra krav på bildandet av nya mikrostater, vil-

ket även var ett tungt vägande argument mot att tillerkänna urfolk särskilda 

rättigheter överhuvudtaget (Aikio & Scheinin 2000; Daes 2011; Havercroft 

2008; Minde 2008). Anaya (2004) menar att den juridiska grunden för själv-

bestämmande, som den framställs i internationell lagstiftning, innebär att när 

en grupp blir erkänd som ett folk har de även full rätt till både internt och 

externt självbestämmande – oavsett om man är organiserad i form av en stat 

inom ett utpekat territoriellt område eller inte – och att självbestämmandet för 

urfolk bygger på denna juridiska rätt. Genom erkännandet av urfolk som folk 

i folkrättslig mening förkastades antagandet att urfolks landutnyttjande inte 

kunde ge upphov till en äganderätt, eftersom detta skulle innebära en diskri-

minering av urfolks levnadssätt (Åhrén 2016, 2017; Tully 2000).  

Det urfolksrätten framförallt har medfört är att konventioner som tidigare 

endast tolkats och baserat sig på individuella mänskliga rättigheter, nu även 

omfattar kollektiva dimensioner kopplade till urfolks rättigheter (Doyle 2014; 

Lightfoot 2016).  

2.3.1 Samerättsutredningen  

I slutet av 1960-talet inledde SSR vad de kallade ’rättskampen’ genom Skat-

tefjällsmålet, där de hävdade äganderätt till mark och vatten för samebyar och 

enskilda samer i delar av Jämtlands län (Svensson 1997; Åhrén 1986). En pa-

rallell process, konflikten om byggandet av en damm i Altaälven under 1970- 

och 1980-talet, blev en politisk kamp för samerna i Norge och kom att sätta 

frågorna om samiska rättigheter på den nationella politiska dagordningen i 

                                                      
15 Urfolksdeklarationens artikel 3 är en parafrasering av den första paragrafen både i CCPR och 

CESCR. 
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Norge. Samerna i Sverige förlorade Skattefjällsmålet 1981, men de juridiska 

argument som följde med processen, tillsammans med erfarenheterna från 

Alta-konflikten i Norge, hade en stor inverkan på argumenten för de samiska 

rättsfrågorna inom det samiska samhället i Sverige (Josefsen, Mörkenstam & 

Saglie 2015; Svensson 1997; Åhrén 1986). 

Som en följd av att SSR förlorade i Skattefjällsmålet vände man sig till 

regeringen med en begäran om att en utredning skulle tillsättas med fokus på 

samiska rättigheter och en ny inriktning för samepolitiken: 

Den tidpunkt är nu inne då omedelbara politiska åtgärder måste sättas i verket. 

För att realisera detta är samerna beredda att tillsammans med företrädare för 

majoritetsbefolkningen lägga fast de samiska rättigheterna och de övriga grun-

der som måste finnas för att vidta konkreta åtgärder och på så sätt forma den 

framtida samepolitiken (Resolution A: 1981, i Åhrén 1986, 72). 

 

När Samerättsutredningen sedan tillsattes 1982 var en av utgångspunkterna 

i arbetet att samerna sedan tidigare erkänts som en minoritetsgrupp och ur-

sprunglig befolkning: ”Samerna utgör en ursprunglig befolkning i Sverige, 

som är lika gammal eller äldre än landets majoritetsbefolkning” (Prop. 

1976/77:80).16 Detta innebar att utredningen även behövde förhålla sig till in-

ternationell rätt, ett krav som SSR återkommande framförde (Åhrén 1986, 72–

75). Under den här tiden genomfördes det parallellt samerättsutredningar i 

både Norge och Finland. Det norska Samerettsutvalget låg dock hela tiden 

något före i sitt arbete och var snabbare med att presentera resultat och föreslå 

olika lagändringar, bland annat ett Sameting som etablerades redan 1989 i 

Norge. Det parallella arbetet mellan kommittéernas arbete tillät inte något 

större erfarenhetsutbyte mellan länderna men enbart det faktum att Norge eta-

blerat ett Sameting satte ett politiskt tryck på de övriga två länderna, men på 

olika sätt. Sverige var tvunget att skapa en helt ny institution för att inte sätta 

                                                      
16 2011 erkände Sverige samerna som ett folk, genom ett tillägg i regeringsformen, där det 

framgår att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och sam-

fundsliv ska främjas (RF:1 kap 2 §). 
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de svenska samerna i en sämre position än sina grannländer, vilket även gjor-

des 1993. I Finland omarbetades en redan existerande institution med en tidi-

gare svag rättslig ställning och begränsat mandat och det nya finska Same-

tinget fanns på plats 1995 (se Müller-Wille 1979; Sillanpää 1994; Sillanpää 

2002). Tidigare forskning har visat att den förändrade samepolitiken i ett land, 

Norge, influerade de beslut som sedan följde i de övriga två länderna (se Er-

iksson 1997; Josefsen, Mörkenstam & Saglie 2015; Josefsson, Mörkenstam & 

Nilsson 2016). 

2.4 Representativa institutioner som en del av 

urfolks självbestämmande  

 

Urfolks rätt till självbestämmande innebär även en rätt till att hitta sätt för att 

kunna utöva detta självbestämmande. För samernas del har inrättandet av sa-

metingen som representativa organ varit en del i detta självbestämmande, även 

om den svenska staten var tydlig med att motivet till Sametinget var att garan-

tera samerna en form av kulturell autonomi – inte att Sametinget skulle ses 

som ett organ för politiskt självbestämmande. I de kommande avsnitten ska 

jag beskriva tidigare forskning om representativa organ för urfolk, sametingen 

i Norden och Sametinget i Sverige. 

En del av urfolks självbestämmande är urfolks rätt till autonomi/självstyre 

i interna frågor, vilket uttrycks i artikel 4 i urfolksdeklarationen.17 Autonomi 

eller självstyre kan alltså ses som en del av urfolks självbestämmande, men 

inom ramen för självbestämmandet torde det vara lika möjligt för urfolk att 

avsäga sig självstyre i vissa frågor (se Mörkenstam 2015). Autonomi i interna 

frågor är indirekt beroende av att urfolken antingen redan har, eller inrättar 

någon form av representativa institutioner. Även om det finns liten vägledning 

                                                      
17 Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have a right to autonomy 

or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and 

means for financing their internal and local affairs (Article 4). 
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genom UNDRIP kring hur urfolk kan utöva sin autonomi, så förutsätts att det 

finns någon form av institution som har den kompetens som behövs för att 

hantera både de interna autonoma funktionerna och relationen med staten 

(Weller 2018). Just upprättandet av egna institutioner återkommer i flera av 

deklarationens artiklar. Artikel 5 etablerar den övergripande principen om 

självstyre genom egna institutioner, som sedan återspeglas i artiklarna 20.1, 

33.2 och 34,18 tillsammans med rätten att även delta i staternas politiska system 

(Weller 2018, 145).  

Det behöver alltså både finnas en ordning för urfolk att genom egna in-

stitutioner eller på andra sätt, hantera sin egen autonomi och självstyre i in-

terna frågor. Men även en ordning som hanterar urfolkens rätt att delta i sta-

ternas beslut i frågor som berör dem, där staterna kan inhämta urfolkens fria, 

i förväg inhämtade, samtycke (artikel 19).19 Dessa institutioner behöver alltså 

inte vara de samma, dvs. det kan finnas olika lösningar för hur urfolken väljer 

att ordna sin interna autonomi och självstyre visavi hur urfolken väljer att in-

stitutionalisera sitt sätt att delta och få inflytande i staternas beslutsprocesser. 

Men i flera fall kan de representativa organen ha båda rollerna, vilket är fallet 

med sametingen i de nordiska länderna och kanske framförallt för Sametinget 

                                                      
18 Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, 

economic, social and cultural institutions, while retaining their right to participate fully, if they 

so choose, in the political, economic, social and cultural life of the State (Article 5). 

Indigenous peoples have the right to maintain and develop their political, economic and social 

systems or institutions, to be secure in the enjoyment of their own means of subsistence and 

development, and to engage freely in all their traditional and other economic activities (Article 

20.1). 

Indigenous peoples have the right to determine the structures and to select the membership of 

their institutions in accordance with their own procedures (Article 33.2). 

Indigenous peoples have the right to promote, develop and maintain their institutional structures 

and their distinctive customs, spirituality, traditions, procedures, practices and, in the cases 

where they exist, juridical systems or customs, in accordance with international human rights 

standards (Article 34). 
19 States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned 

through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed 

consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may af-

fect them (Article 19). 
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i Norge, som har en etablerad konsultationsordning med den norska rege-

ringen samt arbetat fram sätt att avtala om regionala och lokala överenskom-

melser på fylkes- och kommunal nivå (se Josefsen, Mörkenstam & Nilsson 

2016; Josefsen 2014). Tidigare forskning har sällan skiljt dessa både roller åt 

eller diskuterat vilka olika lösningar som kan kombineras. I tidigare forskning 

rörande sametingen i Norden har en sådan åtskillnad i sametingens roll i re-

lation till staten respektive för det interna självbestämmandet – inte tidigare 

diskuterats.  

2.4.1 Institutionella lösningar för internt självstyre och autonomi 

För att organisera ett internt självstyre och autonomi över egna frågor och med 

egna beslutsprocesser kan dels urfolk själva förvalta specifika territorier eller 

skyddade områden, så kallad territoriell autonomi. Exempel på detta är Kuna 

Yala Comarca i Panama som helt och hållet styrs av Kuna genom egna in-

stitutioner, vilket regleras såväl i landets konstitution som i separat lagstiftning 

(Davis 2015; HRC 2011a). Andra exempel på territoriell autonomi är bildan-

det av Nunavut 1999 och Labrador Inuit Land Claims Agreement från 2005, 

som ger inuiter i Kanada självstyre över bland annat hälso- och sjukvård, ut-

bildning, näringsliv och naturresursutnyttjande inom särskilt utpekade territo-

riella områden (Penikett & Goldenberg 2013; HRC 2011a). I USA har de 

flesta indigenous nations suveränitet över sina egna territorier, även om dessa 

områden är ytterst begränsade till ytan. Men intern autonomi och självstyre 

kan också utövas genom att förvalta utpekade naturresurser som exempelvis 

kustfisket på Nya Zealand som förvaltas av māori genom egna institutioner, 

eller genom förvaltning av andra skyddade områden (HRC 2011a; Ruru 2016; 

Reimerson 2015).  

I de fall där urfolk utgör en minoritetsgrupp i samhället, är utspridda över 

ett större område, är fråntagna sina territoriella rättigheter och därmed också 

är kulturellt sårbara – är ett sätt att möjliggöra ett internt självstyre och auto-

nomi utan att samtidigt tillerkänna gruppen territoriella rättigheter, att upprätta 
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egna parlament eller andra urfolksinstitutioner, så kallade icke-territoriell 

autonomi (Spitzer & Selle 2020). Etablerandet av sametingen i de nordiska 

länderna är kanske det tydligaste exemplet på detta även om de svårligen kan 

ses som autonoma eller självstyrande gentemot nationalstaterna (se Josefsen, 

Mörkenstam & Saglie 2015). Denna typ av icke-territoriella lösningar för ur-

folks interna autonomi siktar många gånger till att ge minoriteter, eller urfolk, 

ett kulturellt erkännande utan att nationalstaternas suveränitet hotas (Coakley 

2016a, 2016b; Keating 2012). Kritiken mot icke-territoriella lösningar för ur-

folks interna autonomi är dels att de riskerar att inte leva upp till att vara helt 

autonoma i relation till staten, dels att utgångspunkten för icke-territoriell 

autonomi – att frånkoppla människan från ett territorium – strider mot det som 

särskiljer urfolken från andra minoriteter, dvs. den nära relationen med, och 

tillhörigheten till ett landskap (Coakley 2016b; Spitzer & Selle 2020).  

2.4.2 Institutionella lösningar för urfolks rätt till inflytande 

För att möjliggöra urfolks deltagande i beslutsprocesser som är kopplade till 

statliga och/eller icke-statliga institutioner kan urfolk ha garanterad represen-

tation i det nationella parlamentet, som exempelvis māori på Nya Zealand har 

haft sedan 1867 (Robbins 2015; Sullivan 2015; Xanthaki & O’Sullivan 

2009).20 Sedan 1996 har även antalet māori i parlamentet varit proportionellt 

i förhållande till den totala befolkningen i landet (Sullivan 2015). På regional 

och lokal nivå finns det dock ingen tvingande regel som reglerar māoriernas 

inflytande genom särskild representation. En sådan reglering är frivillig, vilket 

fått till följd att mindre än fem procent av de lokala politiska institutionerna 

har valt att införa en sådan modell. Istället har till exempel Aucklands region-

ala parlament valt att finansiera ett separat råd, Māori Statutory Board, som 

                                                      
20 Se även Davis (2015) och HRC 2011a för ytterligare exempel på länder som har representat-

ion i de nationella parlamenten, som Burundi och Colombia, samt Templeman (2018) om Tai-

wan.  
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har som uppdrag att övervaka hur Aucklands regionala parlament hanterar frå-

gor av betydelse för māori (Sullivan 2015, 128).  

Grönland har en ordning som garanterar både intern autonomi/självstyre 

och inflytande i beslut som berör dem. 2009 infördes the Self-Government Act 

vilket medförde en rätt till självstyre för Grönland och även en rätt att i fram-

tiden bryta sig lös från det danska styret. Detta medför att Grönland har rätt 

att välja sitt eget parlament och sin egen regering.  Även om alla invånare på 

Grönland kan ställa upp till val i parlamentet, så är idag alla representanter i 

såväl parlamentet som regeringen inuiter (Kuokkanen 2019, 66). Grönland har 

därutöver dedikerade platser i det danska Folketinget och, med hänvisning till 

den nya lagstiftningen, rätt att ha inflytande i frågor som berör Grönland inom 

utrikespolitiska och säkerhetspolitiska frågor (Ackrén & Jacobsen 2014; Har-

tig Danielsen 2013; Kuokkanen 2019).   

Ett exempel på en institutionell ordning som möjliggör urfolks inflytande i 

en icke-statlig institution är Arktiska rådets arbete och de permanenta platser 

som urfolksrepresentanter har i rådet, sida vid sida med de ingående staternas 

ministrar. Även om det är staterna som innehar det slutliga avgörandet, så är 

urfolksrepresentanternas inflytande i besluten så pass stort att de kan ses som 

jämbördiga parter (Cambou 2018; Koivoruova & Heinämäki 2006). 

2.5 Sametingen i Norden 

 

Sametingen i Norden är alltså exempel på institutionella ordningar som både 

kan fungera som en institution för intern autonomi och självstyre, och för att 

garantera samerna inflytande och delaktighet i beslut som berör dem på nat-

ionell nivå. Tidigare studier avseende sametingen har haft fokus på: 1. att jäm-

föra de olika sametingens institutionella lösningar och effektivitet; 2. rollen 
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mellan respektive stat och sametingen och hur stort självbestämmande same-

tingen har; eller 3. studier över sametingsväljarna i respektive land (hittills 

endast i Norge och Sverige).  

De jämförande studierna undersöker sametingen utifrån sin nuvarande po-

sition inom respektive staters beslutssystem och där antingen Sverige och 

Norge har jämförts eller sametingen i alla tre länderna (Josefsen, Mörkenstam 

& Saglie 2015; Josefsen, Mörkenstam & Nilsson 2016; Robbins 2011, 2015; 

Stepien, Petrétei & Koivoruova 2016). Sett till de juridiska förutsättningarna 

för de tre sametingen är det Sametinget i Finland som har den starkaste 

lagstadgade rätten, även om dessa formella rättigheter inte har institutional-

iserats i den politiska verkligheten. Den norska eller finska regeringen har 

ingen formell rätt att styra över sametingen i de båda länderna och kan t.ex. 

inte påföra sametingen arbetsuppgifter mot sametingens vilja (Josefsen, Mör-

kenstam & Nilsson 2016). Josefsen, Mörkenstam och Saglie (2015) lyfter 

fram tre orsaker till att skillnaderna mellan Sametingen i Sverige och Norge 

är så stora; 1.valet av institutionell utformning (myndighet vs politiskt organ); 

2. skillnaden i definitionen av vad samiskt självbestämmande är från staternas 

perspektiv; och 3. skillnaderna i autonomi, dvs. friheten att driva frågor utifrån 

egna initiativ eller inte. Dessa institutionella frågor är viktiga inte minst för att 

de visar på statens ansvar för att ge tillräckliga förutsättningar för Sametinget 

att kunna verka som organ för självbestämmande. I de jämförande studierna 

lyfts vanligen Sametinget i Norge fram som en förebild utifrån faktisk besluts-

makt, ekonomiska möjligheter och institutionell utformning. 

Även de jämförande studierna tar upp frågan om sametingens relation och 

graden av fristående från staten, men några studier fokuserar särskilt på detta 

(se Bjerkli & Selle 2015; Falch & Selle 2018; Forrest 2006; Kuokkanen 2009, 

2019; Lawrence & Mörkenstam 2012). I Norge har relationen med den norska 

staten utvecklats över tid där Sametinget gradvis fått en allt mer oberoende 

roll. Josefsen (2014) menar att Sametinget har lyckats bli en förhandlingspart 
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i frågor av vikt för både det samiska och det norska samhället trots att Same-

tinget verkar i en kontext med begränsad formell makt, eftersom de flesta frå-

gor av intresse för samepolitiken ligger inom beslutsramarna hos andra myn-

digheter och statliga organ på statlig, fylkeskommunal och kommunal nivå. 

Genom avtal, överenskommelser och förhandlingar på regional och kommu-

nal nivå och det lagstadgade konsultationsavtal som sedan 2005 förpliktar stat-

liga myndigheter att konsultera Sametinget i relevanta frågorm, har Same-

tinget hittat vägar att öka sitt inflytande även på dessa nivåer (Josefsen 2014; 

Broderstad, Hernes & Jenssen 2015).  

Samtidigt som Sametinget i Norge har en institutionell självständighet, av-

gör myndighetsfrågor inom vissa samhällsområden och i hög grad är politiskt 

integrerade genom exempelvis konsultationsordningarna, finns det å andra si-

dan problem med att kategorisera Sametinget som helt självbestämmande. 

Kombinationen av att inte helt styra de ekonomiska förutsättningarna, att kon-

sultationerna använts som ett statligt styrningsredskap samt att det förekom-

mer statlig överstyrning av Sametinget när det gäller exempelvis rennärings-

frågorna, ger relationen mellan staten och Sametinget i Norge klart korpora-

tiva drag, menar t.ex. Falch & Selle (2018, 134). Samtidigt menar Selle et al 

(2015) att det inte finns någon tydlig önskan hos den samiska befolkningen att 

vara helt autonoma i förhållande till den norska staten och att den anglosaxiska 

litteraturen om urfolkspolitiska strävanden inte är applicerbara i en nordisk 

kontext. De pekar på att samiskt självbestämmande måste förstås som själv-

styre innanför väl avgränsade politikområden i kombination med stark politisk 

integrering i det norska systemet. Kuokkanen (2019) menar att inget av de tre 

sametingen är självbestämmande, utan snarare organ för egen-administration, 

eftersom de är så inkorporerade i de nationella politiska institutionerna att ris-

ken att få neddraget finansiellt stöd gör att sametingen inte kan ställa för höga 

krav. Samernas jämlika ställning med övriga medborgare när det gäller lev-

nadsstandard och tillgång till socialförsäkring medför att mervärdet av ett ökat 

självbestämmande är lågt (Kuokkanen 2019, 115).  
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Studierna över sametingsväljarna är koncentrerade till väljarna i Norge och 

Sverige och en studie är jämförande mellan länderna (Josefsen et al 2017; 

Nilsson, Dahlberg & Mörkenstam 2016; Saglie & Josefsen 2011; Selle et al 

2015). Dessa studier bygger på klassiska kvantitativa väljarundersökningar 

och undersöker sametingsväljarna utifrån aspekter som valdeltagande, social 

tillit, politiska skiljelinjer och informationsinhämtning. Resultaten från denna 

forskning visar att traditionella teorier om valdeltagande och väljarbeteende 

inte ger den förklaringsgrad som förväntats, att sametingsväljarna i Norge har 

betydligt större förtroende för Sametinget som institution jämfört med Sverige 

och att sametingsväljarna i Norge är betydligt mer lika de norska väljarna vid 

andra nationella val i Norge än vad sametingsväljarna i Sverige är (Josefsen 

et al 2017).  

Tidigare forskning om sametingen i de nordiska länderna utgår från klas-

siska statsvetenskapliga teorier för att analysera deras funktion i förhållande 

till det politiska system som råder i de tre länderna. Den ger en god förståelse 

för de utmaningar och begränsningar demokratiska urfolksinstitutioner kan stå 

inför i förhållande till enhetsstater som de nordiska och ger en bild av den 

kontext den samiska politiken verkar inom. Samtidigt som den jämförande 

studien av sametingsväljarna i Sverige och Norge konstaterar att skillnaderna 

är större mellan de båda väljarkårerna än man tidigare trott, blir ofta slutsatsen 

i de jämförande studierna att det norska Sametinget är den institution som bäst 

lyckats skapa en plattform för att få inflytande över samiska frågor inom det 

nationella demokratiska systemet. Kritik finns visserligen mot de givna in-

stitutionella och ekonomiska ramar som är sametingen givna både i de jämfö-

rande studierna och i den forskning som analyserar sametingens självbestäm-

mande gentemot staterna. Men både frågan om vad samiskt självbestämmande 

kan vara för något oberoende av dessa ramar och om de nuvarande institut-

ionella lösningarna verkligen ska se likadana ut i de tre länderna, problemati-

seras aldrig på allvar. Som jag tidigare nämnt har inte heller tidigare forskning 
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gjort någon åtskillnad gällande sametingens roll i relation till staten respektive 

det interna självbestämmandet. 

2.6  Sametinget i Sverige   

 

Sametingslagens (SáL) första paragraf anger att lagen reglerar bestämmelser 

om en särskild myndighet, Sametinget, som har till uppgift att främst bevaka 

frågor som rör samisk kultur i Sverige (SFS 1992:1433, 1 kap § 1). Redan i 

den inledande meningen betonas alltså Sametingets uppdrag att vara en myn-

dighet. Vidare preciseras Sametingets arbetsuppgifter i lagstiftningen genom 

att stadga att Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ 

till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar den samiska kulturen. Sa-

metingets offentligrättsliga ställning som myndighet innebär att regeringen 

kan ålägga Sametinget arbetsuppgifter mot Sametingets uttalade vilja, något 

som t ex hände 2007 när nya administrativa uppgifter överfördes till Same-

tinget från andra myndigheter mot ett enigt plenums vilja (Lawrence & Mör-

kenstam 2012). Samtidigt har Sametinget inget utökat inflytande eller vetorätt 

i frågor som beslutas av andra myndigheter eller av regeringen, t.ex. i natur-

resursexploateringsfrågor. Det ojämna maktförhållandet mellan parterna är 

tydligt samtidigt som Sametingets två roller krockar med varandra när Same-

tinget genom sina partier och folkvalda ledamöter ska tillvarata sina väljares 

intressen, samtidigt som Sametinget ska tillvarata regeringens intressen som 

de formuleras i lagar, förordningar och regleringsbrev och iaktta objektivitet 

och opartiskhet när de utför sina uppgifter (Fjellström et al 2016).  

2.6.1 Sametingets beslutsmakt 

Trots att Sverige 2006 erkänt samerna som ett folk ”som i folkrättens mening 

har rättigheter, inklusive rätten till självbestämmande” (Prop. 2005/06:86, 38) 

har detta inte medfört en förändrad politik från statens sida (Mörkenstam 
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2019).  Det är fortfarande Sametingets administrativa roll som betonas när den 

svenska staten talar om att öka det samiska självbestämmandet, bland annat 

”genom att Sametinget som myndighet successivt ges fler myndighetsuppgif-

ter som berör samiska förhållanden” (Prop. 2005/06:86, 38).  

Sametinget ska i sin roll som myndighet bland annat ansvara för fördel-

ningen av statens bidrag till samisk kultur och samiska organisationer, fast-

ställa målen för och leda det samiska språkarbetet och utse styrelsen för same-

skolan. Sametinget ska även medverka i samhällsplaneringen och bevaka att 

samiska behov beaktas. Dessutom ska myndigheten informera om samiska 

förhållanden samt utföra ytterligare uppgifter som åligger Sametinget enligt 

lag eller annan författning (SFS 1992:1433, 2 kap § 1). Samtliga uppgifter är 

alltså definierade i lag och förordningar men regeringen styr också myndig-

heten genom sina årliga regleringsbrev där budgeten för Sametingets verk-

samhet fastställs. 

Samiskt självbestämmande fortsätter att, utifrån den svenska regeringens 

håll, likställas med förvaltningsuppgifter och myndighetsansvar. Viktiga frå-

gor i det samiska samhället som i allra högsta grad berör Sametingets politiska 

roll, som t ex frågan om ökat samiskt självbestämmande över mark och vatten, 

har varit frånvarande när den svenska staten diskuterat rätten till självbestäm-

mande (Fjellström et al 2016).  

Att Sametingets inflytande och autonomi i centrala frågor är så begränsat 

skapar en speciell relation mellan partier och väljare men också en väldigt 

specifik roll för Sametinget som institution; i plenum sitter folkvalda repre-

sentanter som i många av de viktigaste frågorna i det samiska samhället inte 

har den avgörande beslutsmakten. Lawrence & Mörkenstam (2012) lyfter 

fram Sametingets oförenliga roll i att vara en statlig myndighet direkt under-

ställd regeringen och starkt styrd av detaljrika regleringsbrev, samtidigt som 

Sametinget av väljarna förväntas driva en autonom samepolitisk vilja. Deras 

slutsats är att dessa båda roller, dvs. att både vara en myndighet under rege-

ringen och ett organ för samiskt självbestämmande, är oförenliga. Trots detta 
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har aldrig frågan om att skilja de olika funktionerna åt på allvar hanterats av 

Sametinget, vilket jag kommer att återkomma till längre fram i avhandlingen.   

2.6.2 Sametingsval och partisystem 

Sametingets valsystem är detsamma som för de allmänna valen i Sverige vil-

ket innebär ett proportionellt valsystem med en spärr om fyra procent för att 

ta ett mandat i plenum dock med skillnaden att hela landet utgör en valkrets. I 

fråga om rösträtten är skillnaderna stora i jämförelse med andra nationella val: 

endast den som är registrerad i Sametingets röstlängd har rätt att rösta. Det 

innebär att en väljare aktivt själv måste anmäla sig till Sametingets röstlängd 

och den personen måste uppfylla vissa kriterier för att bli antagen i röstläng-

den. Valet att rösta föregås alltså av valet att registrera sig i röstlängden. För 

att bli upptagen som ny i röstlängden och därmed ha rösträtt måste man an-

mäla sig till Sametingets valnämnd senast den 20 oktober året innan valet. 

(SFS 1992:1433, kap. 3, § 5a).  

Sametinget har utformats utifrån en modell där partier är centrala. Detta 

trots att medvetenheten var stor när Sametinget etablerades att ”[n]ågra parti-

bildningar i egentlig mening” inte fanns i det samiska samhället, utan att den 

rollen istället fick övertas av de riksorganisationer och andra samiska organi-

sationer som hade ”program som i vissa avseenden påminner om politiska 

partiers” (Prop. 1992/93: 32, 47–48). Vid valet till Sametinget i Sverige ställer 

endast samiska partier upp, till skillnad från t ex i Norge, där också tradition-

ellt norska partier ställer upp. I Finland finns däremot inget partisystem utan 

endast personröstning (Josefsen, Mörkenstam & Nilsson 2016). Samtliga sa-

miska partier i det svenska Sametinget saknar lokala partiorgan och är enbart 

organiserade på ”nationell nivå”. Partierna kan delta i valet med flera listor 

med olika kandidater, eller olika kombinationer av kandidater. För att kandi-

dera måste man vara registrerad i Sametingets röstlängd och vara svensk med-

borgare (SFS 1992: 1433, kap. 3, § 8). Liksom vid andra val i Sverige kan 
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väljarna vid sametingsvalet både rösta på parti och på person (Fjellström et al 

2016). 

Från det första valet 1993 fram till valet 2009 var Sámiid Riikkabellodat 

(som har sitt ursprung i SSR) det dominerande partiet med mellan sex och tio 

mandat, och utgjorde tillsammans med andra partier en majoritet som repre-

senterade intressen som stod nära rennäringen och samebyarna. Sedan valet 

2005 är partiet Jakt- och fiskesamerna, som representerar samer som inte är 

medlem i någon sameby, det största partiet i Sametinget.21 Under ett flertal 

mandatperioder sedan Sametinget bildades har det funnits svårigheter att fatta 

beslut på grund av att inget parti eller partisamarbete fått en klar majoritet. 

Under mandatperioden 2009–2013 ledde detta t ex till att fyra styrelser avgick, 

då den politiska majoriteten i plenum förändrades. Under mandatperioden 

2017–2021, hade fem partier bildat majoritet och ingick i den politiska styrel-

sen: Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti, Vuovdega-Skogssamerna, 

Sámit/Samerna och det för mandatperioden nybildade Samiska folkomröst-

ningspartiet. Vid valet 2021 fick Jakt- och fiskesamerna ytterligare tre mandat 

och är alltjämt Sametingets klart största parti, 37 procent av rösterna och 13 

mandat (Valmyndigheten 2021). Trots att det styrelseblock som lett arbetet 

under föregående mandatperiod hade fortsatt majoritet, förutom Samiska folk-

omröstningspartiet som inte ställde upp i valet 2021,  valde partiet Vuovdega-

Skogssamerna att bilda ny styrelse för mandatperioden 2021–2025 tillsam-

mans med Jakt- och fiskesamerna och Landspartiet Svenska Samer (Same-

tinget 2021). 

2.6.3 Politiska skiljelinjer 

Att den historiska statliga rennäringspolitiken gentemot samerna, genom en 

tydlig segregations- och assimileringspolitik, fått betydelse även för hur par-

tierna i Sametinget positionerar sig är en logisk följd av att flera av partierna 

                                                      
21 För en noggrannare genomgång av partierna i Sametinget, se Nilsson, Dahlberg & Mörken-

stam (2016). 
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har sina rötter i de då befintliga samiska organisationerna. Detta återspeglas 

även i den tydliga politiska skiljelinje som återfinns bland sametingsväljarna 

genom att grupper av samer står i olika relation till rennäringslagstiftningen – 

samebymedlemmar respektive samer som inte är medlemmar i någon sameby 

(Mörkenstam, Nilsson & Bergh 2021; Nilsson, Mörkenstam & Svensson 

2016). Tidigare forskning har visat att rennäringslagstiftningen har bidragit 

till en intressebaserad samisk politik där partierna i stora drag kan delas in i 

två olika block med partier som representerar rennäringens intressen å ena 

sidan och partier som representerar intressen för samer utanför rennäringen å 

den andra (Mörkenstam, Nilsson & Bergh 2021, 98). Denna skiljelinje tar sig 

även uttryck i centrala dagspolitiska frågor, som i frågan om nyttjanderätt till 

mark och vatten, vilket varit tydligt exempelvis i den samepolitiska debatt som 

följde efter Högsta domstolens avgörande i det s.k. Girjasmålet. Genom HD:s 

dom vann Girjas sameby över staten och erkändes ensamrätt att jaga och fiska 

på sina traditionella marker samt en rätt att ensamt kunna upplåta denna rätt 

till andra (HD 2020). Domstolen slog fast att det sedan mitten av 1700-talet 

utvecklats en rätt för enskilda samer på området att råda över jakten och fisket, 

en rätt som inte upphört sedan dess. Efter att samebyarna bildats genom inrät-

tandet av renbetes-/rennäringslagstiftningen har denna rätt därmed övergått 

till samebyns medlemmar, oaktat vilka samer som upparbetat rättigheten. Do-

men förtydligade den politiska skiljelinje som finns inom Sametinget, då den 

samepolitiska debatten efter domen kom att handla om domslutet ska ses som 

en framgång för samiska rättigheter i stort, eller om det endast konsoliderar 

samebyarnas och samebymedlemmarnas ställning på bekostnad av samer ut-

anför rennäringen (Mörkenstam, Nilsson & Bergh 2021, 106). Tidigare forsk-

ning visar att den djupa politiska skiljelinje som finns bland de samiska väl-

jarna och de samiska partierna, som till del har orsakats av statens historiska 

politik, också används av staten som ett argument för att inte genomföra några 

politiska förändringar, eller för att öka Sametingets självbestämmande med 
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argumentet att samerna är splittrade (Mörkenstam, Nilsson & Bergh 2021; Jo-

sefsen, Mörkenstam & Nilsson 2016). 

Denna politiska skiljelinje är viktig att ha med sig för att i avhandlingens 

kommande delar förstå de konfliktlinjer som framträder i materialet och hur 

historiska skeenden påverkar sametingspolitiken än idag.  

2.6.4 Förtroende och institutionell vanmakt 

Tidigare forskning har visat att förtroendet för Sametinget är väldigt lågt hos 

väljarna där endast 16 procent av väljarna i 2013 års väljarundersökning upp-

gav att de hade ett stort eller mycket stort förtroende för Sametinget (Nilsson 

& Möller 2016). 2017 hade den siffran ökat till 28 procent, men det är fortfa-

rande ett lågt förtroende för Sametinget i jämförelse med andra institutioner i 

Sverige, som regering och riksdag, eller i jämförelse med den norska väljarkå-

rens förtroende för det norska Sametinget (Nilsson & Dahlberg 2021). Vidare 

visar tidigare forskning att väljarnas förväntningar i kombination med de po-

litiska institutionernas förmåga att åstadkomma resultat, förklarar variationer 

i förtroende för olika politiska institutioner (Möller 2000). Det låga förtroen-

det för Sametinget skulle alltså kunna förklaras med att väljarna upplever att 

Sametinget inte kan tillvarata väljarkårens intressen. Eftersom många av väl-

jarna, oberoende av om de har högt eller lågt förtroende för Sametinget – eller 

till och med mycket litet förtroende för Sametinget – vill öka Sametingets in-

flytande i flera frågor, visar tidigare forskning att förtroendet för Sametinget 

hänger samman med att tinget inte har tillräckligt med maktbefogenheter eller 

tillräckligt med självbestämmande i de frågor som är viktiga för väljarna 

(Nilsson & Dahlberg 2021). 

Viktigt för min avhandling att ta med sig från de här styckena om Same-

tinget i Sverige är två saker: För det första att statens politik i ett historiskt 

perspektiv är avgörande, eftersom den tydligt har format både hur partierna 

och väljarkåren formerat sig genom de politiska skiljelinjer som uppstått och 

som institutionaliserats i partisystemet i dagens samepolitik. För det andra att 
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statens politik i nutid – genom konstruktionen av Sametinget som en myndig-

het med väldigt begränsat inflytande i de frågor som är viktiga för det samiska 

samhället (nämligen frågor om mark, vatten och andra naturresurser) – får till 

följd att något egentligt samiskt självbestämmande genom Sametinget inte 

finns idag. Sametingets politiska partier kan därför inte verkställa de frågor 

som deras väljare tycker är de viktigaste.  

2.7 Samisk självkonstituering – definitioner av 

vem som tillhör det samiska folket 

 

Vilka utgör då den grupp som på en övergripande nivå ska vara mottagare av 

det samiska självbestämmandet? Rätten att konstituera sig själva på ett kol-

lektivt plan, dvs. urfolks rätt att definiera och besluta om de kriterier som ska 

vara gällande för att avgöra vem som tillhör den egna urfolksgruppen eller inte 

– är en väsentlig del av urfolks självbestämmande. Det handlar alltså inte om 

en fråga om individuell identitet, utan hur gränsdragningen görs mellan i det 

här fallet, det samiska folket och det svenska, som t ex genom tillskapandet 

av definitionerna om vem som får rösta i sametingsvalet.  

Enligt SáL (1 kap §2) är en person same – med rätt att rösta – någon som 

anser sig som same och 1. gör sannolikt att han eller hon har (eller har haft) 

samiska som språk i hemmet, eller 2. gör sannolikt att någon av hans eller 

hennes föräldrar eller far- och morföräldrar har eller har haft samiska som 

språk i hemmet, eller 3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röst-

längd till Sametinget. Om en ansökan om att registrera sig i röstlängden avslås 

av Sametingets valnämnd, finns en möjlighet att överklaga beslutet till Läns-

styrelsen i Norrbottens län. Även personer som redan är registrerade har rätt 

att överklaga någon annan som är registrerad i röstlängden (3 kap, § 5a SáL). 

Inför valet 2021 inkom 1020 nyanmälningar till röstlängden och Sametingets 

valnämnd godkände 875 av dessa (Valnämnden 2020:8, § 60). Sammanlagt 
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121 överklaganden av röstlängden kom in, vilka gällde såväl personer som 

sedan tidigare fanns upptagna i röstlängden samt nyregistreringar. 19 överkla-

ganden återtogs, en avvisades, två personer nekades registrering i röstlängden, 

47 personer beslutades kvarstå i röstlängden trots överklagandena och 53 per-

soner togs upp i röstlängden, dvs. deras överklagande bifölls (Länsstyrelsen 

Norrbotten 2021-02-15, dnr 11.3.2-2020-1616; Sametinget 2021-05-21, per-

sonligt meddelande).  

Den överklagansordning som gäller för registreringar i Sametingets röst-

längd innebär att det inte finns något samiskt självbestämmande över denna 

del, det är den svenska staten genom Länsstyrelsen i Norrbottens län som i 

slutändan definierar vem som är same och har rätt att rösta i sametingsvalet. 

Denna ordning strider mot beslut fattat av FN:s människorättskommitté 2019 

gällande registrering av personer i Sametingets röstlängd i Finland 

(CCPR/C/124/D/2668/2015; CCPR/C/124/D/2950/2017), vilket jag redogör 

närmare för i kapitel fyra. 

Att statens historiska konstruktion av begreppen renskötare och icke-

renskötare i lagstiftningen har skapat konsekvenser ser vi t.ex. i de politiska 

skiljelinjerna inom Sametinget (Mörkenstam 1999; Mörkenstam, Nilsson & 

Bergh 2021; Nilsson, Mörkenstam & Svensson 2016). Beach (2013) konsta-

terar även att konstruerandet av de nya definitionerna i Sametingslagen har 

medfört att personer som är renskötare i enlighet med rennäringslagen, i teorin 

skulle kunna nekas att registrera sig i Sametingets röstlängd om de inte upp-

fyller språkkriteriet. I övrigt är det väldigt lite, om något, som har skrivits om 

samisk självkonstituering i en samisk/svensk kontext. Vanligen beskrivs röst-

längderna, både i Sverige och Norge, som ett system för att kunna få rösta, 

inte som ett register över den totala samiska befolkningen. På senare tid har 

dock frågan kommit att politiseras på ett nytt sätt i en svensk kontext (något 

jag återkommer till i kapitel fem). I Finland ses däremot röstlängden som ett 

register som ger individer en formell status som same (Joona 2015). Det har 
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också fört med sig att allt sedan Sametinget i Finland inrättades så har definit-

ionen för vem som får skriva in sig i röstlängden varit en av de mest kontro-

versiella frågorna mellan Sametinget, personer som vill skriva in sig i röst-

längden och den finska staten (se tex. Aikio & Åhrén 2014; J. Joona 2013; T. 

Joona 2013, 2020; Junka-Aikio 2016; Sarivaara, Uusiautti & Määttä 2013; 

Valkonen, Valkonen & Koivurova 2017).  Konflikten kan förklaras av att Fin-

land har ett kriterium som varken finns i Sverige eller Norge, nämligen ”That 

he is a descendent of a person who has been entered in a land, taxation or 

population register as a mountain, forest or fishing Lapp” (Sametingslag 

974/1995, kap 1, § 3). Detta innebär att röstlängden i Finland kopplats till 

markrättigheter i betydligt större utsträckning (Josefsen, Mörkenstam & Nils-

son 2016).   

En jämförande studie av de samiska väljarkårerna i Norge och Sverige gäl-

lande deras inställning till kriterierna för att registrera sig i röstlängden ge-

nomfördes 2013 (Pettersson 2017). Bortsett från att språkkriteriet har utvid-

gats till att gälla far-/morföräldrarnas föräldrageneration i Norge, är kriterierna 

för upptagning i röstlängden huvudsakligen desamma på den norska och 

svenska sidan. Resultatet av studien visar att väljarna är rimligt nöjda med 

dagens kriterier, samtidigt som kriterierna i praktiken kan tillämpas olika, det 

vill säga lite hårdare i Sverige än i Norge. Önskan om en hårdare kontroll av 

att kriterierna följs är följaktligen också starkare på den norska sidan (Petters-

son 2017, se även Berg-Nordlie 2015). 2017 års undersökning av den samiska 

väljarkåren i Sverige visar dock att åsiktsskillnaderna mellan partiernas väl-

jare har ökat när det gäller frågan om Sametinget hårdare bör kontrollera kri-

terierna för att upptas i Sametingets röstlängd (Mörkenstam & Dahlberg 2021, 

48). Det är framförallt Sámiid Riikkabellodats och Guovssonástis väljare som 

vill ha en hårdare konroll av kriterierna, 69 respektive 67 procent, medan end-

ast 20 procent av Jakt- och fiskesamernas väljare önskar detsamma (Mörken-

stam & Dahlberg 2021, 50). Detta visar att synen på röstlängdskriterierna är 
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en politiserad fråga hos den samiska väljarkåren och där åsiktsskillnaderna är 

tydliga gällande hur kontrollen av Sametingets röstlängd ska tillämpas. 

2.8 Avhandlingens bidrag i förhållande till tidigare 

forskning 

 

I förhållande till tidigare forskning bidrar avhandlingen till ny empirisk kun-

skap kopplat såväl till självkonstituering som till intern samisk autonomi. 

Samtidigt ger de metodologiska utgångspunkterna möjligheter att få ny empi-

risk förståelse jämfört med tidigare forskning gällande samisk organisering 

från 1960-talet och fram till tillkomsten av Sametinget. självbestämmandet 

och för Sametinget som politiskt organ.  

Till skillnad från tidigare studier som analyserat sametingen och samiskt 

självbestämmande utifrån frågeställningar knutna till hur väl de lever upp till 

internationell urfolksrätt – är denna avhandlings fokus det omvända. Det vill 

säga, går det att utifrån samiska idéer (om)formulera vad samiskt självbestäm-

mande kan vara och hur detta kan institutionaliseras. På det sättet utmanas 

även tidigare forskning genom avhandlingens tydliga underifrånperspektiv.  

I ett internationellt perspektiv bidrar avhandlingen till att koppla samman 

empirin om samernas egen förståelse av självbestämmande, till vad som tidi-

gare skrivits om sametingen i de nordiska länderna samt andra former av ur-

folksinstitutioner. I en svensk kontext finns det idag ingen tidigare forskning 

om sametingslagens konstituerande konsekvenser för samerna som folk. Sam-

tidigt är rätten att definiera den egna gruppen en central del av urfolks rätt till 

självbestämmande och avhandlingen bidrar till att visa vilka konsekvenser kri-

terier för medlemskap och rösträtt i Sametinget har fått för det samiska sam-

hället.  
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Avhandlingens metodologiska ingång, att genom samiska begrepp visa på 

en samisk relationell rättsuppfattning kopplat till människa, landskap och na-

turresurser, bidrar även till att ge nya dimensioner och ingångsvärden till det 

forskningsområde som fokuserar på naturresurshantering kopplat till förvalt-

ning och konsekvenser för samisk markanvändning. 
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3 Teoretiska utgångspunkter, val av metod 

och material 

Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right 

they freely determine their political status and freely pursue their economic, 

social and cultural development (UNDRIP article 3). 

 

Den här artikeln i urfolksdeklarationen återkommer gång på gång i mitt empi-

riska material. Ofta med innebörden i form av en hänvisning, ungefär som – 

se här, det står faktiskt att samerna har rätt till självbestämmande. Den juri-

diska förståelsen av urfolks rätt till självbestämmande har utvecklats i en in-

ternationell kontext under de senaste 30 åren (Anaya & Rodriguez-Pinero 

2018; Åhrén 2016; Hohmann & Weller 2018). När urfolksdeklarationen an-

togs av FN 2007 hade processen föregåtts av mer än två decennier av förhand-

lingar mellan företrädare för urfolken, stater, icke-statliga organisationer och 

FN-tjänstemän. Deltagandet av urfolken var oumbärligt för att färdigställa do-

kumentet (Daes 2011; Doyle 2014; Engle 2010; Lightfoot 2016). Fortfarande 

finns det såväl skiftande praxis som argument för vad självbestämmandet kon-

kret innebär och hur det kan eller bör, ta sig uttryck. Även de normativa argu-

menten för varför urfolk skall ha självbestämmande och särskilt uttalade rät-

tigheter i förhållande till de majoritetssamhällen de lever inom, varierar (jmf 

Anaya 2004; Havercroft 2008; Moore 2003; Mörkenstam 2015; Young 2007). 

Ytterligare en fråga som ofta diskuteras är hur bindande UNDRIP är för 

staterna, både för de stater som skrivit under den och för de som inte gjort det. 

En FN-deklaration är inget juridiskt bindande dokument per se, men rättsve-

tare argumenterar för att UNDRIP egentligen bara bekräftar redan tidigare ju-
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ridiskt bindande konventioner och gällande internationell lagstiftning och där-

med ska tillämpas (se bl.a. Cemic 2013; Doyle 2015; Posner, Spier & Vermule 

2010; Stein 2015). Även om förståelsen för urfolksrätten ständigt utvecklas 

genom allt fler rättsfall och uttalanden från olika granskande FN-organ, som 

exempelvis UNHCR och CERD, finns det fortfarande liten vägledning till hur 

den i praktiken ska implementeras i olika nationella politiska kontexter. 

Den teoretiska och juridiska förståelsen av urfolks rätt till självbestäm-

mande både för urfolk generellt och för det samiska samhället specifikt, blir 

mitt ena teoretiska ramverk att analysera det empiriska materialet genom. Ut-

ifrån mitt metodologiska ställningstagande och för att kunna svara på frågan 

om vad som karakteriserar en samisk förståelse av självbestämmande, be-

hövde jag hitta en annan sfär eller diskurs som kontrasterar det som ofta be-

nämns som en rättighetsdiskurs (se bl.a. Alfred 2009; Kuokkanen 2019). 

Åhrén (2016) skriver att självbestämmande delvis handlar om att kunna be-

vara de autonoma funktioner som urfolkssamhället behöver för att kunna fort-

leva (Åhrén 2016, 132). Därför blir min andra analysram de samiska begrepp 

som jag beskrivit i kapitel ett, som bygger på vad det samiska samhället be-

höver för att bearkadidh/klara sig. I det här kapitlet kommer jag att börja med 

att beskriva förståelsen av självbestämmande inom folkrätten och i politisk 

teori innan jag utvecklar hur denna analysram ska förstås i relation till mina 

samiska begrepp. 

3.1 Några centrala folkrättsliga dokument 

 

I inledningskapitlet nämnde jag några centrala folkrättsliga dokument som alla 

har betydelse för att förstå den internationalrättsliga grunden för urfolks själv-

bestämmande, som jag kort kommer repetera här. Konventionen mot Rasdis-

kriminering (CERD) från 1965 och Konventionerna om Medborgerliga och 

Politiska rättigheter (CCPR) och Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättig-

heter (CESCR) från 1966 lägger grunden för folks rätt till självbestämmande 
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(Tobin 2014). Vid sidan av artikel 1 i CCPR och CESCR är det speciellt en 

artikel som har stor betydelse för urfolks rättigheter kopplade till land och na-

turresurser, nämligen artikel 27 i CCPR.22 Artikeln betraktades tidigare som 

applicerbar endast på individnivå, vilket lämnade urfolks kollektiva, kulturella 

rättigheter utanför. Genom en rad rättsfall har urfolks kultur som det uttrycks 

i artikel 27, utvecklats till att inkludera urfolks ekonomiska- och politiska in-

stitutioner, språk, religion och kanske viktigast av allt – den mark som urfolk 

behöver för sin försörjning (Anaya 2000, 135; Åhrén 2016). De i konvention-

erna ingående principerna om icke-diskriminering, jämlikhet, äganderätt, 

självbestämmande och kultur, har över tid utvecklats och vidgat förståelsen 

för hur de kan appliceras inom urfolksrätten på en kollektiv nivå. Argumenten 

för rätten till kultur och dess bäring på urfolks rätt till sina traditionella marker, 

har blivit central i diskursen kring urfolks rättigheter och kollektiviseringen 

av en artikel som tidigare endast blivit applicerad på individer (Åhrén 2016, 

91).  

Den konvention som direkt riktar sig till urfolk är ILO:s konvention 169 

från 1989.23 Konventionen tar sikte på att säkra urfolkens kulturella integritet 

och särskilt skyddet av land, territorier och naturresurser. Konventionen upp-

manar bl.a. stater att särskilt hitta sätt för urfolk att delta i olika beslutsord-

ningar i frågor som berör dem, att själva prioritera sina egna utvecklingsom-

råden genom egna institutioner och att skydda urfolkens språk och sedvänjor 

(Funderud Skogvang 2017; Tobin 2014). Det ILO 169 däremot inte gör, till 

skillnad från den senare formulerade Urfolksdeklarationen (2007), är att tyd-

ligt ge formellt erkännande av urfolks rätt till självbestämmande. Idag är det 

dock kopplingen mellan principerna om icke-diskriminering och jämlikhet i 

                                                      
22 In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to 

such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their 

group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their 

own language (Art 27 CCPR). 

23 ILO 169 ersatte då sin föregångare ILO 107 som ratificerades 1957 och som kritiserats av 

urfolken då dess fokus varit kulturell assimilering istället för rätten till kulturell integritet (Tobin 

2014). 
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CERD, CCPR och CESCR, och urfolks rätt till självbestämmandet och rätten 

till land, vatten och naturresurser som dominerar tolkningen av urfolksrätten 

(se Anaya & Rodriguez-Pinero 2018; Scheinin & Åhrén 2018; Åhrén 2016). 

Därför får också formuleringarna i ILO 169 allt mindre betydelse för den sub-

stantiella omfattningen av urfolksrätten.  

Sverige har inte ratificerat ILO 169 trots kraven från Sametinget och kriti-

ken från flera olika FN-organ. Det är framförallt konventionens artiklar om 

urfolks rätt till ägande av sina traditionella marker som Sverige ansett vara 

inkompatibla med gällande svensk rätt (Mörkenstam 2019). Trots detta kon-

staterade Högsta domstolen i sitt domslut i Girjasmålet, att både ILO 169 och 

UNDRIP utgör en del av en internationell sedvanerätt kopplad till urfolk och 

ska som sådan också ges betydelse vid tolkning av gällande rätt (NJA 2020). 

Domstolen konstaterar att enligt artikel 8.1 i ILO 169 ska hänsyn tas till ur-

folks sedvanor och sedvanerätt och att denna princip ska ses som en allmän 

folkrättslig princip som ska beaktas vid tvister med koppling till markrättig-

heter som berör samer (NJA 2020, 130). Men domstolen menar vidare att ge-

nom såväl artikel 26 i UNDRIP om urfolks rätt till land, territorier och natur-

resurser samt artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter, ska urfolks sedvanerättsliga principer tillmätas särskild betydelse 

och att ”den sedvana som har tillämpats vid samernas utnyttjande av lappmar-

kerna måste beaktas” (NJA 2020, 131). Samtidigt konstateras att äldre rätts-

uppfattningar eller äldre förhållanden är svåra att utreda eftersom samernas 

historia under lång tid inte fanns dokumenterad i några samiska skriftliga käl-

lor samt att förekommande samiska sedvanor antingen inte avspeglas, eller 

återges på ett bristfälligt eller felaktigt sätt (NJA 2020, 162, 164). Detta är ett 

unikt ställningstagande från Högsta domstolens sida, vilket helt förändrar hur 

Sverige måste förhålla sig till samiska rättigheter och gör helt plötsligt Sveri-

ges hårdnackade motstånd mot att ratificera ILO 169 delvis till en icke-fråga; 

i vissa frågor gäller den oavsett. 
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3.2 Självbestämmandets innehåll 

 

Självbestämmande, självstyre och autonomi är begrepp som ofta återkommer 

tillsammans eller var för sig när urfolks rätt till självbestämmande diskuteras. 

Innehållet och det exakta omfånget av urfolks självbestämmande är som tidi-

gare nämnts omdiskuterat. Sprungen ur den klassiska liberala juridiska kon-

texten kategoriseras och diskuteras oftast urfolks självbestämmande i termer 

av externt, internt, territoriellt och icke-territoriellt självbestämmande. För 

mig är självbestämmande rätten att som grupp – oavsett om den är intern eller 

extern – besluta om sin egen framtid och sin egen relation till den nationalstat 

man lever inom (se även Mörkenstam 2015). Som en del av självbestämman-

det kan urfolket välja om man vill ha autonomi eller självstyre, som för mig 

är utbytbara begrepp, inom vissa områden – territoriellt, t ex vissa landområ-

den, eller icke-territoriellt, t ex i språk- eller skolfrågor. Vad kategoriserar då 

externt, internt, territoriellt och icke-territoriellt självbestämmande i internat-

ionell rätt? 

3.2.1 Externt och internt självbestämmande 

Den externa aspekten av självbestämmande tolkas traditionellt som rätten för 

ett folk att fritt bestämma sin politiska status gentemot andra folk (Åhrén 

2016, 131). Det innebär att ett folk har rätt att själv besluta om man vill frigöra 

sig och bilda en egen stat eller ej. Internationell lagstiftning förbjuder inte 

bildandet av nya stater, eller delar av en stat att bli självständig om det finns 

legitima krav. Stötestenen inför antagandet av urfolksdeklarationen var just 

denna rätt till externt självbestämmande som primärt inte har varit målet för 

många urfolk (Allen & Xanthaki 2011; Engle 2010; Lightfoot 2016). Artikel 

46:1 i urfolksdeklarationen tar dock upp att inget folk, grupp eller person har 

rätt att medverka i någon aktivitet som skulle kunna kränka den territoriella 
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integriteten eller politiska samhörigheten av suveräna och oberoende stater.24 

Denna artikel har tidigare tolkats som att urfolk inte har rätt att bryta sig ut 

och bilda en egen stat, till secession. Det kan dock sägas gå emot principerna 

om icke-diskriminering i övriga konventioner och kan därför inte accepteras 

som bindande för urfolken (Schenin & Åhrén 2018, 73; se även Weller 2018; 

Quane 2011). För urfolk, som ofta lever inom redan existerande stater utan 

målsättning att bilda en egen stat, blir dock frågan om det externa självbestäm-

mandet delvis ett annat. Eftersom urfolk är juridiska subjekt, så krävs kreativa 

lösningar för hur dessa rättigheter kan relatera till befintliga stater och deras 

rätt och intressen. Åhrén (2016) menar att rätten att representera sig själv i 

internationella sammanhang kan vara ett sätt att förverkliga det externa själv-

bestämmandet för urfolk (se även Cambou 2018).  

Den interna aspekten av självbestämmande är därför inte som för andra folk 

främst en begränsad rätt till att kunna delta i det politiska livet på lika villkor 

som övriga medborgare, utan rätten att bevara de autonoma funktioner som 

urfolkssamhället behöver för att kunna fortleva (Åhrén 2016, 132). Detta ef-

tersom urfolk ofta är i minoritet och deltagandet i exempelvis det nationella 

politiska systemet inte ger dem tillräckligt med inflytande. Självbestämmande 

inbegriper rätten att utveckla sin kultur, sina språk, sin religion och sina nä-

ringar, vilket ofta brukar definieras som en del av det interna självbestämman-

det. En del av dessa funktioner inkluderar ekonomiska eller politiska institut-

ioner, samt de tillgångar i form av naturresurser som behövs för att kunna 

försörja sig, då urfolkens traditionella näringar oftast är knutna till land- och 

vattenresurser (Anaya 2004). Funderud Skogvang (2017, 107–108) ser sa-

miskt självbestämmande som något tudelat: För det första som en rätt till att 

                                                      
24 Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, people, group or 

person any right to engage in any activity or to perform any act contrary to the Charter of the 

United Nations or construed as authorizing or encouraging any action which would dismember 

or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independ-

ent States (Article 46:1). 
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fatta beslut om förhållanden som bara berör samer, alltså i huvudsak en språk-

lig och kulturell autonomi; för det andra som en rätt till reellt, effektivt delta-

gande i offentlig myndighetsutövning som både berör samerna och samhället 

som de är en del av. Åhrén (2016) hävdar dock att rätten till internt självbe-

stämmande går utöver rätten att enbart hantera frågor som strikt berör urfolket. 

Det går inte heller att argumentera för att självbestämmanderätten endast om-

fattar frågor där det inte föreligger någon konflikt med majoritetssamhället. 

Den interna rätten till självbestämmande ska i första hand utövas genom auto-

nomi/självstyre inom existerande stater och genom de demokratiska system 

som urfolket själv väljer.  

Åhrén argumenterar för att rätten till självbestämmande är en materiell rätt 

men att den kan ses som en glidande skala där rätten att själv bestämma är 

starkare i vissa frågor än i andra, exempelvis när även majoritetssamhället på-

verkas av besluten (Åhrén 2016, 138–141). Självbestämmande ska dock ka-

naliseras genom något för att kunna förverkligas och både ILO 169 och 

UNDRIP pekar på urfolks rätt till egna institutioner och att få representeras på 

det sätt och genom de procedurer som urfolket själv bestämmer (Aikio & 

Scheinin 2000; Anaya 2000; Gilbert & Doyle 2011). Innehållet och omfatt-

ningen av rätten till självbestämmande som den uttrycks i UNDRIP går bor-

tom en rätt till konsultation. Det innebär att till skillnad från en rätt att bli 

konsulterad så går en rätt till självbestämmande ut på att rätten och makten att 

fatta beslut i vissa frågor överlåts, från staten till urfolket. Det behöver alltså 

finnas ett juridiskt överlåtande av makt från statliga politiska organ, till urfolks 

egna representativa institutioner (Scheinin & Åhrén 2018, 67; Kuokkanen 

2019).  

3.3 Självbestämmande och territorium 

 

Självbestämmande är som det uttrycks i urfolksdeklarationen knutet till be-

greppet folk. Användningen av begreppet folk och hänvisningen till artikel 1 i 
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CCPR, kommer från den koloniala kontext där folket historiskt kunde härledas 

till det totala antalet individer inom kolonialt bestämda territorier. Självbe-

stämmande är alltså i grunden en territoriellt betingad rättighet, som inte bas-

eras på etnicitet eller historiskt etablerade samhällen knutna till särskilda land-

områden, sammanbundna av egna ontologier etc. I arbetet med att förhandla 

fram urfolksdeklarationen framhölls urfolks anknytning till land, men land el-

ler territorium kunde av politiska skäl inte utgöra grunden för rättssubjektet. 

Det var tydligt att folket skulle självidentifieras istället för att konstitueras ut-

ifrån existerande territoriella gränser och rätten till självbestämmande för ur-

folk undantog därmed det som är avgörande för självbestämmandet för andra 

folk, nämligen territoriet (Weller 2018).  

Det har allt sedan urfolksdeklarationens framtagande 2007 diskuterats hur 

den kan tolkas och förstås när det kommer till främst landrättigheter och rätten 

till naturresurser. Diskussionen har främst handlat om huruvida deklarationen 

kan tolkas som att den utgår från att urfolken ska äga eller nyttja marken, vil-

ket inflytande urfolk ska ha över naturresursernas användning och i vilka fall 

staternas respektive urfolkens suveränitet ska gå före (Burger 2011; Gilbert & 

Doyle 2011; Errico 2011). Med utgångspunkt i principerna om icke-diskrimi-

nering och jämlikhet blir det tveksamt om territorium kan undantas från ur-

folks självbestämmande, utan handlar istället om hur staterna ska kunna han-

tera frågan (Charters 2018; Errico 2018; Weller 2018). I deklarationen finns 

det en tydlig koppling mellan marken som ett fundament för urfolks liv och 

kultur och möjligheten för urfolkens kulturella, framtida överlevnad. Utgångs-

punkten är den nära sammankoppling som finns mellan urfolkens identitet och 

de marker och de naturresurser som de är beroende av, vilket innebär att urfolk 

även måste ha ett starkt inflytande över hur dessa resurser förvaltas. Ett sådant 

inflytande och beslutanderätt kan inte understiga de rättigheter som andra mar-

kägare har. Eftersom urfolks möjlighet till kulturell överlevnad bygger på en 

tillgång till naturresurser, måste urfolks tillgång till land, vatten och andra na-
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turresurser istället väga tungt när frågan om nyttjande av dessa resurser till-

lämpas (Errico 2011, 334). Med utgångspunkt i utvecklingen av den internat-

ionella urfolksrätten och en rad rättsfall i bl.a. Sydamerika, menar Charters 

(2018) att urfolksdeklarationen ska tolkas som att urfolk inte bara har rätt till 

de traditionella marker och naturresurser (inklusive bl.a. mineral) som de idag 

nyttjar, utan även till de traditionella marker och territorier som de har förlorat. 

Detta inkluderar marker som idag kanske finns i privat ägo beroende av hur 

värdefulla de är för urfolkets möjligheter att överleva (Charters 2018, 417).  

För urfolk som genom kolonisation blivit fråntagna sin territoriella suverä-

nitet, sin autonomi, sina relationer och sin anknytning till en viss plats försvå-

ras möjligheten att etablera former för kollektivt självbestämmande som blir 

meningsfullt eftersom kopplingen mellan självbestämmandet och territoriet är 

bruten. Därför, menar Moore (2015, 353), att stor hänsyn måste tas till de hi-

storiska och kontextuella förhållandena när vi diskuterar hur en grupp bäst kan 

realisera sin rätt till kollektivt självbestämmande, och att det inte per automa-

tik kan förutsättas att det går att genomföras ”in any formally inclusive politi-

cal project”. Frågan om de grupper som blivit fråntagna sina territoriella rät-

tigheter även ska kunna få tillbaka dessa och etablera politiska, självstyrande 

institutioner är beroende av vad som har hänt över tid eftersom relationen mel-

lan rättighetsinnehavarna och territoriet kan ha förändrats. Detta påverkar inte 

gruppens rätt till självbestämmande i sig, bara vilken form detta självbestäm-

mande kan ta sig uttryck i, territoriellt eller inte (Moore 2015). 

3.4 Självbestämmande och relationen mellan 

urfolk och stat 

 

Vridandet och vändandet på de positivistiska, juridiska argumenten för urfolks 

självbestämmande och kategoriseringen av externt och internt självbestäm-

mande och hur detta kan tolkas i internationell rätt, följer av ett perspektiv där 

skrivningarna i lagstiftningen är normen och där verkligheten ska tolkas och 
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anpassas utifrån olika givna kontexter. Utgångspunkten att urfolk har rätt till 

självbestämmande ställer stora krav både på nationalstaterna och på urfolken 

själva att hitta sätt att implementera och institutionalisera detta självbestäm-

mande på. Mörkenstam (2015) argumenterar för att självbestämmande för ur-

folk bör utgå från principen att urfolk har en politisk position som är jämbör-

dig med nationalstaten de lever inom.  

A status as political equals would grant indigenous peoples the right to define 

self-determination in their own way. It would simultaneously limit the rights of 

existing nation-states, and give indigenous peoples a position from which they 

could negotiate the conditions of their relation with the nation-states on their 

own terms. An equal political status, however, warrants recognition of indige-

nous peoples as if they were sovereigns (Mörkenstam 2015, 641).  

 

Det är först när urfolket får en position som är likvärdig statens som urfol-

ken kan förhandla om innebörden av sitt självbestämmande och hur det ska 

och kan tillgodoses i relation till nationalstaten. Suveränitetsbegreppet är vis-

serligen kritiserat från urfolkshåll, men innebörden av argumentet, att självbe-

stämmande först kan uppnås när förhållandet mellan staten och urfolket är 

jämbördigt återfinns i Kuokkanens (2019) definition av självbestämmande. 

Kuokkanen formulerar självbestämmande som ett normativt värde av integri-

tet, ”that seeks to restructure all relations of domination” (Kuokkanen 2019, 

23). De senaste årens utveckling av hur urfolks självbestämmande kan förstås, 

har gått från de statscentrerade nollsummespel som relationerna mellan urfolk 

och stater tidigare präglats av, mot politiska relationer som både är mer plu-

ralistiska och multipla när det gäller förståelsen av suveränitet (Lightfoot & 

MacDonald 2017). Detta är dock inget som sker enkelt eller utan motstånd 

från staternas sida, tvärtom visar erfarenheterna från exempelvis Sametinget i 

Norge, att konsultationslösningar och överenskommelser till trots finns en 

maktobalans som staten är ovillig att ge upp: 

The Norwegian Sámediggi shows that a more powerful indigenous parliament 

might also be regarded as a threat to others who might feel disempowered. The 

examples are few, but still there is a question of whether or not we can see a 
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change in the Norwegian authorities’approach to Sámi rights towards a more 

dismissive attitude. This raises the question of whether in contemporary Nor-

wegian politics we are once again witnessing how an indigenous people’s 

right to self-determination is delimited: so far, but no further (Josefsen, 

Mörkenstam & Nilsson 2016, 40).      

 

Att gå mot mer jämbördiga relationer mellan urfolken och staterna innebär en 

ständigt pågående förhandling om ökad autonomi och ökat beslutsfattande för 

urfolken och där konsultationer inte är tillräckliga, utan former för hur urfolk 

kan involveras i samtliga beslutsprocesser i enlighet med principen om fritt, i 

förväg lämnat, informerat samtycke måste utvecklas (Lightfoot & MacDonald 

2017). 25 

När urfolk försöker definiera vad det egna självbestämmandet är och kan 

vara går denna förståelse oftast bortanför det den internationella folkrätten de-

finierar som externt och internt, vilket jag också kommer visa senare i avhand-

lingen. Samtidigt blir uppdelningen av urfolks självbestämmande i termer av 

externt eller internt oviktigt om utgångspunkten är att urfolk och nationalsta-

ten är jämbördiga och att det är genom överenskommelser mellan parterna 

som avgränsningarna av de autonoma och samstyrande delarna av självbe-

stämmandet institutionaliseras och formaliseras.  

Detta till trots så är det frågor om vilka faktiska rättigheter samerna har i 

enlighet med internationell rätt, vad tolkningarna av UNDRIP innebär i prak-

tiken och vilka krav samerna kan ställa på staterna de lever inom, som har 

karakteriserat den samiska debatten i Sverige. Den internationella utveckl-

ingen av urfolksrätten återspeglas till stor del i de argument och de idéer om 

självbestämmande som återfinns i den nationella kontexten, både från statens 

och från samernas sida (se även Falch & Selle 2018).  

                                                      
25 States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples 

concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, 

prior and informed consent before adopting and implementing legislative or 

administrative measures that may affect them (UNDRIP, Article 19). 
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3.5 Självkonstituering och urfolk 

 

Genom erkännandet av urfolk som just folk och det ökade fokus på självbe-

stämmande som detta medförde, blev frågan om att kunna identifiera urfolken 

också allt viktigare. Trots detta finns det ingen allmängiltig definition av ur-

folk på internationell nivå (Tobin 2014). Den definition som oftast citeras är 

den så kallade Cobo-definitionen, uppkallad efter FN:s tidigare specialrappor-

tör Martinez Cobo från 1983: 

Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a histor-

ical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on 

their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies 

now prevailing on those territories, or parts of them. They form at present non-

dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and trans-

mit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as 

the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own 

cultural patterns, social institutions and legal systems (Cobo 1983, para 379).  

 

 Rätten att konstituera sig själva på en kollektiv nivå, dvs. urfolks rätt att 

själva definiera och besluta om de kriterier som ska gälla för vem som tillhör 

urfolksgruppen är en central del av urfolks självbestämmande. Definitioner 

konstruerade av staterna och vilka konsekvenser dessa får för urfolk är en på-

gående debatt inom urfolksforskningen. Kriterier för medlemskap eller defi-

nitioner av vem som tillhör ett urfolk genererar ofta en konflikt mellan staten 

och urfolkssamhället, när definitionerna i den nationella lagstiftningen kolli-

derar med den rättsuppfattning som urfolkssamhällena själva tillämpar (Doer-

fler 2015; Gaudry & Leroux 2017; Palmater 2011; Simpson 2017; Tallbear 

2013). Men det kan också generera en konflikt mellan individers självidenti-

fikation och krav på medlemskap till en grupp och intresset hos gruppen att få 

konstituera sig som de själva vill på en kollektiv nivå (se Gover 2010a; 2015; 

Lightfoot 2016; Valkonen, Valkonen & Koivurova 2017; Åhrén 2016). Denna 

konflikt handlar alltså om hur individuella rättigheter kan och ska förhålla sig 

till kollektiva rättigheter. Åhrén (2016) ifrågasätter varför begränsningar i 

människors frihet, vilket ett beslut om att inte få tillhöra ett urfolk kan ses som, 
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lättare kan försvaras när de är en följd av statliga beslut än när beslutsmakten 

ligger hos urfolken själva. Åhrén hävdar att idéen om att urfolks kollektiva 

rättigheter alltid bör ge vika för individuella rättigheter strider mot det under-

liggande innehållet i urfolks rättigheter som sådana (Åhrén 2016,  126–128).  

Frågan om hur dessa system för inkludering och exkludering baserat på 

härkomst kan motiveras normativt i en liberal demokrati kallas i klassisk de-

mokratiteori för the boundary problem. Det vill säga, om folket utgör den le-

gitima grunden för demokratin och det samtidigt finns det en konflikt om vem 

som utgör folket, vem ska då ha rätt att bestämma dess tillämpningsområde 

(Beckman 2009; Erman 2014; Näsström 2011). Att operationalisera ett ur-

folks självbestämmande innebär således alltid att även att gränserna för den 

grupp som ska omfattas av detta självbestämmande måste dras upp, dvs. själv-

bestämmande förutsätter självkonstituering (Tierny 2012). Förutom att sätta 

upp gränserna för vilka individer som ska inkluderas i den grupp som ska ut-

öva ett kollektivt självbestämmande, behöver ett territoriellt gränsområde dras 

upp för var detta självbestämmande ska kunna utövas samtidigt som innehållet 

i självbestämmandet behöver definieras (Miller 2020). Hur detta ska göras och 

av vem är det problem eller dilemma som står i fokus, särskilt när det kommer 

till frågan om minoritet vs majoritet eller kopplat till urfolk som nästan alltid 

är i minoritet. Den här typen av gränsdragningar kommer ur ett liberalt demo-

kratiteoretiskt perspektiv alltid innehålla diskriminerande effekter mellan de 

som tillhör urfolket och de som inte gör det (Spitzer 2020, 9). Frågan om hur 

urfolks medlemskapskriterier ska utformas och av vem är alltså del av denna 

större demokratiteoretiska diskussion, även om utgångspunkten för den här 

avhandlingen är urfolks rätt att själva besluta om sina medlemskriterier.  

För urfolk som genom historien har varit utsatta för kolonisation, assimi-

lation, eller annan hårdför politik från staterna, är möjligheten att utifrån egna 

sedvanor kunna konstituera sig själva, en fråga om att överleva som folk och 

en möjlighet att frigöra sig från de restriktioner som staterna ställt upp. Detta 

är också varför rätten att besluta om egna medlemskriterier är inkluderade i 
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UNDRIP (se Imai & Gunn 2018).26 Detta gäller såväl i relationen mellan ur-

folken och staten som mellan urfolken och enskilda individer, där en balans 

mellan icke-diskriminerande principer och urfolkens egna normsystem måste 

uppnås (se Gover 2014; Palmater 2011).  

Användandet av blodsandelar för att mäta den procentuella tillhörigheten 

eller härkomstandelen till en specifik nation är ett vanligt sätt att avgöra med-

lemskap bland indigenous nations i USA och på några platser i Kanada (Gover 

2010b, Vowel 2016). Rätten att själva besluta i frågor om medlemskap är en 

av de grundläggande rättigheter som samtliga nations i USA har (Cohen 1982, 

kap 3, st 3). Gover (2014, 207) argumenterar för att härkomstprincipen och 

hur den ska implementeras är en fråga som fortsatt måste hanteras av nations 

själva oavsett om kriterierna kan uppfattas som diskriminerande, eftersom 

“the application of unmodified non-discrimination law to Indigenous commu-

nities could progressively divest them of their means of self-constitution”. 

Men härkomstbegreppet som samlande begrepp innehåller en bred repertoar 

av medlemskapskriterier som används på många olika sätt inom olika nations. 

Att behålla en form av kulturell kontinuitet kan vara högt prioriterat hos en 

del nations som därigenom håller fast vid det som ses som traditionellt och 

icke-förhandlingsbart, exempelvis härkomst, vilket sätter upp de formella 

gränserna för vilka som tillhör gruppen. Andra grupper kan använda mer ex-

pansiva och flexibla former av medlemskap som baseras på exempelvis själv-

upplevd tillhörighet eller stödjande medlemskap. När den offentliga politiken 

påverkar dessa val genom att avgränsa urfolks medlemskap, tar den inte hän-

syn till urfolks självbestämmande och begränsar urfolks frihet att associera sig 

med varandra på de sätt de själva vill (Gover 2014, 219–221).  

Men det finns också den motsatta utgångspunkten. Pamela Palmater (2011) 

menar att användandet av blodsandelar eller grad av härkomst som en metod 

                                                      
26 Indigenous peoples and individuals have the right to belong to an indigenous community or 

nation, in accordance with the traditions and customs of the community or nation concerned. 

No discrimination of any kind may arise from the exercise of such a right (Article 9). 
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för att exkludera eller inkludera urfolksindivider måste ses som diskrimine-

rande oaktat att systemet är en del av nations eget självbestämmande. Konse-

kvensen av att det finns ett konstitutionellt stöd för användandet av blodsan-

delar som ett medlemskapskriterium tillsammans med det ökande användan-

det av DNA-tester för att bevisa sin tillhörighet, riskerar att åter rasifiera ur-

folk i USA genom att upprätthålla idén om att en nation är detsamma som en 

genetisk population. Hon menar att tillämpningen av The Indian Act och rätt-

färdigandet av olika typer av status och rättigheter mellan urfolksindivider inte 

är överensstämmande med liberala ideal och respekten för basala mänskliga 

rättigheter. Istället är de nuvarande tillämpningarna av medlemskap en pro-

dukt av det koloniala inflytandet över nations egna konstituerande principer. 

Alla system, oavsett om de upprätthålls av staten eller av självstyrande nat-

ions, kommer att misslyckas med att uppnå de grundläggande principerna om 

rättvisa så länge de vilar på kriterier som blodsandelar, genetik, kön eller ras-

baserade kriterier för att inkludera eller exkludera människor. Detta innebär 

inte bara ett exkluderande från erkännande och medlemskap, utan också ett 

exkluderande av deras möjlighet att ta del av de rättigheter och skyldigheter 

som är vidarefört till dem från deras förfäder (Palmater 2011).  

För urfolk generellt är inte tillhörighet till en plats eller grupp något så en-

kelt så att det går att bevisa genom kroppars förflyttningar eller relationen 

mellan DNA-markörer. Istället förstår många urfolk sig själva som grupper 

och kulturer som har uppstått i ett nära förhållande med levande och heliga 

landskap. Urfolks härkomst kan därför inte ses som något så enkelt som ge-

netisk härkomst bevisade genom befolkningsstudier, utan måste ses som “bio-

logical, cultural, and political groupings constituted in dynamic, long-standing 

relationships with each other and with living landscapes that define their pe-

ople-specific identities and, more broadly, their indigeneity” (Tallbear 2013, 

2).  
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Alla system av inkludering och exkludering som baseras på härkomst 

väcker också frågan om hur individuella rättigheter relaterar till urfolks kol-

lektiva rättigheter och i vilken utsträckning tidigare definitioner som beslutats 

av staten har påverkat urfolks egna medlemskapstillämpningar (Nilsson 

2019). Självkonstituering rymmer både frågan om i vilken omfattning urfolk 

ska anpassa sig till internationell och nationell lagstiftning, och vilka konse-

kvenser en sådan anpassning får för urfolkens egna samhällen och sociala 

strukturer. Det finns alltid en risk att staternas rättighetsdiskurs underminerar 

urfolks självbestämmande genom att separera frågor om självstyre från ur-

folks relation med sina egna, traditionella marker.”[Finally] by embedding 

themselves within the state-centric rights discourse, indigenous peoples risk 

mimicking state functions rather than honoring their own sustainable, spiritual 

relationships with their homelands” (Corntassel & Bryce 2012, 152–153).  

Urfolks möjlighet att kollektivt konstituera sig själva utifrån egna beslut, 

väcker inte bara frågor om kollektiva vs individuella rättigheter, utan även vad 

ett samhälle kan tolerera utifrån ett icke-diskrimineringsperspektiv. I tillägg 

visar diskussionen hur svårt det är för urfolk att se vilka konsekvenser stater-

nas tidigare eller nuvarande lagstiftning har för det egna samhället och nuva-

rande sociala strukturer. 

3.6 Internationell rätt vs urfolks egna 

rättsordningar 

 

Utvecklingen av den internationella urfolksrätten och med den också en allt 

tydligare rättighetsdiskurs har varit viktig för att bygga en normativ förståelse 

av urfolkens juridiska och politiska rättigheter (Kuokkanen 2019, 35). De be-

grepp som är sprungna ur internationell rätt eller nationell lagstiftning är de 

som av samhället uppfattas som korrekta. Tillsammans med det rådande juri-

diska systemet med lagar och rättsväsende, fastställt genom skriven lagstift-

ning, utgör dessa begrepp den norm som samerna möter och måste förhålla 
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sig till. Tully (1995) menar att kraven på att få styra sig själva i enlighet med 

egna sedvanor hör till en av de äldsta politiska byggstenarna i världen. Grun-

den till urfolks krav på att få skapa sina egna kulturellt förankrade styrnings-

sätt och påståendet om att de befintliga systemen är orättvisa för urfolk, byg-

ger på det faktum att olika kulturella utgångspunkter också speglar hur man 

ser på politik och hur man interagerar med såväl lagstiftningen som med be-

fintliga institutioner (Tully 1995, 4–5).  

The language in which claims to cultural recognition are taken up and adjudi-

cated is the language of contemporary constitutionalism. It is the terms and the 

uses of those terms that have come to be accepted as the authoritative vocabu-

lary for the description, reflection, criticism, amendment and overthrow of con-

stitutions and their characteristic institutions over the last three hundred years 

of building modern constitutional societies […] It consists in the uses of the 

term ‘constitution’, its cognates and the other terms associated with it, such as 

popular sovereignty, people, self-government, citizen, agreement, rule of law, 

rights, equality, recognition and nation (Tully 1995, 35–36).  

 

Det här är ett språk som i grunden har tillkommit för att uppnå likformighet, 

assimilation och för att utplåna kulturella olikheter. Så när urfolk strävar efter 

erkännande från staterna är de också hämmade av att behöva presentera sina 

krav i det normativa språkbruk som finns tillgängligt i termer av folk, nationer, 

suveränitet och rätt till självbestämmande även om dessa termer inte repre-

senterar de anspråk som urfolken skulle vilja framföra (Tully 1995, 39, 58). 

På en djupare nivå, menar Tully (1995, 41), att användandet av detta språk-

bruk är det som håller hela det moderna samhällssystemet på plats, vilket i sig 

visar vikten för staterna att fortsätta upprätthålla det. 

Kuokkanen (2009) argumenterar för att fokuseringen på att få stater att er-

känna urfolks rättigheter (och därmed infoga sig i rättighetsdiskursen) ”remo-

ves Indigenous peoples from the intimate and specific relational structure of 

self-determination […]. Moreover, framing it in terms of a right in need of a 

recognition or affirmation by the state – or worse, something that is granted 

by the state – conceals the fact that Indigenous peoples have always been self-
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determining even in the face of colonial interference and violence” (Kuok-

kanen 2009, 38). Denna rörelse mot en allt mer utpräglad rättighetsdiskurs är 

dock inget unikt för urfolkssamhällen eller något nytt i sig. Glendon ([1991] 

2008) lyfter i sin analys av det amerikanska samhället den rättighetsdiskurs 

som hon menar får som konsekvens att när rättigheter ses som något indivi-

duellt och absolut, försvåras möjligheterna till kompromisser som baseras på 

respekt för andras värderingar. Hon menar vidare att när det juridiska systemet 

och de juridiska argumenten baseras på individuella rättigheter undermineras 

värderingar knutna till en social dimension av ansvar som ryms inom grupper 

av människor eller i små samhällen. 

Ur ett strategiskt perspektiv är det viktigt att kunna formulera sina anspråk 

på staten i en diskurs som staten förstår och det är också i förhållande till denna 

internationella diskurs som staten väger sin politik gentemot urfolken. Det den 

teoretiska genomgången av självbestämmande och självkonstituering visar är 

att den teoretiska rättighetsdiskurs som formar debatten om urfolks rättigheter 

gör det svårt för urfolk att kunna formulera självbestämmandets betydelse och 

innebörd fritt från majoritetssamhällets normgivning.  Så hur menar jag då att 

denna rättighetsdiskurs kan kontrasteras? 

Ett samhälle som är kulturellt diversifierat innehåller ofta mer än en juri-

disk tolkningsram och ibland också multipla juridiska system. Detta är kanske 

mest accepterat inom de brittiska samväldesstaterna Kanada, Nya Zealand och 

Australien, där det är accepterat att länderna ses som sammansatta av flera 

rättstraditioner och där relationen mellan settler law och indigenous law har 

utmanats och utvecklats till ett eget teoretiskt och empiriskt forskningsfält (se 

ex. Black 2011; Borrows 2010, 2016, 2019; Friedland & Napoleon 2015; 

Gover 2020; Napoleon 2013; Napoleon & Friedland 2016; Tully 1995; Web-

ber 2006).  Urfolk var inte utan regler, normer, sanktioner eller system för att 

lösa konflikter och upprätthålla relationer innan nationalstaternas skrivna la-

gar. 
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Indigenous legal traditions are fundamentally about Indigenous citizenry, self-

determination, and governance. They contain the intellectual resources and 

tools for public reason and deliberation that are essential for addressing both 

the internal and external challenges that Indigenous communities face today 

(Napoleon & Friedland 2016, 726).  

 

Urfolks rättsuppfattningar manifesterar sig i sättet man lever och de relat-

ioner man skapar med omgivande människor och allt som är levande i land-

skapet. De kan komma till uttryck på en mängd sätt bl.a. genom berättelser, 

lärande, språk och ordspråk, överenskommelser och konfliktlösning. Vad som 

kan ses som en samisk sedvänja eller en traditionell rättsuppfattning inom det 

samiska samhället är inget statiskt eller något som är enkelt att definiera. Va-

riationerna kan gå från lokala sedvänjor som är beroende av sin lokala kontext, 

till mer övergripande rättsliga och sociala ordningar där sedvanan kan utveck-

las (Svensson, 2001, 28; se även Funderud Skogvang 2017; Ravna 2019). I 

Norge har ratificeringen av ILO 169 inneburit att domstolsväsendet tar hänsyn 

till urfolks sedvanor och sedvanerätt i tillämpningen av lagar och föreskrifter, 

vilket fått som konsekvens att det som skrivits om samisk rätt och sedvana 

haft som fokus att antingen analysera hur detta kommit till uttryck i konkreta 

rättsfall, eller för att klargöra ytterligare juridiska tillämpningsområden (Fun-

derud Skogvang 2017; Labba 2018; Ravna 2019; Ström-Bull 2001).  

Men samiska rättsuppfattningar, språk och handlingar strukturerar mer än 

så. Att använda samernas egna språkliga begrepp som en utgångspunkt för 

teoretiserande inom olika ämnesområden har förts fram tidigare (se Näk-

käläjärvi 1996, 2008; Guttorm 2006; Balto & Østmo 2009; Hirvonen 1996, 

2009; Porsanger 2007, 2010, 2011; Sara 2009, 2011). Denna tidigare forsk-

ning har dock främst haft fokus på språk, utbildning, traditionell kunskap och 

renskötsel och har inte tidigare använts för att analysera självbestämmande 

och självkonstituering på det sätt jag gör i den här avhandlingen.  
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3.7 Mina teoretiska utgångspunkter i 

sammanfattning 

 

I min avhandling bildar den internationella urfolksrätten en teoretisk ram 

för att förstå den kontext som staten, det samiska samhället och senare Same-

tinget möts inom. Den internationella rättighetsdiskursen och dess bestånds-

delar av internt, externt, territoriellt och icke-territoriellt självbestämmande är 

den diskurs som Tully (1995) menar präglar relationen mellan urfolk och sta-

terna och som upprätthåller maktobalansen. Denna rättighetsdiskurs blir mitt 

ena analytiska ramverk för att se om det också är denna rättighetsdiskurs som 

konstruerar förståelsen av vad samiskt självbestämmande är för något, hur det 

ska institutionaliseras och om förståelsen har förändrats över tid. 

Samtidigt har min metodologiska utgångspunkt fått mig att söka efter sätt 

att kontrastera och utmana den dominerande rättighetsdiskursen och den juri-

diska tolkningen av urfolks självbestämmande, dels gällande den innehålls-

mässiga delen av självbestämmande och självkonstituering, dels avseende hur 

självbestämmandet ska institutionaliseras. De samiska kraven gentemot den 

svenska staten har formulerats i termer av självbestämmande under längre tid 

än vad den internationella urfolksrätten har funnits. Det har därför också själv-

klart funnit innehållsmässiga idéer om vad självbestämmande innebär för sa-

misk del och hur relationen mellan samerna och den svenska staten ska se ut. 

Med utgångspunkten att urfolks egna begrepp, förhållningssätt, berättelser 

och levnadssätt också kan användas för att analysera och teoretisera, så utgör 

avhandlingens samiska begreppsvärld min andra analysram, för att analysera 

samiskt självbestämmande och självkonstituering utifrån relationen mellan ett 

territorium/landskap/naturresurser och människor.  

Den internationella urfolksrätten och skrivningarna i UNDRIP är inte från-

kopplade relationella inslag, tvärtom ser vissa forskare att skrivningarna i de-

klarationen visar på en unik, relationell form av självbestämmande, då den 
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visar på kopplingen mellan urfolks kultur, institutioner och behov av mark 

(Anaya 2004; Lightfoot 2016).  

Tolkningarna av urfolks självbestämmande och suveränitet utifrån ett icke-

diskrimineringsperspektiv har bidragit till att stärka förståelsen av urfolks rät-

tigheter som allt mer fristående och icke-beroende av staterna. Den obalans i 

maktförhållandet mellan staten och urfolk som Tully lyfter kvarstår dock ge-

nom att staterna, så ock den svenska, dels aktivt undviker att förhålla sig till 

den utveckling av urfolksrätten som har skett, dels fortsätter att framhäva sta-

ternas exklusiva suveränitet (Lightfoot 2016; Mörkenstam 2019).  

Användandet av dessa båda analytiska ramverk – den rättighetsbaserade 

urfolksrättsliga förståelsen av självbestämmande och den relationella samiska 

förståelsen – blir mitt sätt att uppnå syftet med avhandlingen, nämligen att 

utifrån en samisk förståelse av begreppen självbestämmande och självkonsti-

tuering analysera hur de teoretiskt och politiskt kan utmana nuvarande före-

ställningar om vad samiskt självbestämmande kan vara. Med dessa ramverk 

analyserar jag även de inneboende normer och värderingar som återfinns i de 

samiska idéerna om självbestämmande och självkonstituering, om de har för-

ändrats över tid, vilka normer och värderingar som dominerar relationen mel-

lan Sametinget och staten samt idéerna om Sametingets interna autonomi.  

3.8 Metod 

 

Med utgångspunkt i mitt syfte att utifrån en samisk förståelse av begreppen 

självbestämmande och självkonstituering analysera hur en sådan förståelse te-

oretiskt och politiskt kan utmana nuvarande föreställningar om vad samiskt 

självbestämmande är eller kan vara, behövde jag hitta ett sätt att finna samiska 

idéer över tid och med ett ganska långt tidsperspektiv. Mitt drygt hundra år 

långa perspektiv är nödvändigt för att kunna förstå dagens samepolitiska krav 

på ett ökat samiskt självbestämmande. Samtidigt vill jag analysera hur den här 

idévärlden har förändrats, vad som har påverkat den och vilka konsekvenser 
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inrättandet av Sametinget har fått för idéerna om vad samiskt självbestäm-

mande är för något och vilka som utgör den grupp som ska ha del av självbe-

stämmandet. Att omvandla ett sådant syfte till en svensk kontext skulle utifrån 

mängden tillgängligt material, nästan te sig ogörligt. Här har det ändå varit 

greppbart och möjligt att återfinna det textmaterial som behövdes, vilket jag 

beskriver närmare under avsnittet om mitt material.   

Det jag intuitivt ville komma åt när jag började läsa min empiri var hur 

självbestämmandet beskrivs, det vill säga idéernas innehåll, vilka argument 

och värderingar som ligger till grund för beskrivningarna och vilka förslag, 

eller det Vedung (2018) kallar rekommendationer, dessa genererar. Det som 

bäst motsvarade det jag ville komma åt var Lindbergs utveckling av det han 

kallar the VDP-triad (Lindberg 2017, 2018). Lindberg menar att sambandet 

mellan det empiriska uttrycket och den innersta idéen i det sociala och poli-

tiska språket går att finna genom att kombinera tre typer av idéer, eller di-

mensioner av idéer, och därigenom utläsa det ideologiska innehållet i texten 

(Lindberg 2018, 525). Den första är values (V) eller värderingar, vilka går att 

utläsa på många sätt, exempelvis från målsättningar, preferenser och ideal. 

Den andra är descriptions (D) eller beskrivningar, som kan visa sig i situat-

ionsanalyser, berättelser, förklaringar eller bedömningar av såväl objekt, 

idéer, händelser som problem. Den tredje är prescriptions (P) eller föreskri-

vande handlingar som kan uttryckas såväl normativt som i mer praktiska slut-

satser i form av policyförslag, rekommendationer, normer eller regler. Dessa 

idéer utgör tillsammans delarna i en modell av praktiskt resonerande, där ide-

almodellen är att uttryckta värderingar tillsammans med beskrivande uttalan-

den genererar slutsatserna (Lindberg 2017, 92–99).  

Så började jag sortera mitt material. Jag började leta efter text som beskrev 

något samerna ville besluta om, ha inflytande över, stycken som innehöll ordet 

självbestämmande, självstyre, eller veto sorterades in i ett dokument. I ett an-

nat dokument sorterade jag in allt som på något sätt beskrev samerna som 

grupp och diskussioner om Sametingets röstlängdskriterier, vilket genererade 
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ett ganska kort dokument. Avslutningsvis samlade jag allt som på något sätt 

berörde hur samerna ville bli representerade i relation till den svenska staten. 

Med utgångspunkt i de två analysramar som jag använder mig av, de sa-

miska begreppen och den relationella förståelsen, tillsammans med den juri-

disk-politiska förståelsen av självbestämmande och självkonstituering, blev 

det också andra saker jag sökte efter och sorterade mitt material utifrån. Själv-

bestämmandedelen fylldes på med text som speglade vad det samiska sam-

hället behöver för att bearkadidh och sijtens funktion som en självbestämman-

dearena på lokal nivå med aspekter som territorialitet, naturresurser, kunskap, 

relationer, funktioner och regler. Begreppen laahkoe och maadtoe som beskri-

ver relationer mellan människor och landskap, skyldigheter, kunskap och rät-

tigheter fick mig att hitta mer textmaterial till mitt dokument som hanterade 

självkonstituering. Den internationella rättighetsdiskursen hjälpte mig att sor-

tera fram material som kopplar till orättvisa, diskriminering, rättigheter, relat-

ionen med staten etc. 

Efter denna första relativt grova textgallring, sorterade jag sedan allt 

material ytterligare med hjälp av Lindbergs VDP-triad där jag markerade i 

texten, alternativt klistrade in texten i olika kolumner uppdelat i vad som ut-

tryckte values, descriptions och prescriptions. Exempelvis som i Sametingets 

politiska handlingsprogram från 2004 angående samiskt självbestämmande: 

Vid bedömningen av hur det samiska folkets självbestämmande skall imple-

menteras måste man ha som utgångspunkt att Sverige är en stat baserat på ter-

ritoriet av två folk med lika rättigheter.   

 

kan sägas beskriva ett värde som kopplas till förutsättningen att: 

Det samiska folkets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling är därför helt 

beroende av fortsatt tillgång till samernas traditionella land- och vattenområden 

samt naturresurser,  

 

vilket generar förslaget:  
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[…] en rätt för det samiska folket att självt bestämma över sådana områden och 

resurser (Sametinget 2004, 10).  

 

Eller som i ett exempel från tidningen Samefolket 1969 där texten: 

Förbindelserna mellan olika samegrupper är ytterst viktig för samernas framtid. 

Man måste försöka svetsa samman alla dem som vill känna sig som samer till 

en enda grupp, 

 

beskriver ett problem medan texten: 

Därför måste de icke-renskötande samerna kontaktas. De uppgifter som man 

bör få in är namn, adress, ålder, civilstånd, yrke, utbildning, antal barn, födel-

seort och deras tidigare deltagande i renskötselarbete, 

 

beskriver ett förslag till vad som ska göras och där de ingående värderingarna 

kan spåras i texten genom:  

Hur blir det med de samer som lämnat och lämnar renskötseln? I det samiska 

bosättningsområdet och på andra håll finns det nu många människor, vars fäder 

var samer till 100 %. Idag vill de inte veta av att de har samiskt blod i sina ådror, 

även om de själva till 100 % är samer. En av orsakerna är den dåliga kontakten 

mellan olika samegrupper (Samefolket 1969, nr 10–12, 158). 

 

Samtidigt som jag använder mig av mina två teoretiska analysramar för att 

göra en första grovsortering av mitt material använder jag mig också av dem 

för att analysera idéerna jag återfinner genom VDP-triaden för att se om de 

ingående värderingarna går att hänvisa till antingen en rättighetsdiskurs eller 

en relationell diskurs. Hur avgör jag när ett förslag eller en beskrivning hör till 

en rättighetsdiskurs eller till en relationell diskurs? Mina textexempel ovan 

sorterar jag som tillhörande en rättighetsdiskurs, där det första värdet är 

sprunget ur tolkningen av internationell rätt med hänvisningen till att folket 

konstituerar självbestämmandet med samma rätt som andra folk. Det andra 

beskrivna värdet har även det sin grund i lagstiftningen, men i det här fallet i 

den tidiga renbeteslagstiftningen som sorterade samer i halv- och helsamer 

och där de samiska rättigheterna knöts till den renskötande mannen.   
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Empiriska undersökningar av sociala och politiska idéer startar från förut-

sättningen att de tre typerna av idéer – värderingar, beskrivningar och förslag 

– inte är direkt tillgängliga eller förståeliga som sådana. De måste nämligen 

tolkas av forskaren utifrån de lingvistiska uttryck som finns i källmaterialet 

(Lindberg 2018, 525). I konkreta studier är de tre dimensionerna av idéer fulla 

av varianter och underklasser. I den första dimensionen värderingar (V) så kan 

det finnas olika lingvistiska möjligheter att i en text eller ett tal uttrycka en 

värdering eller ett mål. De kan ta sig uttryck som korta slogans eller uttryckas 

som moraliska slutsatser i längre berättelser, men det finns ingen absolut form 

för att uttrycka värderingar i social och politisk diskurs. Värderingar och mål 

måste istället tolkas utifrån en mängd olika uttryck. De mest vanliga formerna 

går att finna i en text eller i ett system av olika texter, men de kan också åter-

finnas i den intertextuella diskursiva kontexten av argument och debatt, eller 

i den omgivande kulturella språkliga kontexten: “So, it is the contextual situ-

ation more than the literal word-use that determines the meaning of statements 

in social and political thought and speech” (Lindberg 2018, 528).  

Rättighetsdiskursen är oftast enklast att återfinna, speciellt i det senare 

materialet, som i nedanstående exempel där självbestämmandet förstås som 

helt och hållet juridiska rättigheter som kan delas ut av ett övergripande organ:  

Självbestämmande för mig det är att Sametinget är det övergripande organet 

och att Sametinget i sin tur kan fördela rätten. Självbestämmande, det ska inte 

bara vara att några individer, det är en viktig sak, att det inte ska vara samebyar 

eller enskilda individer som bestämmer, utan att Sametinget ska vara en över-

gripande part i många delar, och sen ska fördela vad det nu kan vara för någon-

ting bland människorna (Informant O). 

 

Men det kan också handla om avsaknaden av värderingar och i vilket sam-

manhang förslaget framställs: 

En utökad solidaritet mellan renskötare och differentierade samer måste uppstå 

och växa sig stark […] Fortsätter splittringen kommer det att bli allt lättare att 

frånhända samerna rätten till deras land (Samefolket 1973, nr 5, 66–67) 
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Det här citatet skulle kunna handla om vikten av relationer mellan männi-

skor och mellan människor och landskap genom laahkoe och maadtoe för att 

kunna bearkadidh. Istället berättar kontexten att utgångspunkten är den kol-

lektiva rätten till naturresurser vilken ska komma alla samer till del, här som 

ett argument för att kunna möta statens syn på samiska rättigheter. Mina sa-

miska begrepp bildar främst en form av idealbild av de värderingar som ryms 

inom de olika begreppen och hur de hänger samman. Det är enklare att hitta 

tidigt material som talar för att land, vatten och andra naturresurser är nödvän-

diga för att samerna ska överleva som folk. Det är svårare att direkt hitta de 

värderingar som samtidigt innebär att kopplingen till maahtoe och vuekie 

också måste finnas där för att markerna ska kunna nyttjas. Ibland anas de bara 

och ibland berättar kontexten något om just detta, som i det här exemplet där 

relationerna till markerna rymmer något outtalat som sägs ingå i ett samiskt 

kulturmönster som upprätthåller samiskhet:  

Först var jakt- och fiskerätten ett argument för att de samer som lämnat rensköt-

seln eller av annan anledning flyttat från sin hembygd, skulle kunna upprätt-

hålla relationen med sina marker och sin kultur. […] nya generationer av samer 

har möjlighet att anpassa nya levnadsformer till samernas situation så att de 

ingår i ett samiskt kulturmönster och förblir samiska (Åhrén 1986, 55).  

 

Arbetet har fått mig att gå igenom mitt material flera gånger och allt ef-

tersom analysen fortskridit har jag hittat nya sätt att gruppera eller hittat nya 

samband, som tvingat mig att återigen gå igenom mitt valda material med del-

vis nya ögon.  

Lindberg menar att alla sociala eller politiska tankar och språk, består av 

åtminstone två tankenivåer. På den ena tankenivån, den fundamentala, är slut-

satserna kopplade till filosofiska världsbilder och moraliska värderingar eller 

ideal. Medan slutsatserna på den andra nivån, den mer konkreta och operativa, 

ligger närmare praktiska problem och mål. Lindberg föreslår att man gör en 

distinktion mellan värden och ideal på den fundamentala nivån (normativa el-
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ler moraliska principer) och specifika mål eller ställningstaganden på den ope-

rativa nivån (Lindberg 2018, 519–520). Även om Lindberg förordar att en 

uppdelning görs av materialet mellan den övergripande tankenivån och den 

mer operativa nivån, så är det ingenting jag har gjort eftersom det mesta av 

materialet utspelar sig på en väldigt operativ nivå. Ibland har texterna formen 

av väldigt konkreta förslag och slutsatser medan ibland lämnas förslagen helt 

utanför. Genom att koppla idéernas ingående värderingar till min samiska be-

greppsvärld och det övergripande normsystem som den återspeglar, härleder 

och diskuterar jag dock mitt operativa material på en övergripande analytisk 

nivå. 

Hur hänger då mitt val av metod ihop med mina metodologiska utgångs-

punkter och går det att säga att denna form av idéanalys kan tillämpas oavsett 

ontologisk utgångspunkt? Lindberg menar att möjligheten att komma fram till 

en sanningsenlig tolkning är beroende av att den som tolkar texten har kon-

textuell kunskap – kulturell, social, politisk, känslomässig och intellektuell 

närhet till och kunskap om det man forskar om, dvs. texten, systemet av texter, 

den omgivande intertextuella situationen och debatten, såväl som språket i sig 

(Lindberg 2018, 529). Mitt empiriska material och min analys innehåller såväl 

ett diakront perspektiv, dvs. hur idéerna har förändrats över tid, som ett syn-

kront, dvs. vad idéerna innehåller i en viss kontext och under en viss tid (Beck-

man 2005, 48–54; Lindberg 2017, 95). När jag som min metodologiska ut-

gångspunkt väljer att använda samiska begrepp och dess betydelse som ana-

lytiska verktyg för att kontrastera befintliga teorier om självbestämmande, så 

är det också för att i mitt material kunna spåra och förstå de värderingar som 

låg till grund för de tidiga uttrycken för samiskt självbestämmande. Genom 

idéanalysen får jag fram hur tidiga värderingar, delvis vilande på en annan 

ontologisk utgångspunkt, genererar andra typer av förslag, men också att 

samma beskrivningar och föreskrivande handlingar över tid kan ha sin grund 

i olika värderingar. I en samisk kontext kan det också vara så att värderingen 
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inte framkommer i begreppet eller den beskrivande texten, utan indirekt ge-

nom den handling som begreppet benämner.  

Lindbergs VDP-triad hjälpte mig att i materialet ringa in förslag, påståen-

den, problem, normer och värderingar som tillsammans ligger till grund för 

de idéer om självbestämmande och självkonstituering som det samiska sam-

hället formulerat över tid. En del normer var lättare att återfinna, de om rätt-

visa, icke-diskriminering och rättigheter eftersom de oftast var så tydligt ut-

tryckta i materialet. Andra var svårare att förstå, men mina teoretiska ingångar, 

både de samiska begreppen och de juridisk/politiska teorierna om urfolksrätt 

hjälpte mig att sortera materialet och att kasta ljus på de underliggande normer 

och värderingar som idéerna uttrycker. 

En idéanalytisk ansats är långt ifrån problemfri (Bergström & Svärd 2018; 

Esaiasson 1993). Där VDP-triaden hjälpt mig att genom en stor mängd 

material se hur idéerna skiftat över tid är det dock endast en bråkdel av alla 

citat och informanter som återspeglas i avhandlingen. Även om jag vinnlagt 

mig om att återspegla även kritiska och motstående idéer så speglar de valda 

citaten den förändring av idéernas innehåll och ingående normer som jag upp-

fattat den genom mina analyser. Kan då de teoretiska analysramar jag valt 

medfört att jag övertolkat materialet till att endast innehålla dessa två under-

liggande normativa utgångspunkter och har jag därigenom missat andra för-

klaringsfaktorer? Det jag bland annat visar genom användandet av de samiska 

begreppen och den relationella analysramen är att exempelvis idéerna kopp-

lade till samisk organisering nu kan förstås ur fler perspektiv än vad tidigare 

forskning visat, vilket talar för att så inte är fallet, men kan såklart inte uteslu-

tas. En fortsatt utveckling av nya metodologiska sätt att analysera samiskt 

självbestämmande och självkonstituering kan säkert komma att utveckla den 

bild och de slutsatser jag presenterar i avhandlingen.  



80 

 

3.9 Material 

 

Att i så hög utsträckning som möjligt, över tid, lokalisera det samiska sam-

hällets egna idéer kring självbestämmande och självkonstituering är till viss 

del en utmaning i sig på grund av relativt få källor, åtminstone avseende äldre 

material. Jag har därför försökt att använda mig av ett så varierat material som 

möjligt med både skriftliga källor och kompletterande intervjuer, samt survey-

data från två väljarundersökningar i samband med val till Sametinget (2013, 

2017). Mitt tidiga material kommer i huvudsak från tidningen Samefolket, 

men även utvalda protokoll från olika samiska organisationers landsmöten, 

Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) landsmöten, skrifter av samiska för-

fattare och organisationer samt SSR:s samlade resolutioner. Som komplement 

använder jag även offentligt tryck från svenska staten. Efter 1993 och Same-

tingets tillkomst så består källmaterialet i huvudsak av Sametingets eget 

material i form av inlämnade motioner, politiska handlingsprogram och pro-

tokoll, men också av tidskriften Samefolket samt statligt offentligt tryck.  

3.9.1 Samefolkets egen tidning/Samefolket 

Tidningen Samefolket eller Samefolkets egen tidning som den hette mellan 

åren 1918 och 1961 är den äldsta samiska tidskriften som fortfarande utkom-

mer. Efter 1961 bytte tidskriften namn till Samefolket, vilket den fortfarande 

heter. Mellan åren 1919 och 1958 kom tidningen ut kvartalsvis och därefter 

månadsvis, även om vissa nummer slagits ihop under en del år. Mellan 1904 

och 1905 kom det även ut fem nummer av Lapparnes Egen Tidning, vilket 

kan ses som en tidig förlaga till Samefolket och med väldigt begränsat innehåll 

(Lantto 2000; Ruong & Ruong 1985). Samtliga nummer mellan åren 1904 

fram till och med 1993 har studerats i sin helhet, sammanlagt ca 25 000 sidor. 

Efter 1993 och fram till 2015 har jag haft tillgång till samtliga exemplar av 

tidskriften i digitaliserat PDF-format.  Ledarsidorna i samtliga dessa nummer 

har analyserats, så även innehållsförteckningarna, för att fånga upp pågående 
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diskussioner kopplade till Sametinget samt att jag använt vissa sökord som 

”självbestämmande”, ”naturresurser”, ”Sametinget”, ”röstlängden”, ”krite-

rier” och ”same”. De tidiga årgångarna har främst varit intressanta för att 

kunna spåra tidiga diskussioner, när samerna började organisera sig och då 

frågor om rättsläge, skolgång, rennäring och organisationssträvandena var 

centrala. Riktig fart tar egentligen inte diskussionerna i Samefolket förrän ef-

ter 1960, då Svenska Samernas Riksförbund, som bildades 1950, fick igång 

sitt organisationsarbete och där SSR tillsammans med de övriga samiska or-

ganisationerna, Same Ätnam och Landsförbundet Svenska Samer kan sägas 

organisera det samiska samhället utifrån olika intresseområden (Lantto 2002; 

Fjellström et al 2016).27 Det som är speciellt med Samefolket är att tidskriften 

redogör väldigt utförligt för både Same Ätnams och Landsförbundet Svenska 

Samers landsmöten, dess beslut och organisationernas arbete.  

Israel och Maja Ruong gav 1985 ut boken Index till Samefolkets Egen Tid-

ning - Samefolket 1918–1973. Boken består av ett kronologiskt register med 

fullständig förteckning av alla rubriker i tidskriften årgång för årgång samt ett 

realregister som utgör resultatet av en analys av innehållet i årgångarna, där 

stickord som tex ”skogsbruk” och ”skola” valts ut för att gruppera materialet. 

Jag har dock medvetet valt att inte använda mig av detta index för att välja ut 

material ur Samefolket, då jag inte velat riskera att missa någonting på grund 

av en eventuellt missvisande rubriksättning, eller då exempelvis stickord som 

”skolfrågor” kan innehålla viktiga tankegångar rörande självbestämmande 

även om det inte kategoriserats på det sättet i indexet.  

Innehållet i tidningen består dels av redaktionellt material där redaktören 

oftast varit huvudförfattare utan att signera artikeln, dels av artiklar av signe-

rade insändare och annat signerat material. Jag har valt att i de fall där det är 

tydligt vem som uttrycker en åsikt även skriva ut namnen under mina citat och 

inte endast referera till ”Samefolket”. Detta är viktig information inte minst 

                                                      
27 Se även Lantto (2000, 2003) som mer noggrant studerat samernas organisationsarbete fram 

till 1962. 
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för det samiska samhället, där många känner till de personer som också skrivit. 

Precis som Lantto (2000) mycket riktigt påpekar är de tidigare årgångarna ofta 

skrivna av ett fåtal personer, vilket är en begränsning i materialet eftersom det 

därigenom blir svårt att påvisa hur en bredare samisk opinion såg på olika 

frågor, även om det är de ledande sameföreträdarna från denna tid som skriver. 

Efter 1960 blir materialet dock succesivt bredare i det avseendet att det är fler 

insändare och fler som skriver, men även genom att mycket av innehållet i 

tidskriften nu består av utförliga redogörelser från intresseorganisationernas 

landsmöten, såväl gällande beslut som medföljande debatt och från t.ex. ge-

mensamma sammanträden mellan samiska organisationer på nordisk nivå.  

Eftersom tidskriften under lång tid varit den huvudsakliga skrivna källan 

till och spridning av viktig information inom det samiska samhället, är den 

precis som Ruong & Ruong (1985) hävdar en viktig källa till samernas nutids-

historia. En stor svaghet med materialet från tidningen är dock att de kvinnliga 

rösterna är få i jämförelse med de manliga. Eftersom tidskriftens material be-

står av referat och återgivande av olika samiska organisationers möten och 

arbeten, vilket även återspeglas i insändarna, menar jag att det ändå går att få 

en relativt god bild över skilda synpunkter och åsikter genom materialet. Det 

är dock viktigt att ha såväl kvinnornas underrepresentation samt andra intres-

segruppers eventuella underrepresentation i materialet i åtanke.  

3.9.2 Landsmötesprotokoll och resolutioner 

Det första samiska landsmötet hölls på svensk sida av Saepmie 1918, med 

uppföljare 1937 och 1948. Diskussionerna och besluten från dessa landsmöten 

finns som tryckta protokoll, där många av diskussionsinläggen finns doku-

menterade. Diskussionerna på dessa landsmöten är tydligt präglade av tidens 

rådande statliga politik gentemot samerna och de statliga förslag och propåer 

som just då var aktuella. Ändå är dessa protokoll viktiga tidsdokument för hur 

de samiska representanterna ställde sig i flera viktiga frågor som skolgång, 

bosättning, renskötsel och organisering. Som komplement till dessa tidiga 
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landsmötesprotokoll finns två skrifter författade av två kvinnliga samer, Elsa 

Laula (1904) och Karin Stenberg (1920) som tillsammans ger en något bredare 

bild av samma tids viktiga frågor och till viss del fungerar som en motvikt mot 

den dominans av manliga ledare genom Torkel Thomasson och ordföranden 

Gustav Park, som ledde diskussionerna vid landsmötena 1937 och 1948 och 

vars åsikter upptar en stor del av dessa landsmötesprotokoll. 

Efter SSR:s bildande 1950 blev landsmötena årliga och vid dessa landsmö-

ten togs varje år ett antal resolutioner fram för beslut. SSR:s resolutioner mel-

lan åren 1966 och 1985 har sammanställts och givits ut i bokform. De tjugo 

landsmöten som resolutionerna spänner över har hanterat både ideologiska 

frågor och mer konkreta sakfrågor. En del citat från diskussionerna under mö-

tena finns också med i sammanställningen. Resolutioner från denna tidsperiod 

samt resolutioner som beslutats om efter 1985 har jag även återfunnit be-

skrivna i Samefolket, där det ofta även funnits beskrivet mer av diskussionen 

runt antagandet. Detta har varit en styrka med materialet samt en bekräftelse 

på att materialet i tidskriften ger en god beskrivande bild av olika händelser, 

beslut och åsikter. I Samefolket bifogades även som särtryck ett särskilt 

Landsmötesnytt som återgav besluten som fattats på landsmötena. Även de-

taljrika redogörelser från Same Ätnams och Landsförbundet Svenska Samers 

årsmöten publicerades i Samefolket.   

3.9.3 Motioner till Sametingets plenum 

Precis som i riksdagen och kommunfullmäktige kan ledamöterna i Sameting-

ets plenum lämna in motioner. Motionerna får bara innehålla ett ämne och ska 

anmälas vid plenum (Sametingsordningen 2015 §§ 70–75). De politiska mot-

ionerna ses främst som oppositionspartiernas möjlighet att lyfta frågor i ple-

num. En motion ska anmälas vid plenum och vara undertecknad av en eller 

flera ledamöter och motionerna ska beredas så att beslut om motionen kan 

fattas inom ett år efter inlämnandet (Sametingsordningen 2014, §§ 41, 70, 74). 
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I de fall plenum beslutar att bifalla motionen är det styrelsens uppgift att verk-

ställa beslutet (SFS 1992:1433 § 4). Sedan 1993 och fram till och med 2020 

har sammanlagt 554 motioner lämnats in av Sametingets ledamöter (Same-

tinget 2021). En genomgång av motionernas rubriker ger vid handen att äm-

nen som berör rennäringsfrågor på olika sätt varit vanligast, men även mot-

ioner som berör Sametingets interna arbete och plenums arbete, dvs. detaljer 

i arbetsordningen som exempelvis talartider och motionernas utformning, har 

varit vanliga. Behandlingen av motionerna upptar generellt en ganska stor del 

av Sametingets föredragningslista till varje plenum.  

Hur motionerna är formulerade varierar, men ofta ligger ämnena och för-

slagen utanför det som idag är Sametingets beslutsområde enligt Sametings-

lagen, och vid ett bifall blir det därför svårt att se hur motionerna kan verk-

ställas, speciellt där förslaget rör lagstiftningsförändringar som exempelvis 

att: ”Samiska privatpersoner ska i sin självdeklaration ha möjlighet att styra 

om en del av sin skatt ska tillfalla Sametinget” (Min Geaidnu 2009, M369, dnr 

2009–1500). Flera motioner kan även beskrivas mer som uppmaningar till sta-

ten att beakta samernas rättigheter och förtydliga dessa, än sägas innehålla ett 

konkret motionsförslag. Det saknas därför ofta tydliga förslag och även moti-

veringar till motionen. Motionerna blir därför mer en del av en politisk debatt 

vid plenum, där det trots att motionen bifallits kan bli svårt att få dem verk-

ställda. Som det uttrycks av en av mina informanter: 

Ibland går det undan, de bara klubbar igenom dom […] men sen kan de ju fastna 

vid nån och då kan de ju diskutera en hel dag eller en halv dag i plenum. […] 

De kan ju anta motioner, men sen kan det ju bli stopp, innan det blir verkstad 

av dem, risken är ju att det aldrig blir av (Informant A8). 

 

3.9.4 Sametingets politiska handlingsprogram 

Om motionerna är oppositionens verktyg för att få upp frågor på den politiska 

dagordningen är de politiska handlingsprogrammen den sittande styrelsens 

sätt att forma politiken inom ett visst område. Plenum har sedan 2004 fattat 
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beslut om flertalet politiska program, om jämställdhet, självbestämmande, ut-

bildningspolitik, kulturpolitik, språkpolitik, näringspolitik, rennäringspolitik, 

ungdomspolitik, mediepolitik, samt antagit ett miljöprogram, en gruvpolicy 

och en vindkraftspolicy.28 

En del av de politiska strategiprogrammen uppdateras varje mandatperiod, 

som exempelvis det kulturpolitiska handlingsprogrammet, medan andra pro-

gram inte uppdateras alls. En del program har arbetats fram av politiskt, pro-

portionellt valda arbetsgrupper och en del program har tagits fram av externa 

konsulter innan de läggs fram för berörd nämnd och sedan för beslut om an-

tagande i plenum. Syftet med programmen är dels att de ska fungera som väg-

ledande för den kommande politiken på området, dels att de ska vara vägle-

dande för hur Sametinget ska genomföra sitt myndighetsuppdrag avseende 

exempelvis fördelning av olika typer av projektbidrag (Informant A8). 

Huruvida oreviderade program fortsatt ska sägas vara gällande som vägle-

dande för den politiska inriktningen är oklart.  

Och det med samiskt självbestämmande, vi har ju en... vi har ju antagit en, 

självständighetskommittén har ju kommit med ett förslag på arbete eller på ett 

dokument och vi har ju antagit det också, men det används ju inte. Det gör det 

ju inte, men rent generellt så har vi varit dålig på att, vad ska man säga, över-

gripande strategier och sen har vi varit väldigt dålig på att även, vad ska jag 

säga, förverkliga det i praktiken (Informant O). 

 

De politiska strategiprogrammen är framtagna mellan åren 2004 och 2019. 

Sametinget har under denna period haft sex olika styrelseordföranden och två 

olika block har innehaft ledningen i Sametingets styrelse under den här peri-

oden. Det borde därför vara naturligt att programmens ideologiska innehåll 

varierar beroende av politisk ledning. Istället är det så att nästan samtliga av 

de politiska strategiprogrammen är antagna utan några reservationer i plenum 

och där tilläggsförslag bifallits oavsett från vilket parti förslaget kommit från.  

 

                                                      
28 Samtliga handlingsprogram/policys finns tillgängliga på Sametingets hemsida. 
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3.9.5 Intervjuer 

Som ett komplement till mitt empiriska textmaterial har jag material från två 

olika intervjuserier. Den första serien genomfördes 2014 och består av sam-

manlagt 33 telefonintervjuer med samtliga dåvarande 31 ledamöter i Same-

tingets plenum samt med ytterligare två tidigare plenumsledamöter.29 Dessa 

intervjuer är tematiska till sin utformning där frågorna inom varje tema varie-

rar mellan att vara semistrukturerade till att tillåtas vara mer resonerande och 

fria från styrning. Intervjuerna är ca 1,5 h långa och de teman som behandlas 

är: rollen som politiker, relationen mellan det politiska plenum och Sametinget 

som myndighet, Sametingets uppgifter och arbete, självbestämmande, repre-

sentativitet, förtroende och relationen mellan staten och Sametinget. 

Den andra intervjuserien genomfördes 2017 och 2018 och består av nio 

elitintervjuer med personer som antingen är företrädare för samiska riksorga-

nisationer och/eller har haft nyckelpositioner inom det samiska samhället inför 

Sametingets tillkomst och som lokaliserats genom mitt empiriska material. In-

tervjuerna är strukturerade på liknande sätt som de som genomfördes 2014 

men de teman som intervjuerna centreras kring är: Sametinget och självbe-

stämmande, representation/ledarskap och självkonstituering där frågor kring 

inkludering, exkludering och medlemskap ingår. Dessa intervjuer är främst 

genomförda vid ett personligt möte, men två intervjuer genomfördes via tele-

fon. 

Frågan om hur intervjupersonernas konfidentialitet ska skyddas är en vä-

sentlig fråga vid intervjuundersökningar (Kvale & Brinkmann 2014). I ett sa-

miskt sammanhang blir frågan ännu mer komplex då det samiska samhället är 

litet och personkännedomen hög. Detta ställer ännu högre krav på att detaljer 

som t.ex. informanternas boendeort och ålder inte kan nämnas i analysen, då 

                                                      
29 Dessa intervjuer genomfördes av Anna-Maria Fjellström inom ramen för projektet Same-

tingen som representativa organ: en jämförande studie av sametingsvalen i Sverige och Norge 

2013 finansierat av Formas (2013-2018). 
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intervjupersonernas identitet då lätt kan röjas (Drugge 2016b). Detsamma gäl-

ler för elitintervjuerna då kännedomen om vilka samiska personer som varit 

aktiva i olika positioner är stor. Detta faktum kan även vara till nackdel för 

informanternas vilja att dela med sig av sina erfarenheter i en intervjusituation. 

Samtliga informanter i elitintervjuerna har fått ta del av de citat som används 

i avhandlingen och jag har varit väldigt försiktig med att sammanhanget i tex-

ten där citatet används, inte ska kunna avslöja vem personen är. Samtliga av 

informanterna i elitintervjuerna är personer som jag personligen träffat tidi-

gare och som vet vem jag är. Två av informanterna uttryckte även att det fak-

tum att det var jag som ville göra intervjun var anledningen till att de valde att 

ställa upp. Men frågan om det varit till fördel eller nackdel för intervjuerna i 

sin helhet eller om det medfört några konsekvenser för resultatet att det är en 

annan person som gjorde den första intervjuserien – är nästan omöjligt att 

svara på.30 Min egen erfarenhet av att dels själv bli intervjuad av personer med 

liten inblick och låg kunskap om samiska frågor, dels av att under lång tid 

arbetat inom det samiska samhället får mig ändå att göra bedömningen att det 

är en fördel att intervjuas av någon som har förförståelse om frågorna och de 

underliggande nyanserna.  

3.9.6 Väljarundersökningar av den samiska väljarkåren 

Ett annat material som jag använder om än dock i mindre omfattning är survey 

data. I samband med valet till Sametinget 2013 genomfördes den första väl-

jarundersökningen vid sametingsval i Sverige. Undersökningen har resulterat 

i två antologier och ett flertal artiklar (se t ex Nilsson, Dahlberg & Mörken-

stam 2016a; Josefsen et al 2017). Undersökningen gav bland annat ny kunskap 

i centrala frågor som valdeltagande, politiskt förtroende och social tillit, sam-

mansättningen av partiernas väljare och politiska skiljelinjer i den samiska 

                                                      
30 Även Anna-Maria Fjellström, som genomförde den första intervjuserien, var känd sedan in-

nan av de personer hon intervjuade. 
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väljarkåren. 2017 genomfördes så en andra väljarundersökning (se Mörken-

stam, Dahlberg, Nilsson & Sandström 2021). Båda studierna baserades på ett 

slumpmässigt urval från den samiska röstlängden efter tillstånd från Same-

tinget och efter godkännande av studien av etikprövningsnämnden i Göteborg 

respektive Stockholm. Datainsamlingen inleddes omedelbart efter valen i maj, 

och den genomfördes genom en kombination av post-och webbenkäter på tre 

respektive fyra språk (nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska (2013) och 

svenska). Svarsfrekvensen var 54 respektive 43 procent.  

2017 års undersökning kompletterades med två frågor som inte fanns med 

i undersökningen 2013 och som direkt knyter an till mitt avhandlingsprojekt, 

nämligen vad självbestämmande betyder för den samiska väljarkåren och vad 

väljarna anser att politikerna i Sametinget representerar. Även om jag i min 

avhandling inte gör några nya kvantitativa analyser av väljarundersökning-

arna, har dessa givit värdefull bakgrundsinformation och fördjupad kunskap 

om exempelvis vilka politikområden som väljarna vill att Sametinget ska ha 

ett ökat självbestämmande i, hur väljarna ser på röstlängdskriterierna och po-

litiska skiljelinjer (se Mörkenstam, Dahlberg, Nilsson & Sandström 2021).   

3.9.7 Materialets relevans 

Jag har använt mig av ett stort och brett material som emellanåt varit svårt att 

överblicka. Såväl innehållsmässigt som till sitt syfte är materialet delvis helt 

diversifierat. Samtidigt har jag haft som mål att kunna fånga upp de samiska 

röster och de idéer som har funnits och därför var det viktigt att söka så brett 

som möjligt. Materialet från Samefolket, som spänner över en lång period av 

år, speglar tidens aktuella debatt och centrala frågor, inte minst kopplat till den 

svenska statens parallellt förda samepolitik. Materialet är till stor del de sa-

miska organisationernas och enskilda samers respons på det omgivande sam-

hällets framlagda förslag, eller beslutade åtgärder, som på olika sätt framma-

nar ett tryck på det samiska samhället. Under en lång period efter Sametingets 

tillkomst blir tidskriften även en sorts arena för en intern samepolitisk debatt 
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där politiker i Sametinget fortsätter den politiska debatten mellan plenumstill-

fällena genom insändare till tidskriften.  

För att kunna fånga de politiska idéerna kring vad självbestämmande är och 

hur det ska implementeras efter Sametingets inrättande har det varit självklart 

att gå igenom motioner och politiska handlingsplaner. Över tid har språket och 

innehållet i både handlingsprogrammen och motionerna stramats åt och blivit 

mer likriktat. För handlingsplanerna har det blivit allt mer tydligt att de över 

tid även fungerar som styrdokument för myndighetsarbetet inom Sametinget, 

vilket ger dem en viss form och ett visst språk.  

Den stora mängden material att gå igenom har gett en både bred och djup 

överblick över vilka frågor som varit viktiga under olika tidsperioder, samti-

digt som det varit slående vilket genomslag vissa idéer haft över lång tid.  
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4 ”Med same avses i denna lag…”   

 

I takt med urfolksrättens utveckling samtidigt som kampen om inflytandet 

över naturresurserna ökar, blir frågan om vilka som konstituerar den grupp av 

urfolksindivider som ska ha del av det självbestämmande som urfolksrätten 

stadgar en allt viktigare fråga. Framförallt för urfolkssamhällena själva.31  

I februari 2019 fattade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (HRC) två 

beslut som berör Sametinget i Finland och vem som har rätt att besluta om 

registreringar i Sametingets röstlängd.32 HRC fann att besluten från Finlands 

högsta förvaltningsdomstol att inkludera personer i Sametingets röstlängd mot 

Sametingets vilja, stred mot de två klagandes rättigheter i enlighet med artik-

larna 1, 25, 26 och 27 i konventionen om mänskliga och politiska rättigheter 

(CCPR). Kommittén argumenterade att:  

The rights to political participation of an indigenous community in the context 

of internal self-determination under article 27 read in light of article 1 of the 

Covenant, and in pursuance of the preservation of the rights of members of the 

community to enjoy their own culture or to use their own language in commu-

nity with the other members of their group, are not enjoyed merely individually. 

Consequently, when considering the individual harm in the context of this com-

munication, the Committee must take into account the collective dimension of 

such harm. With respect to dilution of the vote of an indigenous community in 

the context of internal self-determination, harm directly imposed upon the col-

lective may injure each and every individual member of the community 

(CCPR/C/124/D/2950/2017 para. 9.9). 

                                                      
31 Delar av detta kapitel har publicerats på engelska i en tidigare artikel, se Nilsson, R. 2019. 

”The Consequences of Swedish National Law on Sámi Self-Constitution—The Shift from a 

Relational Understanding of Who Is Sámi Toward a Rights-Based Understanding”. Ethno-

politics. doi:10.1080/17449057.2019.1644779. 
32Sanila-Aikio v Finland och Näkkäläjärvi v Finland (CCPR/C/124/D/2668/2015; 

CCPR/C/124/D/2950/2017 
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Rätten för urfolk att själva besluta om vilka kriterier som ska vara gällande 

avseende vem som tillhör den egna gruppen, eller hur medlemskap ska regle-

ras i enlighet med urfolkets egna sedvanor och traditioner, tydliggörs bland 

annat i artikel 33 i urfolksdeklarationen. Urfolk har också rätt att välja repre-

sentanter till sina egna institutioner i enlighet med sina egna procedurer, sam-

tidigt som de har rätt att inte bli utsatt för påtvingad assimilering.33 Besluten 

från HRC tydliggör att rätten att besluta över sina egna medlemskapsfrågor är 

en del av rätten till självbestämmande för samerna. Den individuella rätten att 

tillhöra ett urfolkssamhälle, eller som i det här fallet, rätten att registrera sig i 

Sametingets röstlängd, kan inte tillämpas utan att ta hänsyn till den eventuella 

skada detta har på kollektivet som sådant. Besluten visar på den spänning och 

konflikt som finns mellan urfolksindividers rätt till självidentifikation, krite-

rier som används av staterna för att definiera urfolk och kriterier som används 

av urfolk själva för att kunna självkonstituera sig i enlighet med sin egen kul-

tur.  

Staternas behov av att definiera de personer som utgör urfolket har sin hi-

storiska upprinnelse i den koloniala kontexten av att kunna lokalisera ”de 

andra” som ett led i att kolonisera land, vatten och att utöva makt (Alfred 1999; 

Paradies 2016; Tuhiwai Smith 2012; Walter & Anderson 2013). Oavsett om 

det skett inom ramen för extern eller intern kolonisation, så har nationalsta-

terna använt sig av olika strategier för att förneka urfolk dess rättigheter som 

folk (se Anaya 2004; Tully 2000). I Sverige är statens historiska samepolitik 

med såväl segregations- som assimilationsåtgärder i form av exempelvis sär-

skilda nomadskolor och förbud för barn att tala samiska i skolan en del av 

                                                      
33 1. Indigenous peoples and individuals have the right not to be subjected to forced assimilation 

or destruction of their culture (Article 8). 

1. Indigenous peoples have the right to determine their own identity or membership in accor-

dance with their customs and traditions. This does not impair the right of indigenous individuals 

to obtain citizenship of the States in which they live. 

2. Indigenous peoples have the right to determine the structures and to select the membership 

of their institutions in accordance with their own procedures (Article 33). 
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samma koloniala kontext (Huuva & Blind 2016; Lantto & Mörkenstam 2016; 

Lindmark & Sundström 2016). För urfolk handlar frågan om att få definiera 

sig själva utifrån sina egna rättsliga traditioner om möjligheten att överleva 

som ett folk, eftersom det kan finnas en risk att staterna som urfolken lever 

inom definierar bort och avgränsar såväl urfolket självt som dess rätt till själv-

bestämmande. 

Behovet av att kunna definiera urfolk som en grupp för att exempelvis 

kunna föra statistik eller genomföra riktade politiska åtgärder, är inte ett behov 

som endast staterna har. Det finns även uttalade önskemål och krav från urfol-

kens sida att exempelvis kunna urskiljas i den nationella statistiken för att få 

ett tillförlitligt eget underlag för politikutveckling inom områden som utbild-

ning, hälsa och sjukvård som en del i sitt eget självbestämmande – och där 

definitioner av gruppen blir viktig (Axelsson 2010; Kukutai et al 2015; Mad-

den et al 2016; Pettersen 2017). Samtidigt vet vi att nationalstaternas konstru-

erade definitioner har använts och fortfarande används, för att kontrollera och 

begränsa urfolkens rättigheter (Coulthard 2014; Mörkenstam 1999; Simpson 

2016; Tallbear 2013).  

Både UNDRIP och besluten av FN:s människorättskommitté gällande rät-

ten att registrera sig i Sametingets röstlängd i Finland, visar tydligt på att ur-

folk har rätt att konstituera sig i enlighet med sina egna sedvänjor, som ett led 

i det egna självbestämmandet. Men med den historia av kolonisation, assimi-

lation och segregation som det samiska samhället har varit utsatt för, finns det 

samiska sätt att definiera och besluta om medlemskap? 

Ur ett självbestämmandeperspektiv är frågan om självkonstituering central, 

inte minst när vi flyttar oss framåt i tiden och ser på vilken roll Sametinget 

och dess röstlängd senare får för samisk självkonstituering. I det här kapitlet 

kommer jag att visa hur den svenska lagstiftningen har bidragit till att förflytta 

det samiska samhället bort från en relationell- och ansvarsbaserad förståelse 

för vem som är same, mot en mer rättighetsbaserad förståelse. Jag argumen-
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terar för att vi generellt måste förstå hur den nationella lagstiftningen har på-

verkat urfolkssamhällenas egna sätt att tillämpa sina medlemskapskriterier 

och hur staten genom sin politik gjort det väldigt svårt för samerna att konsti-

tuera sig på egen hand.  

För att kunna visa på denna förflyttning, mot en mer rättighetsbaserad för-

ståelse för vem tillhör den samiska gruppen, men även för att kunna förstå 

vilka konsekvenser den svenska lagstiftningen har haft och fortfarande har för 

samernas självkonstituering, blir min utgångspunkt att hitta en annan ontolo-

gisk utgångspunkt än statens. Mitt sätt att göra det på är att använda mig av 

två sydsamiska begrepp – laahkoeh och maadtoe – som placerar individer i 

det landskap av sociala relationer och fysiska platser som det samiska sam-

hället utgör. 

4.1 Laahkoeh och maadtoe – din relation till släkt 

och plats 

 

Laahkoeh är ett begrepp som symboliserar mänskliga relationer genom att det 

binder samman människor horisontellt och det har fortfarande stor betydelse i 

den sydsamiska kulturen (Kappfjell 2003). Dessa mänskliga relationer besk-

rivs genom laahkoeh och de olika benämningar som är givna till varje person 

inom släkten. Laahkoeh är alltså det språkliga verktyg och de benämningar 

man behöver för att skapa och upprätthålla sina sociala relationer. Förhållan-

det mellan människor, djur, landskap och andlighet är i sin tur sammanflätat 

genom maadtoe. Maadtoe är ett uttryck som benämner både släktskap och den 

geografiska tillhörigheten till ett visst område, vilket ger individer en kontinu-

itet i relationen med det omgivande landskapet (Ween 2005). Laahkoeh är en 

förutsättning för att få tillgång till maadtoe, som i sin tur beskriver hela det 

nätverk av gemensamma rättigheter och skyldigheter som en individ får till-

gång till genom biologiska och sociala relationer, med såväl levande som döda 
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(Ween 2005, 19). Maadtoe ger en person på det sättet hens rumsliga anknyt-

ning till landskapet. 

För att kunna överleva var det nödvändigt för människor att samarbeta och 

de verktyg som fanns till hands för detta var sijten och laahkoeh. Det nätverk 

som laahkoeh utgjorde, gav individen tillgång till naturresurserna inom ett gi-

vet område, sijten, och genom den tillgången gavs också möjlighet att stanna 

kvar inom sijten för att på det sättet kunna försörja sig. En persons sociala 

skyddsnät var helt beroende av ett fungerande laahkoeh där varje person hade 

olika utpekade ansvarsområden. Laahkoeh strukturerar släkten utifrån om de 

är män eller kvinnor, om de är äldre eller yngre än dina föräldrar och om de 

kommer från din mors- eller fars sida av släkten. Systemet är väldigt specifikt 

men också flexibelt i den mening att det är uppbyggt av utbytbara enheter där 

släktingar kunde ta över varandras ansvarsområden (Ween 2005). Exempelvis 

räknades både syskon, kusiner och tremänningar in i syskonskaran och hade 

ett gemensamt omsorgsansvar för varandra, samtidigt som exempelvis 

gåeskieh (mors äldre syster) och jiekieh (fars äldre bror) hade särskilda roller 

i förhållande till barnen i familjen (Kappfjell 2000). Genom detta relationella 

nätverk följde rättigheter men även sanktioner om du inte tillgodogjorde dig 

och bidrog med kunskap, eller tog det ansvar som förväntades av dig. En för-

lust av laahkoeh i en situation där du var beroende av din familjs stöd gjorde 

livet svårt och osäkert, eftersom det sociala skyddsnätet då också försvann 

(Kappfjell 2003, 216 – 217). Helander-Renvall (1981) beskriver att i det äldre 

samiska samhället hade familjen ett stort inflytande över individen, som end-

ast hade juridisk status i sin egenskap av att vara medlem av en familj. Sam-

hället såg efter individen och individen var lojal mot samhället. Det fanns 

inget utrymme för självintresse utan idealet var att arbeta hårt, vara pålitlig 

och lugn.  

Laahkoeh kan därför sägas utgöra ett fungerade system för inkludering och 

exkludering (Ween 2005). Det är viktigt att framhålla att systemet inte endast 

är baserat på släktskap utan även andra sociala relationer, som relationer till 
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vänner och personer som genom giftermål fått inträde i släkten, dvs. personer 

som det inte finns några biologiska kopplingar till men som är lika viktiga som 

biologiska släktskap (Jernsletten 2001). Även om människor idag inte är be-

roende av varandra på samma sätt för sin överlevnad, så är laahkoeh fortfa-

rande viktigt inom renskötseln där det kollektiva ansvaret fortfarande är starkt, 

men även i det privata livet som ett socialt nätverk som ger människan sin 

plats genom tid och rum (Jensletten 2001). 

Nära förknippat med laahkoe finns normer om hur man är en bra människa, 

eftersom förmågan att överleva inte bara är beroende av antalet renar en per-

son äger, utan också av hur väl man kommer överens med andra renskötare 

och människor i sin omgivning (Oskal 1995). Det innebär att det är viktigt att 

känna människor, inte bara som individer, utan att kunna placera in personer 

i det nätverk som laahkoeh utgör för att snabbt kunna tolka situationer och att 

kunna samarbeta med alla. Men det är inte tillräckligt att komma överens med 

andra människor. Som människa måste man också komma överens med re-

nens olika betesområden, flyttleder, kalvningsland och alla de platser som re-

nen kallar för hem, eftersom dessa platser har beskyddande andar som även 

människan måste komma överens med om det ska gå en väl (Balto & Kuhmu-

nen 2014; Oskal 1995). Man kan se det som en ontologiskt informerad livs-

värld där markerna har agens, intentionalitet och subjektivitet som människor 

måste förhålla sig till på ett korrekt vis (Burman 2017, 349). Ett sätt att förhålla 

sig till detta är att sträva efter förståelse, generositet och att ha en önskan om 

att uppnå överenskommelser – inte bara med andra människor, utan med värl-

den som sådan (Oskal 1995). Att dessa relationella värden och åtaganden varit 

viktiga, åskådliggörs delvis i tidiga argument om vem som får tillgång till na-

turresurser, eftersom tillgången till den gemensamma resursen är beroende av 

att man i första hand uppfyller de förpliktelser som man har till sin närmsta 

omgivning genom laahkoeh. 
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Nej, inom en sameby skall det vara sämja och enighet och var och en passa på 

efter sina skyldigheter och förmåga för att icke väcka onödigt bråk och slags-

mål. En del sameh på hösten taga med sig bofasta upp till fjällsjöarna för att 

tillsammans med dem idka fiske. Är detta rättvist, då ju många obemedlade 

sameh finnas som uteslutande äro beroende av fisket i dessa fjällsjöar? (SET 

1919, 29).  

 

Naturresurserna, som i det här fallet fisk, ska räcka till flera personer och man 

måste därför respektera de personer som behöver resursen bättre än en själv. 

Det som naturen ger ska också räcka över tid och är inget som kan ges vidare 

hur som helst (Helander 2001). De centrala värdena av att vara en bra männi-

ska och att komma överens med sin omgivning pekar mot individens person-

liga ansvar att tillgodogöra sig så stor kunskap som möjligt, om såväl den syn-

liga som den andliga världen, för att kunna uppfylla de skyldigheter som är 

givna varje individ, genom laahkoeh. ”Ty han är icke ett dugg bättre än en 

icke-same, när det gäller att pressa och klå sina närmaste svenska grannar” 

(SET 1919, 27). Att upprätthålla goda relationer med sina närmaste runt om-

kring sig, var i sig en förutsättning för att klara sig bra. Relationerna mellan 

människa, ren och landskap går över generationer, genom laahkoeh och sijte 

till specifika landområden. En flerdimensionell andlig värld innebär också att 

relationerna upprätthålls genom att generationerna fortsätter att existera som 

en del av landskapet. Inom ett sådant här komplext system aktiveras rättigheter 

och förpliktelser baserat på egna och andras val, men de är också beroende av 

förståelse och kunskap (Ween 2005).  

Jag har talat om den samiska världen som om att vi alla är ense om att den finns 

och att vi alla klart kan urskilja den. Det är naturligtvis inte så, mycket beroende 

på att vår medvetenhet är så olika. För somliga är det möjligt att urskilja den 

samiska världen, för andra är det svårare. För att peka på svårigheterna kan jag 

bara ta mig själv som exempel. I min barndom, den tid innan jag började skolan 

och några år därefter, var det inte svårt för mig att urskilja den samiska världen. 

Jag hade den runt omkring mig och det var en värld. Den var inte bara begrän-

sad till hemmet. Den var vid för den bestod av fjäll, skogar, sjöar, älvar, bäckar, 

dalgångar, stigar och mycket annat. Den innehöll liv, och jag själv var en del 

av detta liv. […] Idag kan jag inte säga att jag lika klart kan urskilja den samiska 

världen. Mina barn och säkert även andra samiska barn har det om möjligt ännu 
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svårare för att peka ut den samiska världen. Vi äldre som har ansvaret för fram-

tiden måste ge nya redskap åt våra barn att upptäcka och bli medvetna om den 

samiska världen. Vi kunde urskilja den samiska världen när vi var barn, varför 

skall vi inte ge våra barn den möjligheten (Anförande av Åhrén, I. 1987, Lands-

mötesnytt, nr 31, 8). 

 

Genom att se laahkoeh och maadtoe som ett komplext, flerdimensionellt 

system för inkludering och exkludering där både rättigheter och skyldigheter 

tydliggörs och där sijten delvis sätter upp den rumsliga avgränsningen, menar 

jag att laahkoeh och maadtoe ger uttryck för en sydsamisk rättsuppfattning. 

Även om Helander (1981, 29) menar att de traditionella rättsuppfattningarna 

i princip har sett likadana ut i hela det traditionella samiska området, menar 

jag att vi måste förstå samiska rättsuppfattningar som något som kan variera 

mellan olika områden beroende av olika levnadsförutsättningar (Åhrén 2004).  

Det finns inte mycket som är skrivet om laahkoeh och maadtoe och även 

om Ween (2005) delvis har skrivit med syfte att närma sig en sydsamisk rätts-

uppfattning, så har det har inte tidigare använts i ett sammanhang eller som ett 

sätt att teoretisera en samisk förståelse av självkonstituering. Borrows (2019) 

menar att urfolks egen rättsförståelse, när den benämns som traditionell, lätt 

kan målas upp som något stängt, statiskt och fruset i tid, som endast särskilt 

autentiska och essentsialiserade människor kan förstå (se även Kuokkanen 

2009; Porsanger 2011). Dessa begränsningar kan även lätt internaliseras och 

uttryckas av urfolkssamhällena själva. Istället måste vi förstå att den ständiga 

närvaron av såväl det förflutna som det nutida medan människor förflyttar sig 

mellan platser, visar på hur viktigt det är med rörelse och frihet för urfolks 

möjligheter till ett gott liv. De flesta staters lagar har haft som mål att krympa 

urfolks rörelsefrihet, såväl i tanke som i fysisk mobilitet och det är enkelt att 

sträva efter förutsägbarhet. Essentsialiserade ståndpunkter är därför oftast 

enkla att hålla fast vid men de får aldrig stå som ett argument för att tillåta 

diskriminering i någon form oavsett var de kommer från (Borrows 2016).  

Laahkoeh och maadtoe visar att det finns en samisk rättsuppfattning, där 

relationer och ansvarstagande gentemot både människor och landskap formar 
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en samisk förståelse av tillhörighet. En sådan rättsuppfattning står i skarp kon-

trast till de ofta endimensionella definitioner som staterna använder sig av. 

Om laahkoeh och maadtoe visste nog staten föga när den valde att skapa den 

första renbeteslagen 1886. Istället påbörjades då den statliga definitionsresa 

som pågår än idag. 

4.2 Vem som är same ur ett statligt, historiskt 

perspektiv 

 

Staten har genom lagstiftning definierat och institutionaliserat samiskhet ge-

nom historien. Eftersom de samiska rättigheterna sågs som särrättigheter eller 

privilegier blev det från statens sida viktigt att begränsa den grupp som också 

skulle kunna ta del av dessa privilegier. Skälen till varför staten velat begränsa 

gruppen samer har varierat över tid. Under slutet av 1800-talet och de första 

decennierna på 1900-talet var det främst antalet renar som skulle regleras, då 

en stor del av de svenska samerna stängdes ute från att flytta med sina renar 

till Norge genom införandet av en ny renbeteskonvention mellan de båda län-

derna. Under senare delen av 1900-talet har det istället varit statens behov av 

att kunna skilja ut samerna som annorlunda, med särrättigheter, för att på så 

sätt kunna motivera varför samernas rättigheter var ett motstående intresse när 

staten aktivt ville exploatera naturresurserna i norra Sverige (Mörkenstam 

1999).  

I renbeteslagen från 1898 definierades för första gången de samer som 

kunde komma i fråga att få åtnjuta de särskilda rättigheter som idkandet av 

renskötsel räknades till. Som same räknades varje person, som på grund av 

språk och härstamning allmänt uppfattades som same (1898 nr 39 Lag om de 

svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige). I en förändring av 1898 års ren-

beteslag som kom 1917 föreslogs härstamning kompletteras med att: 
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[…] dock endast såvitt antingen fadern eller dennes fader drivit renskötsel 

såsom stadigvarande yrke utan att samtidigt bruka hemman eller nybygge eller 

biträda vid bruket av sådan fastighet. I fråga om den som är av oäkta börd skola 

moderns i stället för faderns härstamning och yrke komma i betraktande. 

Kvinna, som är eller varit gift med den, som skall räknas för lapp, anses ock 

såsom lapp (Riksdagsskrivelse 1917:374, § 38).   

 

Under det första samiska landsmötet i Sverige 1918 diskuteras frågan i en 

resolution där det av protokollet framgår att:  

Antagandet att, när en lappsläkt i två generationer idkat renskötsel och hem-

mansbruk samtidigt, den tredje generationen på grund härav kommit så långt 

bort ifrån fädrens bruk, att han bör likställas med bofast av annan härkomst än 

lapp, torde ej kunna förestava en rättslig åtgärd mot renskötsel och hemmans-

bruk samtidigt (Protokoll, svenska lapparnas landsmöte 1918, 50–51).  

 

I det ovanstående fallet gällde diskussionen primärt frågan om det skulle vara 

tillåtet att bedriva renskötsel och hemmansbruk parallellt. Statens syn var att 

en person som på detta sätt kommit för långt bort från renskötseln inte längre 

skulle räknas som same. Mötet ansåg inte att ett sådant synsätt var rimligt och 

gjorde delvis en annan koppling: 

Först sedan näringsidkaren övergivit renskötseln för att uteslutande ägna sig åt 

hemmanet, kan valet anses ha skett. När detta sakförhållande inträffat, kan det 

ifrågasättas, huruvida en lapp, som innehar jordbruk av mera bärkraftig art, i 

längden skall åtnjuta privilegier ifråga om reninnehav utöver andra bofasta av 

annan härkomst än lapsk (Protokoll, svenska lapparnas landsmöte 1918, 51).  

 

Landsmötet gör i resolutionen inte någon koppling till om en person är att anse 

som same eller inte utan argumenterar för att det ska vara tillåtet att bedriva 

renskötsel och hemmansbruk parallellt, men att samer som permanent lämnat 

renskötseln eventuellt bör förlora sin rätt att hålla renar eftersom man då klarar 

av att försörja sig på jordbruket. Möjligheten att kunna försörja sig verkar vara 

det viktigaste argumentet från samiskt håll till varför samer som då inte längre 

var delaktiga i renskötseln fortsatt skulle kunna få jaga och fiska. Samma idé 

var bärande vid ett möte i Arvidsjaur 1944, ”renskötande lapp, som blivit utan 
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renar och som därför av omständigheternas makt tvingades att ägna sig åt an-

nat arbete men som likväl någon tid av året biträdde i renskötseln, skulle fort-

farande i likhet med varje annan renskötande lapp ha rätt att både jaga och 

fiska (Park, G. SET 1944, nr 1, 6). 

1923 kom ett nytt förslag till lagstiftning angående samernas renskötsel där 

definitionsfrågan på nytt diskuterades. Lagförslaget innebar att staten fortsatte 

att knyta renskötseln till definitionen om vem som var att räkna som same, 

samt fortsatte att hänvisa till såväl härstamning som att personen själv eller 

hans förfäder bedrivit renskötsel och ”blivit såsom lapp kyrkoskriven” (SOU 

1923:51, § 2:1). Genom de föreslagna förändringarna 1917 och 1923 ansågs 

kvinnor som inte var samer innan äktenskapet automatiskt vara samer om de 

gifte sig med en same, medan en samisk kvinna som gifte sig med någon an-

nan än en same inte längre ansågs som same annat än om det fanns synnerliga 

skäl (SOU 1923:51, § 2:2,3; se också Amft 2000). Kommittén som arbetade 

fram förslaget ansåg att härstamning och användandet av det samiska språket 

inom familjen var av största betydelse, men eftersom rasblandningen mellan 

samer och andra folkslag pågått sedan århundranden, och att många samer 

därigenom övergått till finska eller svenska, kunde varken härstamning eller 

språk ensamt få vara bestämmande i frågan om vem som kunde betraktas som 

same. Därför skulle det faktum huruvida personen bedrev renskötsel eller inte 

vara avgörande och prövningen skulle ske i samband med kyrkobokföringen. 

”Den som anser sin rätt kränkt genom en felaktig kyrkobokföringsåtgärd, har 

möjlighet att söka rättelse genom besvär i vederbörlig ordning” (SOU 

1923:51, 74). Rennäringslagen från 1928 delade således upp samerna i rens-

kötande samer och icke-renskötande samer, där det endast var de renskötande 

(männen) som från statsmaktens sida räknades som riktiga samer (Lantto och 

Mörkenstam 2016). Definitionen institutionaliserades genom 1928 års lag-

stiftning och därmed föll språkkriteriet som tidigare varit vägledande bort. Sa-

misk härkomst var endast relevant så länge personen haft renskötsel som 

sysselsättning. 
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[M]ed lapp avses i denna lag en var, som enligt vad nu är sagt äger rätt till 

renskötsel… Rätt till renskötsel…tillkommer den som är av lapsk härkomst, 

såframt hans fader eller moder eller någon av dessas föräldrar såsom stadigva-

rande yrke drivit renskötsel […] (SFS nr 309 1928, § 1, citerad i Mörkenstam 

1999, 142). 

 

Parallellt med rennäringslagstiftningsarbetet och dess definitioner, pågick 

arbetet med de nationella folkräkningarna. Mellan 1920 och fram till 1945 

klassificerades samer utifrån om de var renskötande eller inte i folkräkning-

arna. Kategoriseringen av samer utifrån yrke tillsammans med rasideologiska 

idéer om hur en same kunde identifieras, ledde till en smal och diskrimine-

rande förståelse för vilka som konstituerade den samiska gruppen i Sverige, 

allt med syfte att hålla den så liten som möjligt. I 1920 års folkräkning använ-

des för första gången ordet ras samtidigt som kategorier för helsamer och halv-

samer infördes. Efter andra världskrigets slut kunde inte längre rasbegreppet 

användas, istället återinfördes språkkriteriet tillsammans med yrkeskategori-

seringen vid den folkräkning som genomfördes 1947 (Axelsson 2010). Även 

om benämningen ras var borttagen från de formulär som användes under folk-

räkningen var frågan om ras och stambegrepp fortfarande närvarande i den 

tryckta utgåvan av undersökningen. Bland annat konstaterades att ”…ras-

blandningen hade gjort stambegreppet så svårtolkat att det inte längre kunde 

brukas som avgränsning i folkräkningssyfte” (Axelsson 2016, 933). Efter 

1947 har det inte genomförts några folkräkningar av den samiska befolk-

ningen i Sverige (Axelsson 2010, 2016; Mörkenstam 1999). 

Språkkriteriet som användes såväl före 1928 års rennäringslag och i 1947 

års folkräkning, måste i det här sammanhanget ses som en omskrivning av en 

rasmarkör och som ett sätt att peka ut något avskiljande eftersom det så tydligt 

användes som det i folkräkningssammanhang. Detsamma gällde yrkeskriteriet 

i 1928 års rennäringslag, eftersom de renskötande och nomadiserande samerna 

var enklare att hålla åtskilda från den övriga befolkningen och därmed mins-

kade risken för rassammanblandningar. Samisk härkomst blev därför när det 
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kom till medlemskap i en sameby, såsom det tolkades av myndigheterna, be-

roende av förfädernas direkta anknytning till renskötseln och att den anknyt-

ningen inte fanns för många generationer bort. Samisk härkomst är fortfarande 

det kriterium som är gällande i 1971 års rennäringslag. 

4.3 Från relationer till rättigheter 

 
Under 1960-talet var den svenska statens politik gentemot samerna inriktad 

på att integrera så många som möjligt in i det svenska välfärdssystemet genom 

att dekonstruera det traditionella levnadssättet och att skapa en mer rationell 

och modern renskötsel. Detta skulle uppnås genom att drastiskt minska antalet 

renskötare och endast ha kvar ett färre antal renskötare med ett större antal 

renar per enhet (Lantto & Mörkenstam 2016). För det samiska samhället in-

nebar denna politik att fler små renägare var tvungna att lämna renskötseln, 

samtidigt som fler var tvungna att flytta för att kunna hitta nya sätt att försörja 

sig på. Denna sociala förändring av det samiska samhället uttrycks genom ett 

allt större behov av att hitta nya sätt för att överföra kunskap och värderingar 

till de samer som lämnat det traditionella levnadssättet (Samefolket 1967, nr 

3–4, 63–64; Samefolket 1969, nr 10–12).  

Det som binder samerna samman är delvis ärvda handlingsmönster som har att 

göra med kampen i vildmarken, kampen om födan och kampen mot kölden. 

Denna kamp har blivit det livsmönster som präglat det samiska samhället. Ur 

detta samhälle bryter sig nu unga människor för att som yrkesmän infogas i 

storsamhället. Samhörigheten med det samiska samhället bryts mer eller 

mindre. Det är glädjande att det i denna situation dock finns en vilja till sam-

manhållning hos unga människor av samernas stam (Samefolket 1967, nr 6–7, 

102) 

 

Det fanns också en rädsla över att det samiska samhället var på väg att falla 

sönder. ”I de gamla samebyarna var just den enskilde familjens trygghet en 

självklar sak. I dessa urgamla samiska samfälligheter var samhörighetskänslan 

mycket stark. Ja den hade en styrka som vi nu inte riktigt kan fatta innebörden 
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av” (Samefolket 1968, nr 9, 154). I en tid där laahkoeh fungerade som en so-

cialförsäkring att ta till under hårda tider och där var och en bidrog med det 

man kunde för att hjälpa varandra, låg en stor rädsla i att medlemmar i familjen 

nu flyttade och att de relationer som man tidigare utgått från var en förutsätt-

ning för att kunna klara sig, nu skulle brytas.  

I slutet av 1960-talet diskuterades en ny rennäringslagstiftning genom en 

statlig utredning (SOU 1968:16). Gällande frågan om medlemskap i en sa-

meby, kan diskussionerna i tidningen Samefolket delas in i två huvudperspek-

tiv. Det ena perspektivet var den enskilda familjemedlemmens behov av 

trygghet och känsla av tillhörighet till sin kulturella hemvist, medan det andra 

perspektivet var samernas kollektiva möjlighet till överlevnad som ett folk när 

de centrala värderingarna övergavs (Samefolket 1968, nr 9). På den individu-

ella nivån framhölls det att känslan av tillhörighet till samebyn och till familj 

och släkt var av största vikt även för rennäringens framtid. Vad skulle hända 

med samerna som folk när vissa samer bodde i städer utan någon som helst 

kontakt med sin traditionella livsstil och därigenom inte heller hade möjlighet 

att upprätthålla relationerna med släkt, eller att upprätthålla kunskapen om 

värderingar som ömsesidighet och sammanhållning, eller traditionell kunskap 

om de marker man levt på (Samefolket 1968, nr 9; Samefolket 1969, nr 8–9; 

Samefolket, 1969, nr 10–12, 158; Samefolket 1973, nr 3-4, 60; Åhrén 1986).  

Lagstiftningen har delat det samiska folket i två från varandra skilda grupper. 

Renskötarna och andra samer. Ett annat sår är att en del samer skäms för sitt 

ursprung och vill dölja att de är samer. De glömmer att ingen väljer sina föräld-

rar. Många samer kan på så sätt bli främlingar i livet och för de värden som det 

trots allt har att erbjuda. Det såret har tillfogats genom trycket från storsamhället 

och inställningen hos inte så få svenskar att endast det svenska arbetseffektiva 

livsmönstret är det allena saliggörande (Samefolket 1967, nr 6–7, 102). 

 

Rennäringslagens definition av samer med härkomstkriteriet knutet till 

renskötseln satte tillsammans med den statliga assimilationspolitik för de sa-

mer som inte var medlem i en sameby spår hos individer som lämnade det 
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samiska samhället, något som bland annat tog sig uttryck i en förlust av sa-

miska värderingar på en individuell nivå. Men splittringen mellan de samer 

som hade rätt att vara medlem i en sameby och de som inte hade det, diskute-

rades även som ett problem på kollektiv nivå, för hela det samiska samhället. 

Detta på grund av att urbaniseringen och utflyttningen av kvinnor och ungdo-

mar riskerade att få till följd att traditionell kunskap, samiska värderingar och 

normer, den känslomässiga tillhörigheten till de traditionella markerna och 

den gemensamma känslan av ansvar och tillhörighet till familj och vänner, var 

värden som skulle gå förlorade. Ett sätt att motverka en sådan utveckling – 

förlusten av kunskap och en känsla av tillhörighet – var att utveckla nya orga-

nisationer i form av sameföreningar, och att ge alla samer rätt till småviltsjakt 

och fiske in en form av stödjande medlemskap i en sameby:  

Renbeteslagstiftningen skiljer mellan renskötande och icke renskötande samer 

vilket i många avseenden varit olyckligt inte minst mellan dessa båda same-

grupper inbördes. I programmet från SSR 1968 föreslås att icke renskötande 

samer ska ha möjlighet att ingå som stödjande medlem i sin sameby, varvid han 

erhåller viss jakt- och fiskerätt (Samefolket 1970, nr 5–7, 70).  

 

Att låta fler få tillgång till jakten och fisket var både ett sätt att ställa till 

rätta det som staten förorsakat genom sin lagstiftning, men det var också ett 

medel för att möjliggöra en fortsatt relation mellan människor och deras trad-

itionella hemområden och på det sättet upprätthålla kunskaper och värde-

ringar. 

Den bärande motiveringen för införandet av ett stödjande medlemskap måste 

vara önskan att stärka samförståndet inom den samiska folkgruppen och att ge 

denna ökade gemenskap uttryck i en anknytning från den utflyttade gruppen till 

de samebyar från vilka de enskilda individerna utgått (Samefolket 1974, nr 6, 

123).  

 

Parallellt arbetades det mycket med att bygga upp ett system av sameföre-

ningar vilka skulle fungera som nya arenor för kunskapsöverföring och tillhö-

righetsbyggande i en tid när betydelsen av laahkoeh var på väg att försvagas. 

”Ingen same skall behöva sakna ett lokalt forum för samisk gemenskap och 
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samiska frågor” (Åhrén 1986, 52). Internationellt utvecklades under den här 

perioden främjandet av de individuella och medborgerliga rättigheterna ge-

nom antagandet av Konventionen om Medborgerliga och Politiska Rättigheter 

(CCPR) och Konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella Rättig-

heter (CESCR) 1966. Dessa konventioner understödde den individuella, libe-

rala traditionen och underströk att mänskliga rättigheter endast kan appliceras 

på enskilda individer. Exempelvis kunde individer som tillhör en minoritets-

grupp inte nekas rätten att utöva sin egen kultur tillsammans med andra med-

lemmar av minoritetsgruppen (Åhrén 2016). Bland urfolksföreträdare fanns 

det internationellt en rädsla för att konventionernas fokus på individuella rät-

tigheter kunde vara till skada för urfolken (Engle 2010; Lightfoot 2016). 

Denna internationella kontext influerade även diskussionerna och idéerna 

inom det samiska samhället när de grupper som upplevde sig stå utanför sa-

mebyn och de rättigheter samebymedlemskapet innebar, uppfattade att de 

hade individuella rättigheter till sin kultur genom de internationella konvent-

ionerna. Detta märks under 1970-talet då idéerna och argumenten i tidningen 

Samefolket sakta skiftar fokus, från upprätthållandet av relationer till mer ju-

ridiska argument för landrättigheter, individuella rättigheter och att samerna 

måste skydda sina kollektiva rättigheter som ett urfolk.  

De mer relationella värdena och de mer rättighetsbaserade värdena konkur-

rerar inledningsvis inte med varandra utan förekommer parallellt i debatten 

under en period. Det är inte förrän diskussionen om medlemskap i samebyarna 

blir mer synlig, som de relationella argumenten syns mer sällan. Samer som 

inte är medlemmar i någon sameby börjar använda begrepp som differentie-

rade samer om sig själva, för att beskriva sin position utan några rättigheter 

till jakt och fiske.  

Det är egentligen inte förvånande att icke renskötande samer, i synnerhet de 

som mer eller mindre målmedvetet kallar sig differentierade samer, känner sig 

missgynnade och missnöjda. […] En utökad solidaritet mellan renskötare och 
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differentierade samer måste uppstå och växa sig stark. […] Fortsätter splitt-

ringen kommer det att bli allt lättare att frånhända samerna rätten till deras land 

(Samefolket 1973, nr 5, 66–67) 
 

Att vara medlem i en sameby och få jakt- och fiskerätt är dels förknippat 

med en fråga om rättvisa som ibland kopplas till identitet: ”Själva möjligheten 

härtill kommer dock av dessa samer att upplevas som ett erkännande av att de 

verkligen är samer”. Dels är det en fråga om juridiska rättigheter: ”De samer 

i kärnområdena som ej är medlemmar i en sameby har önskemål om en tryg-

gare juridisk ställning”. Dels är det också en fråga om individuella rättigheter: 

”de är samer som bör ha samma rättigheter som alla andra” (Samefolket 1973, 

nr 12, 262; Samefolket 1974, nr 3, 42; Samefolket 1975, nr 6, 176).  

Det som blir tydligt i takt med att de relationella argumenten överges mer 

och mer till förmån för de rättighetsbaserade argumenten, är att kvinnornas 

och barnens roll försvinner. När frågan om att organisera samebyarna alltmer 

fokuseras på att fördela en rättighet till jakt och fiske, finns det ingenting kvar 

av laahkoehs betydelse för att upprätthålla relationerna till allt levande och till 

kunskapsöverföring, där kvinnor och barn har en central betydelse. Frågan om 

just tillgången till jakten och fisket gynnar alla olika personers möjligheter till 

att behålla sina relationella band till sina egna marker diskuteras inte. 

Den rättighetskamp som SSR kallade det, från andra halvan av 1960-talet 

fram till Skattefjällsmålets avgörande på 1980-talet, medförde att de juridiska 

argumenten, tillsammans med erfarenheterna från Alta-konflikten i Norge, 

fick ett starkt fäste i det samiska samhället (Josefsen, Mörkenstam & Saglie 

2015; Åhrén 1986). Viss eftertänksamhet fanns dock:  

Det är naturligtvis lätt att vara efterklok, men var det så lyckligt att lägga upp 

processen på äganderätt enligt den härskande rättsuppfattningen. I andra sam-

manhang hävdar vi i likhet med indianerna att man inte äger jorden. Slutsatsen 

blir att jordägande är en utifrån kommande uppfattning som bygger på jord-

kapitalism (Ruong, I. 1981, citerad i Åhrén 1986, 71).  
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Det fokus på juridiska rättigheter som uppmärksamheten kring Alta-kon-

flikten i Norge och Skattefjällsmålet i Sverige haft, förstärkte de juridiska ar-

gumenten, bl.a. ställdes krav på en statlig rättighetsutredning, som sedermera 

utmynnade i Samerättsutredningen, dvs. den utredning som låg till grund för 

Sametingets inrättande (SOU 1989:41).  

Efter att frågan diskuterats under ett drygt decennium, behandlade SSR un-

der sitt landsmöte 1980, ett förslag om hur samebyn skulle organisera sina 

medlemmar.  

Samebyn och sameföreningen ska vara basen för samisk gemenskap. Samebyn 

ska vara samernas lokala organ, som ansluter samer bosatt inom eller utom sa-

mebyns område som medlemmar. Samer som inte är anslutna till sameby, ska 

ha sameföreningen som motsvarande lokalt organ. Medlemmarna i samebyarna 

och sameföreningarna utgör samebefolkningen. Samer ska administrativt till-

höra en sameby eller sameförening. Samer anslutna till sameby eller sameföre-

ning är renskötselberättigade (Samefolket 1980, nr 4, 13).  

 

Som medlem i sameföreningarna antas ”i princip varje same” som bor inom 

föreningens verksamhetsområde. SSR knöt därmed dem de uppfattade utgöra 

hela samebefolkningen, till antingen en samebyorganisation eller en sameför-

eningsorganisation. Det här resonemanget visar på att det fanns en uppfattning 

om vilka som rent fysiskt utgör gruppen samer – att antalet samer inte var 

större än att det gick att ha en rumslig uppfattning om vilka dessa individer 

var, och hur och var de hörde hemma. Förslaget gick dock inte igenom på 

landsmötet utan sköts på framtiden, framförallt beroende av att samebyarna 

hade svårt att se konsekvenserna av förslaget och kritik framfördes mot att 

förslaget uteslöt lokala lösningar (Protokoll från SSR:s landsmöte 1980). Pa-

rallellt fördes också under denna tid en gemensam diskussion om vem som är 

att anse som same i de tre nordiska länderna. 
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4.4 Diskussioner om definitioner inför inrättandet 

av sametingen 

Från slutet av 1970-talet tar en diskussion fart mellan samiska organisationer 

i Sverige, Norge och Finland, gällande behovet av ett gemensamt nordiskt sa-

miskt parlament (Samefolket 1978, nr 9, 13). Detta innebar att frågan om vem 

som är same aktualiserades tydligare samtidigt som argument med juridiska 

rättigheter som grund blev allt vanligare. ”Det behövs en samelag som defini-

erar vilka som är samer och vilka rättigheter vi har” (Åhrén, I. 1974, Samefol-

ket nr 6, 125). Men det tillkom även en diskussion om vad det innebar att vara 

same och om detta kunde graderas.  

Begreppet [same] innebär kort att var och en som är av samisk släkt bör räknas 

som same. Man är svensk och dessutom medlem av sámi álbmut. Ändå är detta 

dagens verklighet att samerna inlemmas snabbare och hårdare in i majoritets-

befolkningen med följden att begreppet same börjar bli vagare och vagare och 

suddas ut mer och mer. Vi får allt fler differentierade svenskar av samisk börd. 

Som jag sa så håller även den samiska befolkningen i rennäringen på att splitt-

ras, flytta in i tätorterna, uppgår med svenskar, få svenskt sätt och har blivit mer 

beroende och påverkade av den statliga svenska administrationen (Utsi, P.M. 

1975, Samefolket nr 6–7, 174).  

 

Detta resonemang visar att kontakten och relationen med de traditionella hem-

områdena är viktiga för att fortsätta tillhöra den samiska gruppen och att denna 

tillhörighet kräver en form av pågående upprätthållande, vilket kan tolkas som 

de skyldigheter och förpliktelser som ryms inom laahkoeh/maadtoe. Samti-

digt ger det uttryck för en essentialiserad syn på samer, där samiska egen-

skaper är något som endast upprätthålls så länge som gruppen är intakt och 

som riskerar att spädas ut i takt med att individer blir ’mer svenska’. För att 

återkoppla till Borrows (2016) så begränsar ett sådant synsätt de enskilda in-

dividernas frihet, genom att såväl fysiska som mentala landskap är begränsade 

till särskilda yrken och till särskilda geografiska platser. 
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Vid den nordiska samekonferensen 1978, som samlade samiska organisat-

ioner från de nordiska länderna, diskuterades ett utkast till ett gemensamt sa-

miskt politiskt program. Programmet innehöll ett förslag till en gemensam de-

finition av vem som är att anse som same: 

Same är den som är född av samisk släkt och inte förnekar den, eller den som 

har samiska som ursprungligt språk eller som genom släktskap upptas i samisk 

släkt så att den samiska släkten godkänner honom som same. Lika väl som sa-

men underlyder ländernas lagar, så underlyder han också det samiska folkets 

rättstradition, då han inte har förnekat sin samiska tillhörighet. Fastän han är 

same kan han övergiva den samiska tillhörigheten och då överger han också de 

samiska rättigheterna och skyldigheterna (Samefolket 1978, nr 9, 12).  

 

Detta förslag innehåller några av de centrala värden som laahkoeh och 

maadtoe representerar genom den relationella kopplingen till inkludering och 

exkludering där godkännande av släkten är central, men där tillhörigheten inte 

är absolut utan kan lämnas om man så vill. Till detta kopplas ett erkännande 

av en samisk rättstradition som reglerar de rättigheter och skyldigheter man 

som individ då också har att förhålla sig till. Förslaget till samepolitiskt pro-

gram innehöll även en idé om ett gemensamt nordiskt sameparlament som 

skulle fungera som organisationernas gemensamma rådgivningsorgan. Försla-

get blev dock nedröstat i sin helhet av de närvarande organisationerna, då det 

sågs som för långtgående. Speciellt SSR ansåg att det skulle vara problema-

tiskt för förbundet att låsa fast sig vid ett gemensamt förslag, när förbundet 

samtidigt var inne i ett eget arbete med att ta fram förslag till en svensk same-

politik. Man var även orolig för att det gemensamma organet skulle kunna 

lägga sig i interna, svenska angelägenheter och på det sättet konkurrera med 

SSR (Samefolket 1978, nr 9).   

Istället blev det en omarbetad definition av vem som är att anse som same, 

som antogs gemensamt vid den nordiska samekonferensen 1986. Nu låg fokus 

på det samiska språket. Förslaget innebar att den som har samiska som första-

språk, eller dennes far, mor eller någon av deras föräldrar har samiska som 

förstaspråk också är att anse som same. Det fanns även ett inslag av kollektivt 
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godkännande i denna definition, då det också var möjligt att anses som same 

om man är betraktad som att vara det och fullt ut inordnar sig i samernas sam-

hällsordning och därmed också godkänns av representativa samiska organ 

(Samefolket 1986, nr 9, 13; Samefolket 1989, nr 4, 33). Det var även detta 

förslag som lade grunden för de definitioner som sedan blev institutional-

iserade genom sametingen och dess lagstiftningar i de tre nordiska länderna, 

även om delen om att inordna sig i en samisk samhällsordning försvann.  

Det fanns dock fortsatt röster som framhöll relationernas betydelse för det sa-

miska samhällets överlevnad: 

För mig utgör familjen, släkten, vännerna och folkgruppen, viktiga hållpunkter 

som gör mig betydelsefull och ger mig social trygghet. Det samiska samhället 

med dess starka släktkänsla medförde social trygghet för medlemmarna. Går 

man medvetet eller omedvetet in för att slå sönder kärnstrukturen som släkten 

eller folkgruppen utgör tar man också död på den stora samhällsstrukturen. Man 

måste hålla den innersta strukturen intakt om en folkgrupp ska kunna fortleva. 

Splittrar man den samiska släktkänslan tar man också död på det samiska sam-

hället och dess kultur. Samhörigheten inom familjen, släkten och folkgruppen 

är därför livsnödvändigt (Persson, J.P 1988, Samefolket nr 8, 27).  

 

Hur och om dessa relationella värden även gick att omsätta i ett röstlängdskri-

terium med språket som utgångspunkt, eller om det skulle kräva en annan typ 

av kriterium framgår inte av diskussionerna. 

4.5 Samisk självkonstituering eller statlig 

intervention   

Det är ingen tvekan om att frågan om att vara same antingen i rennäringslag-

stiftningen, eller på den offentliga samiska arenan, under lång tid även har 

varit nära sammankopplad med frågan om rättigheter. Den svenska staten har 

under de senaste 150 åren kategoriserat, rasifierat, kvantifierat och begränsat 

samerna. Den svenska statens politik gentemot samerna har medvetet haft som 

mål att hålla antalet samer så lågt som möjligt med syfte att så få som möjligt 

ska kunna nyttja de samiska traditionella markerna, genom utformningen av 
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rennäringslagen. Responsen från det samiska samhället har till stor del varit 

att försöka hitta nya sätt att organisera sig för att kompensera för förlusten av 

rättigheter. Men där de tidiga idéerna för att starta nya sameföreningar och att 

inkludera fler samer i samebyarna i huvudsak var strukturerade runt syftet att 

bevara känslan av tillhörighet till släktingar och till de traditionella markerna, 

eller för att föra vidare kunskap och värderingar, svängde de senare idéerna 

mot att bli mer rättighetscentrerade.  

Urfolks egna rättsuppfattningar kan generellt sägas definiera rättigheter och 

skyldigheter kring kärnfrågor som hur naturresurser används och av vem. Att 

upprätthålla dessa rättsuppfattningar kan därför vara av stor vikt för bevaran-

det av urfolks egna kunskapssystem (Heinämäki & Xanthaki 2017). Använ-

dandet av statligt skapade kriterier, exempelvis härkomst, är en del av en på-

gående kolonial process som drar urfolk bort från de egna kulturella sedva-

norna och de egna samhälleliga aspekterna av att tillhöra ett urfolk, mot en 

politisk-juridisk konstruktion av detsamma (Corntassel 2003). Användandet 

av positivistiska, objektiva mått som härkomst för att definiera urfolksindivi-

der, oberoende av individernas tillhörighet till ett urfolks lokalsamhälle, ris-

kerar alltid att överinkludera individer som väljer att identifiera sig som till-

hörande ett urfolk av strategiska skäl (Gover 2015, 205).  

Det flexibla system som laahkoeh utgör är möjligtvis inte applicerbart på 

hela Saepmie, inte heller på hela det samiska samhället inom Sveriges gränser, 

men jag har använt det som min teoretiska och analytiska utgångspunkt för att 

förstå förändringen från en relationell och förpliktande förståelse av vem som 

är same till den rättighetsbaserade förståelse vi har idag. Laahkoeh är centralt 

som ett system för inkludering och exkludering och det är också centralt att 

förstå att systemet inte bara är baserat på släktskap, utan även på sociala relat-

ioner utan biologiska kopplingar, som till vänner eller personer som gift sig in 

i släkten. Systemet och benämningarna kopplat till laahkoeh hänger samman 

med maadtoe som utgör hela det nätverk av gemensamma rättigheter och skyl-

digheter som en individ får tillgång till genom både biologiska och sociala 
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relationer, med såväl levande som döda. Kwaymullina (2007) hävdar utifrån 

sitt aboriginska perspektiv att relationer är av största vikt för att förstå det ju-

ridiska system av individuella och kollektiva rättigheter som är ordnade ge-

nom ett komplext släktsystem. I en värld som består av relationer, måste därför 

värdet av en lag bestämmas av hur väl den stödjer, upprätthåller och förnyar 

relationen mellan allt liv.  

The Aboriginal kinship system recognizes the connections, not just between 

humans, but between humans and all other life. Everyone has a place in this 

system, and by knowing this place, people know their rights and responsibilities 

– to provide another with food, to care for a specific story or site, to punish a 

wrongdoer. And the rights and responsibilities that one person has with regard 

to another depend on their respective places in the system. It is not the right or 

responsibility that defines the relationship, it is the relationship that defines the 

right or responsibility (Kwaymullina 2007, 2). 

 

Men som Borrows (2016) menar, är det svårt att se att det skulle finnas en 

sedvänja eller en idé som kan kategoriseras som absolut och endast tillhörande 

ett urfolkssamhälle. Han anser att det är missvisande att hävda att urfolkssam-

hällen består av en oföränderlig, central essens eller kärna. Istället måste vi se 

att “Indigenous peoples renew, retain, and transform their traditions as they 

move through time” (Borrows 2016, 22). Lika mycket som vi kan enas om att 

staternas politik har påverkat, och fortfarande påverkar, urfolkssamhällenas 

möjligheter att själva reglera sina medlemskapsfrågor, måste vi också ta i be-

aktande effekterna av den statliga politiken på urfolkssamhällenas egen för-

ståelse av vad som är en egen rättsuppfattning idag och hur den förståelsen har 

förändrats över tid.  

FN:s urfolksdeklaration är tydlig med att urfolk har rätt att själva besluta 

om sina egna medlemskapskriterier i enlighet med sina egna kollektiva sed-

vanor och traditioner, och att utse egna representanter i enlighet med egna 

procedurer. Den svenska staten har genom sin politik och lagstiftning tydligt 

framhållit inte bara biologisk härkomst, utan även visat att andelen blod indi-

rekt spelar roll för vilka som utgör den grupp som kan anses som samer genom 
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att en person inte får ha kommit längre än två generationer bort från rensköt-

seln. Därigenom är problemet inte i första hand det som Gover (2010) lyfter i 

relation till de klassiska kriterierna, att staterna inte i tillräcklig stor utsträck-

ning tar hänsyn till urfolkens härkomstbaserade och blodsbaserade medlems-

kriterier. Problemet är istället att statens starka påverkan på det samiska sam-

hället fått till följd att den relationella och ansvarsbaserade förståelsen för vem 

som tillhör den samiska gruppen sakta övergått till en alltmer rättighetsbase-

rad förståelse, knuten till särskilda rättigheter.  

De idéer som jag har återfunnit i materialet om medlemskap i samebyar, 

vem som tillhör den samiska gruppen och hur dessa idéer kopplar till frågan 

om hur naturresurserna ska hanteras har under den här perioden innehållit: 1. 

tankar om förlust av samhörighet, kunskapsförmedling och relation till män-

niskor och marker på individnivå när samhällsförändringar, rationalisering 

och urbanisering etc. gör att allt fler samer flyttar från sina hemområden; 2. 

en förlust och hot på en kollektiv nivå när dessa värden försvinner, något som 

ska åtgärdas genom skapandet av sameföreningar och förslag om stödjande 

medlemskap i samebyar; och 3. ett allt mer ökat fokus på att medlemskap i en 

sameby är en individuell, juridisk rättighet som dåtidens rennäringslagstift-

ning inte tog hänsyn till.  

Flera orsaker till denna förändring av idéerna återspeglas i materialet. En 

orsak är etableringen av en internationell diskurs kring mänskliga rättigheter i 

Sverige och hos de samiska organisationerna. Som en följd av detta försköts 

argumenten mot rättigheten i sig och främjade en förståelse av kollektiva sa-

miska rättigheter som något individen, i egenskap av att vara same, har rätt 

till. För samer som inte var medlem i någon sameby sågs dessa nya argument 

som stöd för det som man uppfattade som en orättvisa och kränkning av ens 

individuella rättigheter.  

En annan orsak är den nationella lagstiftningen, som tillsammans med fo-

kuset på juridiska rättigheter – initierat av de samiska organisationerna själva 

– snävade in diskussionerna och ledde till en rättighetsdiskurs där samiska 
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rättsuppfattningar, normer och värderingar lämnades utanför. Den här anpass-

ningen till en statscentrerad rättighetsdiskurs kan naturligtvis vara resultatet 

av ett strategiskt val för att få staten att förstå de rättighetsanspråk som sa-

merna hade. Men det gör på samma gång att det nästan är omöjligt att upprätt-

hålla de normer och värderingar som utgör en samisk rättsuppfattning och som 

jag åskådliggör genom mina samiska begrepp.  

Det gemensamma förslag till en samnordisk definition om vem som är att 

anse som same från 1978 innehåller flera intressanta perspektiv kopplat till 

laahkoeh och maadtoe och återspeglar en medvetenhet om existerande egna 

rättsordningar, erkännande av individuella skyldigheter och att medlemskap 

är beroende av ett kollektivt samtycke och inte enbart är en individuell rättig-

het. De rättigheter och skyldigheter som erhålls genom medlemskap ses inte 

heller som något konstant utan något som kan lämnas.  

Förflyttningen från en relationell och ansvarsbaserad förståelse av vem som 

är same mot en mer rättighetsbaserad förståelse, kan också ses som en förflytt-

ning från samisk självkonstituering mot en statskonstruktion som har gjort det 

svårare att upprätthålla de värderingar och rättsliga principer som genomsyrar 

laahkoe och maadtoe. Frågan om vilka diskriminerade medlemskriterier som 

ur ett normativt perspektiv kan accepteras blir utifrån rådande förhållanden 

därigenom en icke-fråga eftersom staten helt slagit ut förutsättningarna för sa-

misk självkonstituering. Genom detta skifte har även relationen mellan indi-

viduella kontra kollektiva rättigheter blivit mycket mer komplex inom det sa-

miska samhället och den pågående debatten. Beslutet från FN:s människo-

rättskommitté (UNHCR) gällande Sametinget i Finland och deras röstlängds-

kriterium är ett exempel på denna komplexitet i hur personers individuella 

anspråk och rättigheter ska vägas i relation till samernas kollektiva rättigheter. 

Min relationella utgångspunkt för att påvisa dessa konsekvenser har varit 

att använda mig av laahkoe och maadtoe som system för att visa på en samisk 

rättsuppfattning som reglerar såväl individer som kollektiv, nutid och dåtid. 
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Samtidigt som det samiska samhället inte förmått att hålla kvar detta relation-

ella och ansvarsbaserade synsätt, har strategin varit att hitta nya sätt att orga-

nisera det samiska samhället för att kompensera för såväl förlorade relationer 

som rättigheter. I och med Sametingets tillkomst förstärks den rättighetsbase-

rade förståelsen, samtidigt som en ny definition av vem som är same tillskapas 

genom Sametingslagen och kriterierna för vem som får upptas i Sametingets 

röstlängd. 
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5 ”Inga svenskar äga närvara vid mötet”34  

 

Ska det egentligen vara så svårt att hitta ett gångbart kriterium på vem som är 

same. Det är ju just detta som plockats fram som argument mot en folkräkning 

när samerna krävt en sådan. Vem är same? Hur många är vi, vad betyder ingifte 

för den samiska folkgruppen och den samiska kulturen? Är vi ett folk på utdö-

ende? (Andersson, O, 1989, Samefolket nr 6–7, 45). 

 

Frågan om att hitta en gemensam nordisk definition på vem som är same hade 

visserligen funnits på de samiska organisationernas dagordning under ett de-

cennium, vilket jag även beskrivit i förra kapitlet, men det var först när same-

tingen skapades, som frågan plötsligt ställdes på sin spets. Inrättandet av sa-

metingen skapade ett behov av någon form av ny etnisk avgränsning (Jo-

sefsen, Mörkenstam & Nilsson, 2016). Trots detta diskuterades aldrig på all-

var frågan om vilken effekt ett nytt kriterium för vem som skulle få rösta i 

sametingsvalet, kunde få för samisk konstituering på kollektiv nivå och över 

tid. Rätten för urfolk att själva konstituera sig i enlighet med sina egna normer 

och vilken betydelse en definition kunde få för samernas rätt till självbestäm-

mande, var en icke-fråga.  

Den svenska samerättsutredningen föreslog 1989 ett språkkriterium med 

utgångspunkt i att det samiska språket bör vara ett första språk i hemmet, eller 

att någon av hans eller hennes föräldrar eller far- och morföräldrar har eller 

har haft samiska som första språk. Att språket skulle vara ett första språk in-

nebar att det inte skulle räcka med att någon av föräldragenerationerna bara 

                                                      
34 Citat från ett anslag från Åsele-Vilhelmina Lappförening till samer boende i Västerbotten 

och Jämtland inför ett möte i Fettjan, Dikanäs den 27 och 28 juni 1917.  
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kunde lite samiska, utan att det skulle vara ett aktivt och levande språk inom 

familjen.  

Ja, […] men att man måste ju ha ett objektivt kriterium, inte bara ett subjektivt, 

alltså att man känner sig som same utan det måste ju också finnas en objektiv 

spårning och där är det ju faktiskt härkomst genom, alltså indirekt blir det ju 

det, genom att språket blev då det som blev det objektiva kriteriet. Om man 

själv talar samiska eller om man har haft samiska i hemmet eller att man har far 

eller morföräldrar som har haft samiska i hemmet. Det vill säga har haft det som 

modersmål. Det har vi faktiskt själva tänkt ut så det där är inte statens. Staten 

har inte tryckt in det hos oss. Det är många som tror det men så var det (Infor-

mant A6).  

 

Från en del håll hördes dock kritik mot förslaget för att det var alldeles för 

snävt och utestängde många samer. Organisationen Landsförbundet Svenska 

Samer (LSS) ville istället lägga till ett kriterium förutom språkkriteriet nämli-

gen – att deras ursprung är samiskt, med argumentet att den svenska assimi-

leringspolitiken i slutet av 1800-talet hade berövat många samer deras språk 

och att det föreslagna tregenerationskriteriet därför inte var tillräckligt (Fjell-

ström et al 2016; Lantto & Mörkenstam 2016). Vare sig samerättsutredning-

ens förslag eller LSS tilläggsförslag blev dock en realitet. Istället föreslog an-

svarigt statsråd i propositionen till riksdagen att:   

Det finns flera olika sätt att definiera en minoritet. Man kan välja objektiva 

kriterier såsom härstamning, ras, språk, bosättning och yrke. Man kan också 

utgå från personens egen uppfattning om sig själv. Enligt en sådan, subjektiv, 

definition tillhör de personer minoriteten som själva anser sig göra det. […] Jag 

anser att den av mig föreslagna definition återspeglar en något generösare in-

ställning från statsmakternas sida till vem som bör anses som same i sametings-

lagens mening. […] Om det godtas att den skall anses som same som känner 

sig som sådan och fyller språkkravet, bör också avkomlingar till denne kunna 

anses som samer, även om de inte själva fyller språkkravet. De har ju dock klart 

ett samiskt påbrå. […] Detta kriterium kan få betydelse för senare generationer, 

för vilka användningen av det samiska språket har försvagats. Genom bestäm-

melsen kan ättlingar i rakt nedstigande led till den som en gång fyllt språkkri-

teriet i led efter led kvalificera sig som samer genom att varje generation utnytt-

jar sin möjlighet att antecknas i röstlängden (Prop. 1992/93:32, 36).35 

                                                      
35 Den slutliga lagtexten blev som tidigare beskrivits: Enligt SáL (1 kap §2) är en person same 

– med rätt att rösta – någon som anser sig som same och 1. gör sannolikt att han eller hon har 

(eller har haft) samiska som språk i hemmet, eller 2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes 
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Trots den svenska historien av rasbiologi, statlig assimileringspolitik och 

segregationspolitik och där språk användes som en omskrivning för ras, an-

vändes i propositionen fortsatt begrepp som härkomst, ras, språk, bostadsort 

och yrke som exempel på objektiva kriterier för att definiera den samiska 

gruppen, utan att problematisera begreppens historiska kontext. Det som blir 

tydligt är att den svenska regeringen vid detta tillfälle inte såg samerna som 

ett eget folk med en rätt att själva besluta om sin tillhörighet. Behovet av ett 

objektivt kriterium, inte bara för staten utan även för samerna själva, motive-

rades med de medföljande särrättigheterna. Att upprätthålla bilden av de sa-

miska rättigheterna som något som står utanför det ”normala” befäste bilden 

av att urfolk inte är rättighetsbärare i sig själva, utan att rättigheterna är dem 

givna av någon utomstående – i det här fallet av staten (Mörkenstam 1999; 

Åhrén 2016). I mitt empiriska material framkommer det inte, vid den här ti-

den, någon kritik mot motiveringarna till utformningen av röstlängdskriteri-

erna. En förklaring till det kan vara att kriterierna motsvarade de som redan 

implementerats för det norska sametingsvalet 1989 (Eriksson 1997; Josefsen, 

Mörkenstam & Saglie 2015). Det går inte heller att i mitt empiriska material 

återfinna någon diskussion kring vilka eventuella konsekvenser för samerna 

som folk som kunde uppstå på sikt genom införandet av den föreslagna defi-

nitionen i Sametingslagen. Definitionen sågs helt enkelt inte som konstitue-

rande. 

Den tregenerationsavgränsning som finns i dagens sametingslag gällande 

språkkunskaperna återfanns redan i det förslag som arbetades fram vid den 

Nordiska Samekonferensen 1986, vilket jag beskrev i kapitel fyra. Moti-

veringen till varför två generationer bakåt i tiden då sågs som en lämplig av-

gränsning har sitt ursprung i den diskussion som återfanns i Samerättsutred-

ningen, nämligen att den statliga assimilationspolitiken fått många samer att 

sluta använda samiska som språk i hemmet. Samma avgränsning återfinns 

                                                      
föräldrar eller far- och morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 3. har 

en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget. 
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dock redan i den tidiga rennäringslagstiftningen i Sverige, som 1917 och 1928 

avgränsade vem som var att anse som same till den vars far/mor eller far-

/morföräldrar haft renskötsel som stadigvarande yrke. Anledningen till att av-

gränsningen gjordes på detta sätt vid denna tid, var på grund av rasbiologiska 

skäl och statens syn att en same som kommit för långt bort från renskötseln 

inte längre går att betrakta som en riktig same. Eftersom regeringen uppenbar-

ligen ännu 1993 ansåg att ras kunde ses som ett objektivt kriterium för vem 

som var same, blir det därför svårt att helt bortse från att tregenerationskriteriet 

inte ensamt har sitt ursprung i en diskussion inom de samiska organisationerna 

om hur många samiska generationer som har förlorat sitt språk. Avgräns-

ningen av språkkriteriet till tre generationer (du själv, din far/mor eller 

far/morföräldrar) kan också vara en rest från en historisk lagstiftning som på-

verkat, och som fortsätter påverka samisk självkonstituering, men nu genom 

inrättandet av ett Sameting.  

5.1 Röstlängdskriterierna i Sametingslagen 

 

Sedan 1993 har det varit ganska få diskussioner inom Sametinget avseende 

kriterierna i sametingslagen. Anledningen till detta kan förklaras med att röst-

längden generellt setts som ett system för registrering av väljare, inte som ett 

officiellt register över den samiska befolkningen (Josefsen, Nilsson & Mörk-

enstam 2016). Denna syn förstärks av att inskrivningen i röstlängden är frivil-

lig samt att det är allmänt accepterat att samer väljer att inte registrera sig eller 

att lämna röstlängden, exempelvis om de helt enkelt inte är intresserade av 

politik eller ogillar Sametinget av något skäl.  

Det här att man själv ska avgöra om man känner sig som same för att få rösta 

till sametinget kallar man för ett subjektivt kriterium. Det innebär naturligtvis 

också, att var och en som inte vill vara med inte heller ska behöva vara det. Och 

inte heller behöva på något satt förklara varför (Thomasson, L. Samefolket 

1993, nr 6–7, 18). 
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5.1.1 Sametingsväljarnas syn på röstlängdskriterierna 

I de två väljarundersökningar som genomförts i samband med sametingsval i 

Sverige, 2013 och 2017, framgår att många samer ser sin registrering i röst-

längden främst som ett sätt att uttrycka sin samiska identitet och inte som en 

möjlighet att påverka samepolitiken (Dahlberg & Mörkenstam 2016a; Dahl-

berg & Mörkenstam 2021a). 2017 var det 43 procent av respondenterna som 

angivit att registreringen i röstlängden främst var ett uttryck för samisk iden-

titet medan 37 procent angav att det främsta skälet är att påverka samepoliti-

ken. År 2013 var motsvarande siffra 52 respektive 37 procent.  

 

  

Figur 1. Skäl att registrera sig i röstlängden (2017 års väljarundersökning)  

 

För dem som ser skälet att registrera sig i röstlängden som ett sätt att kunna 

påverka samepolitiken, kan ett utträde ur röstlängden eller valet att inte regi-

strera sig i röstlängden, ses som en protest mot Sametingets förda politik, vil-

ket återspeglas hos en av mina intervjuade informanter: 
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Intervjuare: Känner du nån som inte är registrerad i röstlängden som är same?  

Informant: Ja, det gör jag och försökt att liksom du måste ju göra det. Ja men 

att de är med och engagerar sig. Samtidigt så, ja som jag sa tidigare, så över-

vägde jag ju en stund att bara kliva ur för att liksom ja, nått typ av ställningsta-

gande. Men jo jag känner samer som står utanför (Informant A1).  

 

Den väljarundersökning som genomfördes i samband med sametingsvalet 

i Norge och Sverige 2013 visade att en majoritet av väljarna i båda länderna 

var nöjda med kriterierna för att antas i röstlängden, 66 procent i Norge och 

54 procent i Sverige (Pettersen 2017). Vid undersökningen 2017 var andelen 

sametingsväljare i Sverige som tycker att kriterierna till att anmäla sig i röst-

längden är bra som de är, lika stor (55 procent). 

Tabell 1. Förhållningssätt till kriterierna för att antas till röstlängden (2017 års 

väljarundersökning) 

 
Antal Procent 

   

Det bör ändras så att färre personer skrivs in i röstlängden 134 17,1 

Det bör ändras så att fler personer skrivs in i röstlängden 221 28,3 

Det är bra som det är 427 54,6 

   

Totalt 782 100 

 

Ändå vill 28 procent i Sverige utvidga kriterierna till röstlängden så att fler 

kan registrera sig, medan 17 procent vill snäva in kriterierna, vilket är en ök-

ning med sex procentenheter från undersökningen 2013.36 Som svar på frågan 

om hur kriterierna för att få rösta i sametingsvalet skulle ändras så att fler ges 

möjlighet att upptas i röstlängden, svarar 85 procent att en person av samisk 

härkomst (utan språkkunskaper) bör skrivas in och 50 procent anser att språk-

kriteriet kan utökas till ytterligare en generation.  

                                                      
36 För resultatet av väljarundersökningen 2013, se Petterson 2017. 
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[…] men samtidigt så har vi ju… så har ju alla haft möjlighet att registrera sig 

nu i 25 års tid och ta den ställningen och har man inte gjort det hittills… ja, 

varför ska man då göra det? För att de som är barn till de som står på röstlängden 

de har ju inga problem att bli upptagna och är det så att det är samer som i 25 

års tid har valt att inte anmäla sig på röstlängden… ja, då får de stå sitt kast 

gentemot sina barn och barnbarn. Så att… ja, jag bryr mig inte så mycket om 

man tar en generation till eller inte (Informant A4). 

 

5.1.2 Avgränsningar i röstlängdskriterierna  

Vilka konsekvenser det skulle få på det totala antalet samer i röstlängden om 

en utökning av generationskriteriet införs, eller att språkkravet helt tas bort, är 

det ingen som har undersökt. Pettersen (2017) menar att det finns en utbredd 

uppfattning om att det finns ett stort antal personer som är kvalificerade för att 

registrera sig i röstlängden, men som aktivt väljer att inte göra det. Hur det 

förhåller sig egentligen, vet vi ingenting om. När jag ställde frågan till mina 

informanter i de elitintervjuer som jag genomförde, om de kände någon som 

inte stod med i röstlängden men som är samer, svarade bara två av nio infor-

manter att de visste om personer som valt att inte stå med (Informant A1, A6).  

43 respektive 39 procent av sametingsväljarna 2017, anser att personer som 

är gift/registrerad partner med en röstberättigad ska få, respektive inte ska få, 

registrera sig i röstlängden. I samband med en statlig genomgång av Same-

tingets organisation och regelverk 2002 påpekade Sametinget att det är ett pro-

blem att röstlängden kan innehålla personer som genom sitt äktenskap har sa-

miska som språk i hemmet och även uppfattat sig som samer. Utredningen 

menade att ett förtydligande av lagstiftningen i denna del inte behövdes ef-

tersom det snarare handlade om att Sametinget tillämpat lagstiftningen felakt-

igt och att Sametinget istället skulle ändra sin praxis i frågan för att komma 

till rätta med problemet (SOU 2002:77, 196–198). 

Både frågan om äkta makar respektive omfånget av de språkkunskaper som 

en person behöver uppvisa, diskuterades i Samefolket i samband med upprät-

tandet av den första röstlängden 1993 och som då blev offentlig. Åsikterna var 

både positiva och negativa kring hur kriterierna var utformade (Samefolket 
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1993, nr 5; Samefolket 1993, nr 6–7; Samefolket 1993, nr 8). När det gäller 

frågan om äkta makars möjlighet att registrera sig i röstlängden är det intres-

sant att återkoppla till den tidiga renbeteslagen från 1928. Då förlorade sa-

miska renskötande kvinnor rätten att bedriva renskötsel om de gifte sig med 

en man som inte hade renskötselrätt. En icke-samisk kvinna som gifte sig med 

en renskötande samisk man erhöll däremot en rätt att bedriva renskötsel. Det 

här ändrades först genom 1971 års rennäringslag då denna begränsning togs 

bort (SFS 1971:437). Andrea Amft (2000, 79) menar med hänvisning till ett 

anförande i Riksdagens andra kammare från Carl Lindhagen 1917, att man 

från samiskt håll hade en annan syn på giftermål över de etniska gränserna och 

att exempelvis en svensk man som gifte sig med en samisk kvinna skulle be-

traktas som en same. Utifrån laahkoe så benämns exempelvis en kvinna som 

är ingift med en morbror som jijmie: 

Intervjuare: Hur ser du då på att tillexempel ingifta skulle få rätt att rösta?  

Informant: Men det är ju… det vart ju en… kom ju fram i en utredning 2002 

eller nå sånt, vad den nu hette. Där står det ju att… där är det ju utrett att det 

ska inte. De ska inte rösta.  

Intervjuare: Ja, staten har utrett ja men det kan ju finnas en… jag tänker på att… 

ja men vi säger att en jijmie är ju en jijmie och en jijmie kan ju vara hur nära 

som helst… 

Informant: Jo, jag vet men då är man inne på vad man tycker själv. [skratt] 

Intervjuare: Men du tycker att det är ett problem om det kommer in icke-samer 

i…  

Informant: Jo men ett Sameting är ju för samer. Det säger sig själv. Börjar man 

resonera på nått annat vis så tror jag att man är… (Informant A2). 

 

Frågan om det är möjligt att översätta de normer som ryms inom laahkoe 

och maadtoe på en företeelse som röstlängden är komplex, något jag återkom-

mer till i slutet av det här kapitlet. 

5.1.3 Innebörden i språkkriteriet 

Frågan om vad språkkriteriet representerar finns det flera åsikter och tankar 

kring: ”Ja, jo, visst är det det men jag menar språk är ju så intimt förknippat 

med ens egen identitet och även självkänsla så därför är det samiska språket, 
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modersmålet, är ju oerhört väsentligt” (Informant A6). Förhållandet mellan 

kriterierna härkomst och språk innehåller flera olika dimensioner. Dels finns 

argumenten om att samisk härkomst i sig själv är ett tillräckligt kriterium, dvs. 

kan du påvisa att du har samiska släktingar är det tillräckligt för att du ska 

kunna rösta i sametingsvalet. Dels finns argumenten att språkkriteriet kan ses 

som en omskrivning av härkomst samtidigt som det innehåller krav på en aktiv 

handling, en språköverföring, vilket indirekt kan inbegripa en önskan om att 

även den kunskap och de värderingar som språket inrymmer överförs. Men 

språkkriteriet innebär även att de samer som förlorat språket, genom en aktiv 

handling, kan återta språket och göra det till ett aktivt språk i hemmet och 

därmed uppfylla språkkriteriet i Sametingslagen.  

Språkkriteriet blev ganska självklart för oss allihopa. Sen kan man ju säga att 

ja men jag har inte fått lära mig och allt det där. Nä så är det ju men det finns ju 

möjlighet att ta tillbaka det. Det har vi pratat om länge men jag menar om man 

verkligen vill så gör man ju det. Det är min övertygelse. Det går ju inte av sig 

självt (Informant A6).  

 

De förpliktelser och skyldigheter som ryms inom laahkoeh/maadtoe kan 

tolkas som att enbart ”varande”, exempelvis genom samisk härkomst långt 

tillbaka i tiden, i sig inte är tillräckligt för att erhålla rättigheter. Det krävs en 

form av aktivt, pågående upprätthållande av relationer och skyldigheter. Med 

utgångspunkt i laahkoe/maadtoe finns det därigenom även en inbyggd mot-

stridighet i Sametingslagen: ”Genom bestämmelsen kan ättlingar i rakt ned-

stigande led till den som en gång fyllt språkkriteriet i led efter led kvalificera 

sig som samer genom att varje generation utnyttjar sin möjlighet att antecknas 

i röstlängden” (Prop. 1992/93:32, 36). Det innebär att språkkriteriet i denna 

del av Sametingslagen motsvarar härkomstbegreppet, dvs. att det räcker att 

tidigare generationer en gång registrerat sig i röstlängden. För de personer som 

sedan registrerar sig i röstlängden med hänvisning till tidigare generationer, 
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blir registreringen en individuell rättighet med hänvisning till hur lagstift-

ningen är formulerad, utan något krav på en relationell anknytning till vare sig 

människor, plats eller språk som laahkoe och maadtoe avser. 

Även om Sametingslagen endast reglerar frågan om vem som har rätt att 

rösta så är det precis som i citatet nedanför, diskussionen om att en person kan 

bli same genom Sametingets röstlängd som också har återkommit i den same-

tingspolitiska debatten genom de motioner som lämnats in till plenum och som 

också var aktuell bland kritikerna till språkkriteriet vid inrättandet av Same-

tinget. 

Samefolket har pratat med en del av de nya samerna. Det blev en del ganska så 

förvirrande telefonsamtal. De nya samerna är de som blev registrerade som sa-

mer utan att vara av samisk börd, i samband med att röstlängden för sametings-

valet gjordes upp. Någon kontroll om detta gjordes aldrig. […] En del är helt 

okunniga om den folkgrupp de nu tillhör. De visste till exempel inte att det finns 

olika samiska organisationer och samiska språk. Nåväl, nu är det fastslaget att 

de nya samerna är samer och kan ställa anspråk på slöjdmärke och annat för-

delaktigt som är förknippat med det samiska. Tillgång till samiskt land också – 

den dag vi nu blir tilldelade ett sådant (Andersson, O. i Samefolket 1993, nr 11, 

3). 

 

 

De inlämnade politiska motioner som på något sätt berör självkonstitue-

ring, vilket endast är sex stycken, är alltså till största del kopplade till röst-

längden och att personer som upptas där blir same. Att samisk identitet kan 

fås genom att felaktigt upptas i röstlängden och därigenom även ”tillförskaffa 

sig vissa förmåner som är avsedda för samer” är inte ”acceptabelt för samer 

och för samhället i övrigt” (Renägarförbundet 2001, M169, dnr 54/01). En 

motion föreslår: ”Ett sätt att komma ifrån risken att likställa definitionen i 

röstlängden med en definition av samer är att i sametingslagen skriva ’röstbe-

rättigad enligt denna lag’ och inte ’med same avses i denna lag’ (Renägarför-

bundet 2001, M171, dnr 56/01). En motionär påtalar vikten av att kunna be-

visa att någon är same genom att röstlängden ses som ”ett juridiskt bevis på 

att de är samer, […] Idag finns det endast två sätt att formellt intyga att man 

är same, det ena är via ett samebymedlemskap och det andra är genom att stå 
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upptagen i Sametingets röstlängd” (Svarto, R., tidigare JoF 2012, M434, dnr 

2012–1345).  

I motionerna ses språkkriteriet ibland inte som tillräckligt ”släktskap måste 

kunna påvisas och finns det tvivel i något fall borde en opartisk släktforskare 

kunna konsulteras” (Samerna 2002, M241, dnr 179/02). Men släktskap an-

vänds också som ett argument för att personer som inte uppfyller språkkriteriet 

ska kunna anmäla sig (Min Geaidnu 2006, M321, dnr 355/06).  

Avsaknaden av en större politisk debatt specifikt runt kriterierna för vem 

som kan registrera sig i Sametingets röstlängd är inte så förvånande, eftersom 

inga materiella rättigheter följer av själva upptagandet i röstlängden. Så länge 

det förblir så, är kriteriet i sig relativt oproblematiskt. En majoritet av Same-

tingets väljare anser att kriterierna för att upptas i röstlängden är bra som de 

är och oron som återspeglar sig i de motioner som berör frågan om röstlängds-

kriterierna, att personer felaktigt upptas i röstlängden, verkar inte delas av väl-

jarna. Men även den politiska diskussionen i Sametinget kommer med tiden 

att förändras. 

5.2 En ökad politisering av röstlängden 

 

Två parallella politiska diskussioner inom Sametinget, speglar tydligt spän-

ningen i frågan om definitioners och rättigheters betydelse för samisk själv-

konstituering och är exempel på politiska processer som bidragit till att röst-

längden med tiden blivit alltmer politiserad. Den ena frågan gäller arbetet med 

en gemensam Nordisk Samekonvention och den andra är det förslag till en 

reform av samebyarna som Sametinget presenterade 2017, med namnet ”En 

väg framåt, utredning om den framtida samepolitiken”.  
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5.2.1 Nordisk Samekonvention 

Diskussionen om en gemensam Nordisk Samekonvention knyter an till frågan 

om rättigheter kopplade till samerna såväl på kollektiv som på individuell 

nivå. För med frågan om en Nordisk Samekonvention följde även en diskuss-

ion om vem som ska anses vara same, en konflikt som tidigare främst varit 

aktuell i Finland, men som nu även dök upp på svensk sida.  

Arbetet med en gemensam Nordisk Samekonvention inleddes 2002 och är 

ett arbete mellan de tre regeringarna i Sverige, Norge, Finland och de tre sa-

metingen. 2005 lade en expertkommitté bestående av representanter från såväl 

staterna som de tre sametingen, fram ett första förslag till konventionstext 

(Bankes & Koivurova 2013; Koivurova 2008). Utgångspunkten för det ge-

mensamma arbetet var att jämställa relationen mellan staterna och samerna i 

de tre länderna och att stärka de samiska rättigheterna med minsta möjliga 

hinder av landgränserna (Koivurova 2008, 291; NSK 2005, art 1). Konvent-

ionens olika kapitel hanterar frågor om det samiska folkets allmänna rättig-

heter, samiskt styre, samiskt språk och kultur, samisk rätt till land och vatten 

och samiska näringar. I förslaget presenterades även en definition om vem 

som omfattas av konventionen, dvs. vem som är att anse som same i de tre 

länderna: 

Konventionen omfattar personer bosatta i Finland, Norge eller Sverige, som 

uppfattar sig själva som samer och som 1. har samiska som hemspråk eller har 

minst en förälder, farförälder eller morförälder som har eller har haft samiska 

som hemspråk, eller 2. har rätt att utöva samisk rennäring i Norge eller Sverige, 

eller 3. uppfyller villkoren för att ha rösträtt vid sametingsval i Finland, Norge 

eller Sverige, eller 4. är barn till en person som avses i punkt 1, 2 eller 3 (NSK 

2005, art 4).37  

 

Med detta ursprungliga konventionsförslag hände inget förrän drygt tio år 

senare då ett nytt gemensamt förslag till konvention presenterades i januari 

                                                      
37 Se även Joona, T. 2013. ”The subjects of the Draft Nordic Saami Convention” i Bankes & 

Koivurova (red.). The proposed Nordic Saami Convention: national and international dimen-

sions of indigenous property rights. Oxford: Hart 
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2017 som ett resultat av drygt två års direkta förhandlingar mellan ländernas 

regeringar och Sameting. Vid en jämförelse med det första utkastet från ex-

pertkommittén 2005 är det några paragrafer som det finns skäl att uppmärk-

samma, främst avseende vem som ska anses omfattas av konventionen. I det 

nya konventionsförslaget föreslås nämligen ingen gemensam definition om 

vem som är att anses som same och därmed även ska omfattas av konvention-

ens alla delar, utan endast en bestämmelse över vem som kan registrera sig i 

respektive Sametings röstlängd (jfr Danelius 2017). Den föreslagna definit-

ionen är densamma som i dag används för att registrera sig till Sametingets 

röstlängd i Norge och har ett utvidgat språkkriterium jämfört med Sverige. 

Istället för att språkkriteriet endast omfattar far- eller morföräldrar inkluderas 

ytterligare en föräldrageneration, dvs. far- eller morföräldrars föräldrar (NSK 

2017, art 13).  

I preambeln till konventionen framgår dock att konventionsförslaget inte 

hindrar att staterna kan införa andra som anser sig vara samer i Sametingets 

röstlängd och som har en nära anknytning till samisk kultur (NSK 2017:1, 

stycke 10). Skrivningen innebär att ytterligare en dimension föreslås föras in 

vid bedömningen om vem som kan tillföras röstlängden om konventionen blir 

tillämpbar, nämligen nära anknytning till samisk kultur, även om detta krite-

rium inte finns med i själva konventionstexten. Sametingen, genom Samiskt 

Parlamentariskt Råd (SPR), har kritiserat denna formulering i en gemensam 

skrivelse till de tre staterna där de menar att staterna inte ska kunna föra in 

personer i röstlängderna mot sametingens vilja (SPR 2018). 

Bakgrunden till en önskan om en gemensam definition avseende vem som 

kan upptas i sametingens röstlängder i det nya förslaget till konventionstext 

från 2017 är den konflikt kring röstlängdskriterierna som funnits i Finland 

mellan Sametinget, den finska staten och enskilda personer med skilda etniska 

bakgrunder (Valkonen, Valkonen & Koivurova 2016). Konflikten har sin 

grund i ett röstlängdskriterium som varken finns i Norge eller Sverige, nämli-

gen att ”han är en ättling till en person som har angetts i ett fastighets-, skatte- 
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eller befolkningsregister som fjäll-, skogs- eller fiske Lapp” (Sametingslag 

974/1995, Kap 1, § 3). Varken Sametinget i Finland eller Samerådet, anser att 

ett kriterium baserat på släktskap från en person registrerad i ett före detta 

fastighets-, beskattnings- eller befolkningsregister för flera hundra år sedan 

kan vara legitimt för att få registrera sig i röstlängden, då det inte bygger på 

en samisk uppfattning av sig själva som en etnisk och ursprunglig grupp (Jo-

sefsen, Nilsson & Mörkenstam 2016). Det är inte heller tillräckligt, menar Sa-

merådet, att en individ endast själv uppger att de uppfyller språkkriteriet, 

några ytterligare objektiva källor som verifierar språkkunskaperna måste läg-

gas fram som bevis (Sameráđđi 2011). I Finland ses röstlängden som ett re-

gister som ger en registrerad person en formell status som same och därmed 

även tillgång till de urfolksrättigheter som följer med en registrering (Joona 

2015).38 Genom ett flertal överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen 

från enskilda personer som nekats registrering av Sametinget i Finland, har 

under åren 2011 och 2015 sammanlagt 97 personer förts in i röstlängden (Jo-

sefsen, Mörkenstam & Nilsson 2016). Sametinget i Finland godtog dock inte 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut, utan menade att samiskt självbestäm-

mande måste innehålla rätten att själva besluta om vem som har rätt att tillhöra 

det samiska folket: 

There is a suspicion that a large part of the applicants are trying to enroll for the 

hypothetical benefits to be recognized as indigenous and Sámi if Finland would 

ratify the ILO 169. […] With the latest decision of the Supreme Administrative 

Court, it is constituting a new step in the forced assimilation of the Sámi into 

the mainstream population through the gradual takeover of the Sámi Parliament 

by members of the dominant (Finnish) population resident in the northernmost 

municipalities of Finland (Sámediggi Finland 2015). 

 

 

Det är också missnöjet med besluten från den finska Högsta förvaltnings-

domstolen som ligger bakom den klagan hos FN:s kommitté för mänskliga 

                                                      
38 Se även Aikio & Åhrén 2013; Joona, J 2013; Sarivaara, Uusiautti, Määtta 2013. 
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rättigheter (HRC), som jag redogjorde för i kapitel fyra, och vars beslut tyd-

liggör att besluten om vem som ska föras in i Sametingets röstlängd är en del 

av det interna samiska självbestämmandet. Införandet av individer i röstläng-

den måste tillämpas med hänsyn till den eventuella skada det kan få för sa-

merna som kollektiv. 

Konventionsförslaget från 2005 öppnade för att olika kriterier gällande 

vem som är same kunde vara praxis i de olika länderna, såväl genom respek-

tive lands lagstiftning avseende vem som kan registrera sig i röstlängden som 

genom lagstiftningen om vem som får bedriva renskötsel. Där det tidiga för-

slaget omfattade en definition för vem som ska anses vara same i de tre län-

derna, innehåller förslaget från 2017 endast gemensamma kriterier för vem 

som kan upptas i röstlängderna. Den konflikt mellan Sametinget i Finland och 

den finska staten kring risken för överinkludering av personer som av strate-

giska skäl vill anmäla sig till röstlängden, tillsammans med de protester som 

riktats mot den finska staten för att Högsta förvaltningsdomstolen, mot Same-

tingets vilja, kan besluta om att inkludera personer i röstlängden, har påverkat 

arbetet med en gemensam Nordisk Samekonvention. Istället för att föreslå en 

definition om vem som omfattas av konventionen, föreslås en gemensam de-

finition för att registrera sig i de tre sametingens röstlängder. FN:s människo-

rättskommittés beslut från februari 2019 tydliggör att den skrivning i 2017 års 

konventionsförslag som innebär att staterna kan tillföra personer i röstläng-

derna, inte har stöd i internationell rätt. Detta innebär också att den ordning 

som tillämpas i Sverige med att Sametingets beslut gällande röstlängden kan 

överprövas av Länsstyrelsen i Norrbottens län, kan ses som en inskränkning 

av Sametingets självbestämmande och därmed bör förändras.   

Konventionsförslaget från 2017 som föreslår gemensamma kriterier för 

vem som ska få rösta i sametingsvalen i respektive land, lämnar därmed för-

slaget om en gemensam nordisk definition av vem som är same. Istället knyts 

definitionen i konventionsförslaget endast till rösträtten. Dels föreslås att yt-
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terligare en generation ska omfattas av tillämpningen av språkkriteriet i enlig-

het med vad som är gällande i Norge. Dels att det av Sametinget i Finland 

kritiserade finska kriteriet om samisk härkomst dokumenterat i äldre register-

handlingar, tas bort.39  

Någon analys över vad en utvidgning av språkkriteriet samt borttagandet 

av det finska kriteriet skulle innebära för samisk självkonstituering på sikt görs 

inte. Däremot är det nya förslaget ett sätt att förtydliga att definitionen är kopp-

lad till rätten att rösta i sametingsvalen och inte en definition som reglerar 

enskilda individers urfolksrättigheter i förhållande till konventionen.  

I takt med att förslag som innebär att materiella rättigheter starkare knyts 

till sametingens röstlängd, som samisk rätt till mark och vatten vid en eventu-

ell ratificering av ILO konvention 169 i Finland och förslaget till jakt- och 

fiskerättigheter för alla samer i Sverige (vilket beskrivs i nästa avsnitt), blir 

den juridiska innebörden, formuleringen och avgränsningen av en definition 

allt viktigare.  

5.2.2 En samebyreform – öppna samebyar 

Den andra samepolitiska diskussionen som visar hur frågan om definitionen 

av vem som har rätt att rösta i sametingsvalet blir allt viktigare, är Sametingets 

egen utredning från 2017 med titeln ”En ny väg framåt, utredning om den 

framtida samepolitiken”, som den dåvarande styrelsen i Sametinget tog fram 

(Torp 2017). Detta politiska program fokuserar på hur rennäringslagen kan 

förändras för att alla samer ska kunna bli medlemmar i en sameby och därmed 

                                                      
39 I juni 2021 presenterade justitieministeriet i Finland ett nytt lagförslag gällande förändringar 

i sametingslagen bl.a gällande kriterierna för att upptas i röstlängden. Förslaget innebär att de-

finitionen av same, alltså 3 § i sametingslagen, som gäller rätten att rösta i val till Sametinget 

ändras så att språkkriteriet i paragrafen utvidgas till fjärde generationen och att det så kallade 

lappkriteriet stryks. Det förtydligas även att röstlängden är en fråga om rätten att rösta och ställa 

upp som kandidat i val till sametinget, och inte att definiera vem som ska betraktas som same. 

Det föreslås även en ny besvärsordning där den första besvärsinstansen ska vara en självständig 

och oberoende besvärsnämnd som ska finnas i anslutning till sametinget och utnämnas på för-

slag av sametinget. Ändring i besvärsnämndens beslut ska sökas hos högsta förvaltningsdom-

stolen, om den beviljar besvärstillstånd (Finska justitieministeriet, 2021:21). 
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också få rätt att jaga och fiska. Det här förslaget har många likheter med det 

förslag som SSR lade fram och diskuterade på sitt landsmöte 1980, vilket jag 

beskrev i kapitel tre. Det visar på att frågan om hur den interna autonomin 

över de materiella rättigheterna kopplade till land, vatten och naturresurser ska 

se ut är en fråga som det samiska samhället inte lyckats lösa.  

Frågan om medlemskap i en sameby hänger ihop med den politiska skilje-

linje som dominerar sametingspolitiken och konflikten gällande vem som är 

bärare av samiska rättigheter som renskötsel, jakt och fiske, samt hur dessa 

rättigheter kan och bör fördelas inom det samiska samhället (Nilsson, Mörk-

enstam & Svensson 2016; Mörkenstam, Nilsson & Bergh 2021). Skälen till 

varför frågan om medlemskap i en sameby och definitioner av vem som är 

same, har blivit allt viktigare efter Sametingets tillkomst har flera orsaker. 

1993, samma år som Sametinget invigdes, ändrades rennäringslagens första 

paragraf som en följd av domen i Skattefjällsmålet. Nu framgick det att 

renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urmin-

nes hävd (Prop. 1992/93:32, 89–90). På en kollektiv nivå gentemot den 

svenska staten sågs detta från samiskt håll som ett erkännande av att samerna 

som folk har kollektiva civila rättigheter kopplade till land och vatten, rättig-

heter som är förbehållna samerna. Bland flera av de politiska partierna i Sa-

metinget har dock denna skrivning kommit att tolkas som att varje samisk in-

divid har denna rättighet, vilket återspeglas i ett flertal motioner. De rättigheter 

som samerna har på kollektiv nivå ska även alla samer ha på en individuell 

nivå: ”Utarbeta direktiv för samebyarna som innebär att alla samer ska kunna 

utöva sina jakt- och fiskerättigheter. Eftersom samerna är ett folk så har man 

som ett folk rätt att skydda och bruka sina rättigheter” (LSS/JoF 1994, M46, 

dnr 235/94).40 

                                                      
40 Se även LSPS 2013, M444, dnr 2013-1242; LSS/JoF 1993, M2, dnr 930827; JoF 1993, 

M14, dnr 931008; LSS/JoF 1993, M23, dnr 931218; Samerna 2002, M239, dnr 177/02; Sa-

merna 1995, M71, dnr 194/95. 
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Det parti som ingick i den samepolitiska ledning som 2017 lade fram för-

slaget till ”En ny väg framåt”, Jakt- och fiskesamerna, lämnade 2008 in en 

motion med motsvarande lydelse: ”Alla samer ska ha samma möjlighet att 

nyttja den samiska rätten. Med begreppet alla samer avses här de som står 

upptagna i sameröstlängden” (Jakt och Fiskesamerna 2008, M353, dnr 2008–

1428). Utredningsförslaget till en framtida samepolitik bygger på samma ut-

gångspunkt som motionen och innehåller främst förändringar i rennäringsla-

gen när det gäller medlemskap och rätten att jaga och fiska inom samebyarna. 

Förslaget innebär att renskötselrätten, som tillhör den samiska befolkningen, 

kan utövas fullt ut av alla som är medlemmar i en sameby och har ett registre-

rat renmärke. En same som är registrerad i Sametingets röstlängd föreslås där-

för också kunna ansöka om medlemskap i en sameby. Ansökan om medlem-

skap ska godkännas om sökanden, dennes föräldrar eller mor-, farföräldrar har 

anknytning till samebyn och inte särskilda skäl talar emot det. Termen ”har 

anknytning till” uppges kunna omfatta olika former av anknytning, till exem-

pel kan det vara relaterat till ett geografiskt område, till familjerelationer till 

redan befintliga medlemmar, men det kan också omfatta andra typer av relat-

ioner. Vilka dessa andra relationer kan vara, specificeras inte i förslaget.  

Enligt förslaget har inte alla medlemmar i en sameby rätt att registrera ett 

renmärke och därigenom bedriva renskötsel, men alla medlemmar ska ha rätt 

att jaga och fiska inom det geografiska området som samebyn utgör (Torp 

2017). 

Förslaget innehåller inte några utvecklade argument om bakgrunden till 

formuleringarna eller förklaringar till vad som menas med anknytning, eller 

vilka relationer som kan komma i fråga. Det förslaget däremot tar upp är att 

alla samer som finns registrerade i Sametingets röstlängd har rätt att bli med-

lemmar i en sameby och därmed kunna nyttja rätten att jaga småvilt och att 

fiska. Förslaget knyter därmed delar av renskötselrätten till röstlängden och 

kombinerar kriterierna för vem som får rösta enligt Sametingslagen till ett nytt 
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kriterium om anknytning i rennäringslagen. Styrelsens förslag att anta utred-

ningen möttes av kritik från oppositionspartierna i Sametinget och frågan blev 

bordlagd vid Sametingets plenum i februari 2017. När en ny styrelsemajoritet 

bildades efter valet 2017 återremitterades ärendet och har ännu 2021 inte be-

handlats av plenum.  

5.2.3 Spänningen mellan definitionerna i rennäringslagen och 

sametingslagen 

 

För att kunna rösta till Sametinget, måste en person uppfylla det lagstiftaren 

kallar ett objektivt kriterium om en icke, specificerad grad av kunskap i något 

av de samiska språken eller göra gällande att en av dennes föräldrar eller far-

föräldrar (eller deras föräldrar enligt förslaget till Nordisk Samekonvention) 

har den kunskapen. Denna språkdefinition ses av vissa som en omskrivning 

av härkomst. Efter registrering kan framtida ättlingar själva registreras i röst-

längden utan några kunskaper i samiska, så länge en av föräldrarna är uppta-

gen i röstlängden och så länge man subjektivt identifierar sig som same. Sett 

i ett framtida perspektiv finns det stora likheter med detta kriterium och det av 

Samerådet och Sametinget i Finland kritiserade finska kriteriet om avlägsen 

härkomst fastställt i ett nationellt register. Men kriterier om avlägsen härkomst                         

hänger delvis också samman med kriterier som bygger på spår av DNA, som 

finns i andra delar av världen, främst Nordamerika (Leroux 2019).  

En kritik som framförts avseende språkkriteriet i Sametingslagen har varit 

att de kriterier som utifrån ses som objektiva språkkriterier även kan ses som 

subjektiva kriterier, eftersom det är upp till den enskilde, till exempel en i en 

familj av flera syskon, att välja om du vill betrakta dig själv som same och 

hänvisa till att du uppfyller språkkriteriet och därefter registrera dig (Beach 

2013; Björklund 2016).  

Säger du att du har en, har eller har haft, språk i hemmet två generationer tidi-

gare så blir det aldrig ifrågasatt. Och vad är språk i hemmet? Är det… ja, hur 
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mycket är det? Är det om det enbart talas samiska eller är det nån… nån sa-

misk… på ett mindre sådär… en lite lägre procentuellt språkutnyttjande? Kan 

man bara litegrann? Så det är ju det som… det är ju en egenkontroll alltså. Det 

är ju allt som man säger själv (Informant A2).  

 

Sametinget i Finland har återkommande lyft att en person som uppfyller 

det officiella kriteriet i Sametingslagen därutöver även måste erkännas som 

same av det nutida samiska samhället. Tillhörighet till det samiska samhället 

kan inte enbart uppstå genom självidentifikation eller genom erkännande i lag-

stiftningen, det krävs en relationell tillhörighet som endast kan fås genom kol-

lektivt godkännande (Valkonen, Valkonen & Koivurova 2016). Detta bekräf-

tas också av en av mina informanter: ”För vi har en otrolig koll på varann här 

i Sápmi egentligen. Vi känner släkterna och vi känner nån som känner släkten 

och så…” (Informant A2). 

Frågan om vem som uppfyller kriterierna om medlemskap i rennäringsla-

gen hanteras idag av den sameby som personen ansöker om medlemskap i. 

Om en person nekas medlemskap kan beslutet överklagas till Sametinget, som 

i sin tur kan bevilja medlemskap om det finns särskilda skäl (SFS 1971:437: 

§ 1, 12). Före 2007, då Sametinget övertog myndighetsansvaret, var det istället 

länsstyrelserna i Norrbottens-, Västerbottens- samt Jämtlands län som hante-

rade överklagandena om medlemskap. Det händer sällan att myndigheterna 

eller domstolar förändrar samebyns beslut om att neka en person medlemskap 

(se fallet Kitok, UN Doc CCPR/C/33/D/197/1985; Bengtsson 2004). Av de 

ärenden som överklagats till Sametinget framgår det inte om frågan huruvida 

personen är av samisk härkomst eller inte övervägs i beslutet. Detta utesluter 

dock inte att frågan om samisk härkomst tas i beaktande på något sätt i same-

byns bedömning, även om den inte syns i beslutsmotiveringarna (Sametinget, 

personligt meddelande 2017-09-08). Tillämpningen av härkomstbegreppet 

kopplat till samebymedlemskap är alltså till största delen en del av samebyar-

nas interna självbestämmande och överprövas sällan. Det finns ingen tidigare 
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forskning som visar på vilka interna normer eller rättsuppfattningar som idag 

styr frågor om härkomst eller medlemskap inom samebyarna.  

Att frågan om kriterierna till att upptas i röstlängden har blivit allt mer po-

litiserad visas även genom att partiet Sámiid Riikkabellodat överklagade hela 

röstlängden 2017, vilket var i linje med en motion som partiet lämnat in 2016. 

Partiet skrev i motionen att antalet personer som felaktigt har registrerats i 

röstlängden nu är så många att det finns risk att det kan komma att påverka 

resultatet av valet och att det därmed hotar Sametingets legitimitet. De ville 

därför att röstlängden skulle uppdateras genom att samtliga på röstlängden 

skulle förtydliga de objektiva kriterierna för upptagandet genom att uppge för-

äldrars, far- och/eller morföräldrars namn, hemort, persondata och språk i 

hemmet (Sámiid Riikkabellodat 2016, M489, dnr 1.1.8-2016-870).  Överkla-

gandet avslogs av Länsstyrelsen med motiveringen att endast enskilda perso-

ner har rätt att överklaga andra enskilda personers upptagande i röstlängden 

(Sameradion 2016). Det här överklagandet från Sámiid Riikkabellodat kan ses 

som en reaktion på såväl förslaget till ny samebyorganisation som till definit-

ionsfrågan kopplad till Nordisk Samekonvention. Även inför valet 2021 över-

klagades ett stort antal personer i röstlängden med motiveringen att dessa ti-

digare felaktigt tagits upp i röstlängden (Sameradion & SVT Sápmi 2021a, se 

även kapitel 2).  

Dessa två parallella politiska debatter visar hur frågan om självkonstitue-

ring, i kombination med debatten om fördelning av materiella rättigheter, för-

stärker de rättighetsbaserade argumenten kopplade till definitioner av med-

lemskap och vem som är att anse som same. I ljuset av förslaget till en ny 

samebyorganisation där alla personer som är upptagna i röstlängden också ska 

få rätt till jakt och fiske inom samebyarna visade den efterföljande samepoli-

tiska debatten till Girjasdomen som kom 2020, än mer att den interna konflikt 

som finns inom Sametinget kopplat till samebymedlemskap och rätten till jakt 

och fiske förstärkts (Nilsson, Dahlberg & Sandström 2021). Debatten hand-

lade till stor del om domen ska ses som framgång för samiska rättigheter i 



137 

 

allmänhet, eller om den konsoliderar samebyarnas och samebymedlemmarnas 

ställning på bekostnad av samer utanför rennäringen (Mörkenstam 2021).  

5.3 Relationer och rättigheter – en fråga om 

organisation och kompensation av en förstörd 

samhällsstruktur 

 

Genom Sametingets tillkomst har frågan om vilka som utgör den samiska 

gruppen alltmer kommit att knytas till vilka materiella rättigheter som följer 

med definitionen att få registrera sig i Sametingets röstlängd, vilket bland an-

nat tydliggörs genom diskussionerna i samband med Nordisk Samekonvent-

ion och Sametingets förslag till ny samebyorganisation.  

De relationella normer som laahkoeh/maadtoe representerar – där skyldig-

heter, kunskaper och förmågan att komma överens med såväl människor som 

landskap och är avgörande för om du också inkluderas och kan ta del av de 

naturresurser som finns tillgängliga – är svåra att översätta till kollektiva re-

spektive individuella rättigheter. Kanske är de inte möjliga att översätta i det 

hela taget och blir därför en svår ontologisk ekvation. Där laahkoeh och 

maadtoe stödjer, upprätthåller och förnyar relationen mellan allt liv, vilket 

kräver en pågående aktiv handling, är Sametingslagens definition något delvis 

statiskt.  

Att Sametinget och definitionen av vem som får rösta i sametingsvalet har 

fått en konstituerande betydelse, var inget som räknades med eller diskutera-

des från början. Samtidigt är inte social tillhörighet och politisk tillhörighet 

samma sak. Hur man idag konstituerar sig på den sociala arenan, eller exem-

pelvis inom samebyarna, kan fortfarande domineras av värderingar knutna till 

relationer genom laahkoe och maadtoe och går att argumentera för att politisk 

konstituering är en annan sak. Det var också det som var den bärande utgångs-

punkten när en definition för vem som får rösta i sametingsvalet togs fram, 
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definitionen skulle enbart reglera rätten att rösta. Föreställningen att definit-

ionen endast skulle ha en politisk betydelse och inte en social, var dock fel-

aktig. För urfolk med egna normer och rättsuppfattningar kring vilka individer 

som tillhör gruppen, kan nya kriterier oavsett kontext få konsekvenser även 

på den sociala arenan, vilket visas genom konflikten runt röstlängdskriterierna 

i Finland, men även genom de överklagningar av röstlängden i Sverige där de 

enskilda personer som överklagas upplever det som en kränkning (Samera-

dion & SVT Sápmi 2021b). Dessutom, när kriteriet i Sametingslagen, som 

syftar till att urskilja de som ska ha rätt att rösta och kunna bli invalda i Same-

tinget, används för ett annat ändamål – att distribuera materiella rättigheter 

inom det samiska samhället – bidrar Sametinget till att förstärka den rättig-

hetsbaserade bilden av vem som är same. Detta får i sig till följd att samisk 

självkonstituering förskjuts till att bli en intern samisk maktkamp med stora 

konsekvenser på en social arena.   

Statens rationaliseringspolitik gentemot rennäringen under 1960-talet med-

förde en stor oro kring hur de samiska lokalsamhällena skulle klara sig när de 

yngre flyttade och därmed också gick miste om den kunskapsöverföring och 

sammanhållning som sågs som byggstenar för överlevnad. Allt sedan de första 

rennäringslagarna, genom tider av statlig assimileringspolitik och rational-

iseringar inom renskötseln, har det samiska samhället försökt att kompensera 

för den förstörda samhällsstruktur som blev konsekvensen. Från att tillgången 

till jakt och fiske varit en fråga om att kunna försörja sig, kopplades frågan 

ihop med samhörighet och gemenskap.  

Samerna ska ges möjlighet att uppleva den gemenskap som familjen och byn 

skänker, dvs. att även icke-renskötande samer ges jakt och fiskerätt. Rent prak-

tiskt kan den frågan lösas genom att de samer som avförs från renlängderna ska 

ha kvar sin jakt och fiskerätt i 20 år (Samefolket 1967, nr 3–4, 63–64).  

 

 

Först var jakt- och fiskerätten ett argument för att de samer som lämnat 

renskötseln, eller av annan anledning flyttat från sin hembygd, skulle kunna 

upprätthålla relationen med sina marker och sin kultur ”[…] nya generationer 
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av samer har möjlighet att anpassa nya levnadsformer till samernas situation 

så att de ingår i ett samiskt kulturmönster och förblir samiska” (Åhrén, I. 1986, 

55). Men efterhand får de individuella rättigheterna allt större betydelse, sär-

skilt för de samer som inte är medlem i en sameby, till stor del med argument 

som bottnar i internationella mänskliga rättigheter. I och med Sametingets till-

komst institutionaliseras den konflikt som synliggörs genom den politiska 

skiljelinje mellan partier som vill att alla samer ska ha samma rättigheter till 

renskötsel, jakt och fiske, och de som inte vill det. De första tre åren efter 

Sametingets tillkomst återfinns några motioner som lyfter frågan om samebyn 

som en arena för att känna tillhörighet och gemenskap. ”Ta fram ett förslag 

till ett samiskt samhälle där alla samer känner tillhörighet. […] Många samer 

utanför sameby/förening känner sig vilsna. De saknar tillhörighet och gemen-

skap. För den samiska identiteten är tillhörighet viktigt” (Skogssamerna 1995, 

M64, dnr 117/95).41 Men det blir också tydligt att de partier som vill minska 

samebyarnas inflytande samtidigt som alla samer ska ha samma rättigheter till 

renskötsel, jakt och fiske, allt starkare börjar argumentera för de individuella 

rättigheterna och hur de ska beaktas. 

Konsekvenserna av statens samepolitik i form av förlorade rättigheter och 

sönderslagen samhällsstruktur, blir en intern samisk omfördelningsfråga som 

kan lösas organisatoriskt genom att förändra kriterierna för vem som kan bli 

medlem i en sameby. Idéen om att kunna organisera sig fram till en intern 

samisk lösning på problemen som statens politik orsakat återspeglas från de 

tidiga samiska organisationssträvandena, bildandet av nya samiska organisat-

ioner fram till Sametingets förslag om en ny samebyorganisation. Samtidigt 

som de nordiska staterna har använt argument om icke-diskriminering och 

krav på likabehandling för att inte tillerkänna samerna separata rättigheter på 

bekostnad av övriga medborgare (Nyyssönen 2011), har Sametinget som 

                                                      
41 Se även Min Geaidnu 1995, M80, dnr 418/95, Same Ätnam 1996, M85, dnr 39/96. 
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motargument hävdat att ett erkännande av samiska rättigheter inte är diskri-

minerande gentemot övriga medborgare. Samma argument används nu internt 

i den samepolitiska debatten och används som en rättvisefråga inom det sa-

miska samhället. Men nu med innebörden att det är diskriminerande att inte 

alla samer har samma rättigheter till jakt och fiske. Det som förändrats över 

tid är de ingående värderingarna som idéerna bygger på – från värderingar om 

gemenskap, kunskap och trygghet till värderingar om rättigheter och individ.42  

5.3.1 En förändrad förståelse för vad som är relationellt idag 

Om vi återvänder till det finska Sametingets argument om att tillhörighet till 

det samiska samhället inte enbart kan uppstå genom självidentifikation, eller 

genom erkännande i Sametingslagstiftningen, utan att det krävs en relationell 

tillhörighet som endast kan fås genom kollektivt godkännande, väcks frågan 

vad den relationella kontakt och det kollektiva godkännande som efterfrågas 

innehåller? När utgångspunkten för den relationella tillhörigheten på kollektiv 

nivå grundar sig i en rättighetsbaserad förståelse av vem som är same, vilket 

debatten i Finland visar, blir argumenten lätt väldigt essentialistiska. Valkonen 

(2014) menar att det finns ett flertal förkroppsligade beståndsdelar som till-

sammans producerar etnisk differens, vilket innebär att uppkomsten av en sa-

misk kropp rasifierar förståelsen av samiskhet. Detta förkroppsligande av 

varje samisk persons levda erfarenhet innehåller visserligen både kunskaper 

                                                      
42 Allard (2013) och Brännström (2017) har i sin forskning pekat på att skrivelsen i 1 § RNL 

om att renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen ska ses som ett allmänt uttalande 

om renskötselrättens grundläggande kollektiva karaktär och kan inte ges innebörden att den 

samiska befolkningen som sådan kan utöva rättigheterna eller företräda dem, vilket skulle strida 

med den fastighetsrättsliga systematiken (Brännström 2017, 155). Med en utgångspunkt i att 

hela den samiska befolkningen är rättssubjekt skulle renskötselrätten snarare jämföras med al-

lemansrätten, som innebär en svag rätt till stora områden, en jämförelse som inte har något stöd 

i de rättsfall som förekommit (Allard 2013, 207-227). Istället har såväl Skattefjällsmålet, Nord-

malingsmålet och Girjasmålet visat att renskötselrättens rättssubjekt måste vara en utpekad 

grupp i förhållande till ett visst område (Brännström 2017, 154,155). Däremot kan det vara så 

att även enskilda samer utanför samebyarna upparbetat rättigheter till jakt- och fiske, vilket 

behöver utredas ytterligare (Allard & Brännström 2020). 
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och relationer, men eftersom det inte finns någon absolut källa till samisk et-

nicitet blir släktskap och härkomst den avgränsning som blir avgörande, ef-

tersom samiskt blod och samiska rötter inte kan kopieras. Utifrån Valkonens 

synsätt är samiskhet något som förkroppsligas genom födseln och blir en bio-

logisk kategori som skapar en särskild samisk kropp. Det är den fysiska krop-

pen som håller alla de beståndsdelar och den kunskap som gör dig till same 

och det är kroppen som innehar eventuella rättigheter. Det kollektiva sam-

tycke som efterfrågas, skulle med detta synsätt innebära ett samtycke till att 

din kropp innehåller de rätta beståndsdelarna. Ett synsätt som är långt från de 

relationella värden till allt levande och dött inom universum, oberoende av 

kropp, som laahkoeh och maadtoe representerar.  

Beach (2013) diskuterar utvecklingen av saamihood under de senaste årt-

iondena med argument för att essentialistiska former av gruppetnicitet inte 

nödvändigtvis är felaktiga. Han menar att såväl personer som folkgrupper be-

står av en blandning av essentialistiska och konstruktivistiska attribut, vilka 

kan ges högre eller lägre prioritet beroende på syfte. Han ställer upp det kon-

struktivistiska sametingskriteriet byggt på självidentifikation och kunskaper i 

samiskt språk, och ställer det mot det essentialistiska kriteriet om genetisk 

härkomst i rennäringslagen. Men när han argumenterar för vilka för- och nack-

delar dessa båda ingångar har, så gör han detta utifrån en helt annan utgång-

punkt, eller ontologi, än den laahkoe och maadtoe representerar. Beach ställer 

sedvanerättsliga, individuella rättigheter, som han menar representeras av här-

komstdefinitionen i rennäringslagen, mot internationella, kollektiva urfolks-

rättigheter genom Sametingslagens definition; genetisk biologi mot mer öp-

pen, konstruktivistisk inkludering, och glömmer samtidigt det han själv skri-

ver, nämligen att: 

In short, the way in which ethnic groups come to view themselves as groups 

vary according to how they are looked upon by ’the other’, the ambient majority 

and even by academic discourse (Beach 2013, 150).  
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Såväl Beachs utgångspunkter gällande det samiska samhälle och de same-

byar han ställer sina analyser mot, som Valkonens argument om kroppen som 

innehavare av rätt blod, måste ses som sprungna ur det rättighetsbaserade syn-

sätt som den statliga samepolitiken har internaliserat även i det samiska sam-

hällets uppfattning om härkomst, språk och relationer och som därmed för-

skjutit även den relationella förståelsen mot en alltmer rättighetsbaserad, es-

sentialistisk samiskhet.  

5.4 Från självkonstitution till statskonstruktion 

 

Det språkkriterium som Sametingslagen ställer upp kan ändå sägas innehålla 

spår av laahkoe och maadtoe genom att det samiska språket fylls av värde-

ringar som har sin grund i en samisk ontologi och epistemologi. Att språkkri-

teriet accepterades såväl av den svenska staten som av det samiska samhället, 

tror jag berodde på att respektive part fyllde kriteriet med diametralt olika in-

nehåll och att parterna var relativt ovetande om den andres synsätt. Språket 

och dess innebörd växer också i betydelse i takt med att andra praktiker delvis 

gått förlorade. Sametinget skriver i sin språkpolicy från 2016: 

Samiskan innehåller begrepp, ord och uttryck som förklarar de mentala, sociala 

och materiella dimensionerna av vår kultur och vårt samhälle, vilka skiljer sig 

markant från det omgivande samhälle vi lever sida vid sida med. I vårt språk, 

samiskan, vilar vår värdegrund och livsåskådning, vår djupa kunskap om lev-

nadsförhållanden och vår starka koppling till vårt land och naturen. De samiska 

ortnamnen vittnar om samernas långvariga vistelse i dessa områden. Landet, 

naturen, är vår livsmiljö. […] De samiska begreppen beskriver våra släktrelat-

ioner, våra sociala strukturer och genom fraser och talesätt kan man förstå and-

ligheten och värdegrunden som hela vår kultur är uppbyggd på. I språket ligger 

vår kunskap om vår omgivning och dess förutsättningar (Sametinget 2016:7).  

 

Utifrån det här perspektivet, fylls språket med dimensioner som rymmer de 

relationella värden som kan överföras mellan generationer såväl som till andra 

närstående. Där staten ser ett objektivt, platt kriterium för särskiljning och en 

omskrivning av ras, ser åtminstone delar av det samiska samhället språket som 
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något som rymmer kunskaper, andlighet och en ständigt pågående relation 

med omgivningen. I en sådan förståelse av språket ligger även ett ansvar och 

en skyldighet att föra vidare denna kunskap till andra genom ett aktivt hand-

lande, exempelvis en skyldighet att föra vidare språkkunskaperna till sina 

barn. I det språkkriterium som återfinns i såväl sametingslagen som i förslaget 

till nordisk samekonvention återfinns dock ingen sådan ansvarsdimension, vil-

ket innebär att barn till personer som en gång registrerat sig inte behöver upp-

fylla några språkkriterier.  

Den betydelse av språket som reflekteras i Sametingets språkpolicy, har 

inte kunnat omvandlas genom Sametingslagen eftersom statens lagstiftning 

aldrig kan återkoppla till landskap, förfäder, släktskap, mark, vatten och and-

lighet på det sätt som en samisk rättsuppfattning kan. Istället har statens politik 

bidragit till en i många fall rättsessentialistisk förståelse av samiskhet inom 

det samiska samhället, vilket ger upphov till en intern konflikt, samtidigt som 

det på allvar försvårar möjligheten till samiskt självbestämmande. Den an-

passning till staternas politiska och juridiska system som det samiska sam-

hället i likhet med många andra urfolkssamhällen tvingats till men fortsätt-

ningsvis upprätthåller, får stora konsekvenser. 

Laahkoeh och maadtoe innebär att din tillhörighet till det samiska sam-

hället bestäms av att du lyckas upprätthålla dina relationer med såväl släkt som 

landskap, på vilket sätt du gör detta och hur väl du tillgodogör dig de kun-

skaper som dessa relationer kräver. Dessa relationer, värderingar och kun-

skaper överförs i första hand från förälder till barn och kan därför te sig som 

enbart biologiska, vilket Valkonen (2014) och Beach (2013) argumenterar för. 

Men laahkoeh kan även spegla icke-biologiska relationer. Värderingar och 

normsystem är något man kan lära sig oberoende av kropp. Rättigheter blir 

därmed inte något statiskt eller något som är givet till alla, utan beroende av 

det system av relationer, kunskap och skyldigheter som laahkoeh utgör och 

det är något som du kan mista.  
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Bortprioriteringen av, och borttvingandet från, det normsystem som åskåd-

liggörs genom laahkoeh/maadtoe utesluter inte bara den relationella delen av 

självkonstituering, utan påverkar det samiska samhällets förmåga att flytta sig 

i den riktning man själv aktivt väljer. Genom att organisera såväl det politiska 

systemet i Sametinget, som förslaget till nya samebyar, utifrån en rättighets-

baserad uppfattning om vem som är same, istället för på ett sätt som gör det 

möjligt för människor att upprätthålla och återta sina relationer till såväl män-

niskor som landskap, kommer centrala värden gå förlorade. Det är omöjligt 

att endast genom en organisatorisk omfördelning av befintliga resurser och 

rättigheter, återställa det som staten genom sin lagstiftning en gång slagit sön-

der. 

De idéer som återfinns kopplade till frågan om kriterier till Sametingets 

röstlängd liksom till medlemskap i samebyarna är sammanflätade på olika ni-

våer och kopplar även till den krock mellan kollektiva och individuella rättig-

heter som jag tidigare beskrivit. På kollektiv, övergripande nivå återfinns rät-

ten för Sametinget att hantera registreringen i röstlängden även om Sametinget 

inte har den slutliga beslutsmakten, samtidigt som stor hänsyn tas till den in-

dividuella rätten att få registrera sig. Idéerna om kriteriet som sådant varierar, 

där språk och härkomst delvis ses som samma sak, och problemen som form-

uleras knyter dels an till frågan hur stora språkkunskaper som kan krävas dels 

till att ett upptagande i röstlängden blir ett bevis på att personen är same. Den 

ingående norm som är kopplad till språkkunskaperna kan spåras tillbaka till 

de ingående värden som återfinns i beskrivningen av de samiska språken som 

speglas i Sametingets språkpolicy, men som aldrig diskuteras i relation till 

kriterierna i Sametingslagen. Upptagandet i röstlängden och beviset om att en 

person då även är same är knutet till de rättigheter detta kan medföra men 

indirekt även till de konsekvenser detta får för kollektivet då personer inte 

ingår i det normsystem som laahkoe och maadtoe utgör. Förslaget om att alla 

som också är upptagna i röstlängden även kan bli medlemmar i en sameby 

utmanar det lokala självbestämmandet inom de befintliga samebyarna, där det 
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istället blir Sametinget som på en kollektiv nivå övertar definitionsmakten och 

frågan om medlemskap, utifrån idéen om att kollektiva rättigheter går att di-

rekt överföra på individuell nivå utifrån en rättviseaspekt.   

Nya avgränsningar och definitioner ger alltid upphov till nya konflikter och 

nya grupperingar. De ställer även i lika stor utsträckning krav på en avvägning 

och diskussion kring vilka diskriminerande faktorer som kan accepteras och 

tillåtas. Frågan är vilka normativa utgångspunkter man i förlängningen vill stå 

upp för och försvara. Frågan om självkonstituering och strategin att organisera 

sig fram till en rättvis fördelning av de rättigheter som i början fråntogs sa-

merna av staten, kommer visa sig att i hög grad även påverka idéerna kring, 

och möjligheterna till, samiskt självbestämmande. 
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6 Om samiskt självbestämmande 

 

Eh... nä alltså det har jag... självbestämmande, det är en sån där term som... som 

jag känner att jag måste sätta mig ned och definiera för mig själv. Jag har inte 

funderat så mycket över självbestämmande... liksom vad det betyder rent så här 

’Det här tycker jag är självbestämmande’ (Informant J). 

 

Vi är nog många i det samiska samhället som någon gång tänkt som den cite-

rade ledamoten i Sametinget kring frågan om vad självbestämmande är för 

något och hur det kan förstås. Samtidigt är det ett begrepp som återkommer 

och används om och om igen i den samepolitiska debatten, i de samiska par-

tiernas partiprogram och i mitt empiriska material. Det är ett begrepp som i 

diskussionerna sällan förklaras, utan framstår som något självklart och direkt 

implementerbart. För att kunna förklara min utgångspunkt för de kommande 

kapitlen om självbestämmande och sätta fingret på vad som ligger bakom pro-

blemet med att det kan vara så svårt att formulera vad samiskt självbestäm-

mande är, så behöver jag rekapitulera något av det jag skrivit i tidigare avsnitt.  

Utifrån min juridisk/teoretiska diskussion handlar rätten till självbestäm-

mande om hur urfolken kan bygga upp ett sätt att hantera sin egen framtid och 

utveckling med de resurser som behövs för att göra detta möjligt.  Det handlar 

även om hur relationen med de stater som de lever inom ska fungera, speciellt 

i frågor som är konfliktfyllda och där intressena ibland är motsatta och i många 

fall överlappar varandra. För att kunna realisera såväl den egna samhällsut-

vecklingen som relationen med majoritetssamhället krävs det någon form av 

institutionella lösningar. I en akademisk, samisk kontext har samiskt självbe-
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stämmande ofta diskuterats utifrån en politisk, procedurell aspekt, dvs. på vil-

ket sätt samiskt självbestämmande kan uppnås (se t. ex Josefsen 2014; Fun-

derud Skogvang 2017; Vars 2009). Broderstad (2008, 2015) menar bland an-

nat att samiskt självbestämmande bör ses som relationellt i förhållande till 

majoritetssamhällets politiska system, där de egna samiska autonoma institut-

ionerna behöver hitta ordningar för hur de olika systemen ska mötas: ”This is 

the space where citizens, including Sámi citizens, must exercise their auto-

nomy through participation in shared political processes” (Broderstad 2015, 

73).  

Urfolksdeklarationen är tydlig med att urfolkens egna autonoma institut-

ioner ska utformas utifrån urfolkens egna traditioner och sedvänjor. 

The struggle for indigenous self-determination is a struggle for strong, thriving 

communities connected with their own social, cultural, political, and legal prac-

tices in order to resist both internal and external colonization and with the ca-

pacity to deal effectively with external encroachment and exploitation in order 

to protect their territories (Kuokkanen 2019, 99). 

 

Dels behöver det alltså finnas ett samiskt självstyre/autonomi över de frågor 

som är fundamentala för det samiska samhällets överlevnad och utveckling. 

Dels behöver det finnas någon form av representativa institutioner för att han-

tera det samiska självstyret, liksom strukturerade former för hur det samiska 

självstyret ska kunna utövas tillsammans med majoritetssamhället. Om vi för 

en stund bortser från den institutionella lösningen för hur självbestämmandet 

ska tas tillvara i den sfär som överlappar med majoritetssamhället, så behöver 

fortfarande innehållet i det samiska självstyret formuleras och det behöver de-

finieras på vilket sätt detta ska förverkligas. Vilka resurser behövs för att sa-

merna ska kunna hantera sin egen framtid och sin egen utveckling genom att 

bygga ”strong, thriving communities” och hur gör man detta genom ”their 

own social, cultural, political, and legal practices” (Kuokkanen 2019, 99). Går 

detta att översätta i samiska termer och med samiskt innehåll?  
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6.1 Samiskt självbestämmande - att bearkadidh 

Samernas rätt till land och vatten och ett eget kulturliv är lika obestridlig som 

andra folks och nationers rätt att själva bestämma och utforma sin egen framtid. 

[…] Samerna har genom historien värnat om sitt land och sin kulturs integritet 

byggd på ett outplånligt samband mellan människan och miljön i Sámieatnam. 

Sii´da-systemet är ett uttryck för denna relation och för en samisk samhällsord-

ning med fasta rättsprinciper. Ur sii´da-systemet kan den nuvarande samebyor-

ganisationen härledas. Samernas rätt till land och vatten bygger på sii´da-prin-

cipens utnyttjande och fördelning av sameområdets resurser (Åhrén, I. 1986, 

17). 

 

När människor, djur, landskap och andlighet kopplas till varandra genom laa-

hkoeh/maadtoe, ger detta personer en kontinuitet och en rumslig relation till 

det omgivande landskapet. Tillgången och relationen till land, vatten och na-

turresurser är omöjliga att bortse ifrån när vi diskuterar samiskt självbestäm-

mande. Det är också en av de bärande delarna i urfolksrätten och ett av hu-

vudargumenten för att urfolks rättigheter till sina traditionella landområden 

måste erkännas (Anaya 2004; Charters 2018; Åhrén 2016). Men rättigheter är 

inte något som är givet dig som individ i egenskap av att tillhöra ett urfolk. 

Rättigheter skapas och återskapas genom dina relationer med såväl människor 

som landskap. För att alla i ett samiskt lokalsamhälle skulle kunna bearka-

didh/klara sig har man av tradition bland annat organiserat och reglerat åt-

komsten och fördelningen av naturresurserna (Helander 2001, 436).  

För att försöka förstå vad det samiska samhället behöver för att bearkadidh 

och för att kunna bygga upp ett levnadskraftigt samiskt samhälle, fick citatet 

ovan från Åhrén (1986, 17) mig att vända mig till sijten som funktion för att 

förstå samisk autonomi. Dessutom återspeglar citatet några av de centrala kon-

fliktdimensioner som vi kan återfinna i den samiska självbestämmandedis-

kussionen. För samtidigt som självbestämmanderätten i en internationell folk-

rättslig kontext utgår från att det är folket som konstituerar den kollektiva rät-

ten, så är det kopplingen till marken och landskapet som är grundfundamentet 

för den samiska kulturen. Om rätten till land och vatten ska bygga på sijtens 
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samhällsordning och rättsuppfattning där territoriet eller platsen är utgångs-

punkten för vad som konstituerar samerna som grupp, samtidigt som självbe-

stämmandet inom urfolksrätten konstitueras utifrån ett folkbegrepp, uppstår 

utmaningar både hur man ska balansera samernas kollektiva rättigheter med 

de individuella rättigheter som finns inneboende i sijtesystemet och hur de in-

stitutionella lösningarna för samiskt självbestämmande ska se ut. 

6.1.1 Självbestämmande som något beroende av plats 

Platsens betydelse är central för att förstå hur samiska traditionella aktiviteter 

är strukturerade utifrån ett rumsbegrepp och kopplade till en specifik plats. 

Helander (2001) menar att genom att leva på en plats och genom de aktiviteter 

människan utför så skapas också en relation till markerna: ”denna relation har 

varit motståndskraftig mot tidens tand, oavsett vilken form – kolonialism, dis-

kriminering, assimilation, modernisering, integration m.m. – den tagit” (He-

lander 2001, 428).43 Platsen, eller territoriet har även stor betydelse när det 

kommer till att förmedla traditionella kunskaper, sedvanor, normer och rätts-

regler till kommande generationer (ibid, 435). 

Precis som när Anaya (2004, 141) diskuterar rätten till självbestämmande 

och materiella tillgångar som något grundläggande för alla samhällen för att 

kunna uppnå kontroll över det som samhället behöver för att fungera, så är 

min utgångspunkt för samiskt självbestämmande att hitta de beståndsdelar 

som formulerar vad det samiska samhället behöver för att bearkadidh. Land-

skapet, marken och platsen är den centrala utgångspunkten både för vad som 

konstituerar samerna som grupp genom laahkoeh och maadtoe och utgör de 

resurser som behövs för att bearkadidh. Den formation som historiskt har av-

gränsat och platsbestämt människorna är sijten. Sijten kan alltså sägas ha rät-

tigheter till land knutet till ett visst område, områden som kan variera beroende 

på de ekologiska, biologiska, sociala och politiska förutsättningarna under var 

                                                      
43 Om platsens betydelse och landskapet se även exempelvis Basso 1996; Gammage 2011; Ner-

gård 2006; Pascoe 2018; Stoor 2017.  
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tid (Oskal 1995; Sara 2011; Ween 2005). Sijten består av människor som kol-

lektivt, genom laahkoeh och maadtoe, knyts till en viss plats och gemensamt 

nyttjar de naturresurser som behövs för att bearkadidh. Sijten är alltså den 

institution som avgränsar människans maadtoe rumsligt. 

Sijten har som begrepp och funktion varit under allt större fokus de senaste 

åren. Labba (2017) har i sin avhandling ingående beskrivit den renskötselba-

serade sijtens funktion i förhållande till dagens rennäringslagstiftning och 

bygger sin beskrivning på de nutida och historiska källor som finns, tillsam-

mans med egen, praktisk kunskap av renskötseln och betydelsen av samiska 

termer. I Norge är en del av sijtens platsbundna rättigheter erkända genom 

rennäringslagstiftningen, vilket den inte är i Sverige. I Sverige är samebyn en 

svensk ekonomisk konstruktion, från den första renbeteslagen 1886 fram till 

sin nuvarande utformning 1971, utan någon hänsyn till samisk sedvana eller 

rättsuppfattning. Där Labbas (2017) fokus är sijtens funktion för den praktiska 

renskötseln, så ligger mitt intresse för sijten utanför dagens samebyar och 

istället på de ingående normer och funktioner som måste finnas för att en sijte 

ska kunna klara sig samtidigt som den institutionaliserar normer och funkt-

ioner knutna till en plats, ett territorium.44 Sijtens funktion som en självbe-

stämmandearena på lokal nivå innehåller aspekter som territorialitet, kunskap, 

relationer, samspel, kompromisser, funktioner och regler.45 Sara (2011) talar 

om sijten som autonom, som en självstyrande enhet där vissa värden måste 

finnas representerade för att självstyret ska kunna fungera. Dels måste det fin-

nas en levd, praktisk erfarenhet, vilket knyter an till att kunskapssystemet 

måste vara tillräckligt uppbyggt för att självstyret ska kunna praktiseras. Dels 

krävs det att det finns en gemensam bas i form av värderingar och en världssyn 

                                                      
44 Eidlitz Kuoljok (2011, 11–12) menar att även om själva ordet sijte kan vara mycket gammalt, 

så hindrar det inte att det haft olika innehåll i olika tider och i olika områden. Hon kritiserar 

även föreställningen om att den sijteorganisation som fanns på skoltsamiskt område, med upp-

byggda vinterbyar och egna ting, skulle vara en allmängiltig modell för den historiska sijten. 

45 Se även Nergård (2006) och Nordin (2007) om sijten som en socialiserande arena.  
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som är bevarad (Sara 2011, 141). Labba (2017) beskriver sijten utifrån tre te-

man46 kopplade till hur hon menar att sijten fungerar praktiskt utifrån rensköt-

seln, med syfte att visa på hur dagens rennäringslagstiftning motverkar en in-

tern renskötselautonomi. De källor som beskriver sijten och dess funktion är 

inte så många och både Labba och jag använder oss av samma källmaterial. 

Hennes beskrivningar är utförliga och välformulerade men utifrån mitt fokus 

på de ingående beståndsdelar som sijten inrymmer för att formulera en förstå-

else för samiskt självbestämmande kategoriserar jag min beskrivning på ett 

något annat sätt. 

De beståndsdelar som behöver finnas på plats för att kunna uppnå detta 

lokala självbestämmande, eller lokal autonomi, oberoende av renskötseln är: 

1. Dajve – tillgången till en plats/ett territorium; 2. Maahtoe – tillräcklig kun-

skap för att kunna bruka och nyttja detta territorium; och 3. Vuekie – gemen-

sam kunskap och gemensamma regler och normer för att kunna upprätthålla 

självbestämmandets funktion.  

Jernsletten (2001) beskriver kopplingen mellan landskap, människor, 

etiska principer och kunskap så här: 

Landskapet är en karta över en kollektiv dåtid. Samtidigt har landskapet varit 

en förutsättning för den livsform som människor har fört, baserad på ut-

marksnäring, renskötsel och fiske. Detta levnadssätt återspeglas i ett mentalt 

landskap, där etiska principer är knutna till tanke- och handlingssätt. Det bety-

der att värderingar inkorporeras eller nedförs i kroppen, genom närvaron i land-

skapet där tidigare generationer har levt sitt liv. Genom att bryta banden som 

knyter folk till landskapet är därför att skära av den historiska dåtiden som har 

gjort människor till det de är (Jernsletten 2001, 22).  

6.1.2 Dajve 

Dajve eller platsens centralitet är mitt fokus för att argumentera för att samiskt 

självbestämmande är beroende av plats och inte kan frikopplas från tillgången 

till ett territorium. Konstruktionen av sijtens territorium, eller hur de olika 

                                                      
46 Labba (2017) använder de nordsamiska termerna duovdatlašvuohta, siidaguimmešvuohta och 

siiddastallan. 
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markområdena med olika funktioner, fogas samman till den territoriella enhet 

som utgör en sijte är fundamentalt för att förstå sijtens konstruktion (Sara 

2011, 42). Där förståelsen av ett territorium när det gäller suveräna stater 

hänger ihop med ett statiskt avgränsat område (Eriksson 2002), ska dock 

territorialitet i ett sijte-sammanhang förstås som flexibla gränser som kan sud-

das ut eller dras upp beroende av olika behov, exempelvis renens behov av 

bete. De gränser som är mer fasta kan exempelvis vara större vattendrag, me-

dan andra gränser mer kan liknas vid buffertzoner som förändras och dras upp 

när renarna betar i området (Labba 2017, 100; Oskal & Sara 2001). Solem 

(1970) beskriver att sijten inte behöver vara något konstant, utan att tillfällig-

heter kan spela in när en sijte konstituerar sig. Om exempelvis två renägare 

får sina renar ihopblandade kan de besluta om att bilda sijte under vintern, 

vilket innebär att inte bara medlemmarna i en sijte kan växla från år till år eller 

efter årstiderna, utan att även gränserna kan växla (Solem 1970, 187). Vid 

svåra betesförhållanden kommer renens behov i första hand och står då över 

människans behov av kontroll och fasta gränser mellan sijtorna (Labba 2018). 

Samtidigt har gränser betydelse eftersom frågan om man befinner sig innanför 

sitt eget betesområde eller inte, påverkar vilken handlingsfrihet man har till 

att fatta självständiga beslut i förhållande till andra (Oskal & Sara 2001, 280).  

Dajve, oavsett om det är i form av land, vatten eller en flerdimensionell 

sfär, är en av sijtens väsentligaste byggstenar. Utan platsens inneboende vär-

den och kvalitéer finns det inte heller någon grundförutsättning för sijtens fort-

satta existens. Men där statsgränser är absoluta, är sijtens territorium skiftande 

och i viss mån flexibelt, beroende av vad främst renen behöver för att klara 

sig – och i förlängningen människan. Denna vetskap och ömsesidiga förståelse 

för vad som utgör gränserna för en viss sijte, ett visst territorium, grundar sig 

på den kunskap som byggts upp om just den platsens förutsättningar. Denna 

kunskap är också rumsligt och territoriellt betingad och beroende av en kopp-

ling till land och naturresurser.  
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6.1.3 Maahtoe och vuekie 

Tätt sammanfogat med marken är alltså maahtoe eller den kunskap som be-

hövs för att kunna nyttja naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt inom ett visst 

område. Samisk kunskap förs vidare mellan generation till generation och un-

der begreppet ryms egenskaper som naturresurshantering, anpassning, världs-

bild m.m. Maahtoe/kunskap bildar tillsammans med människorna och marken 

den bas som är nödvändig för att sijten ska kunna upprätthållas och leva vidare 

över generationerna.  

För att erhålla maahtoe gäller det att lyssna, titta och observera och reflek-

tera över hur de äldre i omgivningen arbetar, samtidigt som att prova och miss-

lyckas är en viktig del i den pågående lärprocessen (Balto & Kuhmunen 2014). 

Att vara med ute och lära känna markerna är nödvändigt, samtidigt som språ-

ket som kunskapsförmedlare, är tätt knutet till företeelser i naturen och dess 

förutsättningar. Språk, mark, naturresurser och kunskap är delar som inte går 

att separera och utgör tillsammans territoriet. För att kunna upprätthålla sin 

autonomi måste sijten ha så stort spelutrymme att den har möjlighet att göra 

misstag för att kunna göra rätt nästa gång och på det sättet utveckla den ge-

mensamma kunskapsbasen. En del av sijtens kunskapssystem är å ena sidan, 

bevarandet och vidareförandet av information och kunskap från generation till 

generation. Å andra sidan är det en uppmuntran till eget, individuellt ansvar 

där varje ny generation förnyar sina möjligheter till självstyre (Sara 2011, 49). 

Helander (2001, 81) menar att den samiska rättsuppfattningen i frågan om 

rätten att tillgodogöra sig naturresurser är intimt förknippad med ett ekologiskt 

kunnande och tänkande i traditionellt samiskt levnadssätt, där samspelet mel-

lan människan, naturen, de sociala relationerna och normerna är utgångspunk-

ten. Vuekie är benämningen på förmågan att omvandla maahtoe till praktisk 

handling genom det gemensamma normsystem som styr samspelet mellan 

människor och naturen. Några av dessa normer speglas i det nordsamiska be-

greppet boazolihku/renlycka som är ett begrepp som speglar en implicit för-

ståelse av vad det innebär att vara en bra människa (Oskal 1995, 126–127). I 
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begreppet ligger en förståelse för att människan med hjälp av sina handlingar, 

ord och tankar kan påverka sin egen renlycka och på så sätt få en vacker och 

stor renhjord (Oskal 1995, 129, 133–134). I detta begrepp inryms också en 

förståelse för att naturen själv kan stå för repressalierna om man som människa 

handlat orätt och att oriktiga handlingar på ett eller annat sätt kommer att få 

konsekvenser. Innebörden av att vara en god människa är alltså beroende av 

hur du förhåller dig till det som är förutbestämt av något större än dig själv. 

Kunskap om och förståelse av, i det här fallet, renen uppnås inte genom att 

endast studera den ena dimensionen, den rumsliga förståelsen av naturen som 

jag är van att se den, eftersom renen påverkas i lika hög grad av mina etiska 

och moraliska förehavande som människa, samt av en andlig dimension (se 

även Balto & Kuhmunen 2014).  

Att ha maahtoe och vuekie är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig det 

som naturen erbjuder och upprätthålla relationen med både människor och 

platser, och därmed även kunna upprätthålla autonomin i sijten. Samtidigt är 

dajve/platsen och landskapet en nödvändighet för att erhålla den kunskap som 

behövs. Sijten är en arena där arbetsuppgifter utförs och funktioner upprätt-

hålls. Det finns både en institutionell aspekt av sijten, med funktioner som 

klarlägger reglerna och en socialiserande, strukturerande funktion inom sijten 

som exempelvis laahkoeh bidrar till (Nergård 2006; Sara 2010, 38).  

Det har emellertid från gammalt hos sameh alltid funnits en vacker, utpräglad 

rättsuppfattning, god sedvänja och hört till god ton att vid vilka renskötselfor-

mer som helst envar renägare, större eller mindre, beflitat sig om att sörja för 

upprätthållandet av en god ordning och en rättvis fördelning av arbetet i ren-

skogen […] Rötägg och slöfockar, grälsjuka individer och intrigmakare, ha vis-

serligen alltid funnits […] (SET 1930, nr 3, 18). 

 

Sijten som arena kräver således att gemensamma beslut fattas och att det 

finns regler som delas av dess medlemmar. En av förutsättningarna är att det 

finns en gemensam kunskapsbas genom maahtoe och vuekie, men besluten 

som fattas berör ibland också andra, utanför sijten. Därför kan en del av de 

normer som styr sijtens funktion och samspel också användas för att förstå hur 
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samiskt självbestämmande kan utövas i relation med det omgivande sam-

hället.  

Besluten i en sijte är beroende av vilken situation som uppstått och kan 

antingen tas av en person, den som är ledare för sijten, eller av renskötarna 

enskilt eller i grupp (Sara 2001). Vem som blir ledare för sijten kan basera sig 

på faktorer som vilken position personen har inom laahkoe, kunskaper, kvali-

fikationer och renantal (se även Oskal & Sara 2001). Rätt att bestämma över 

de egna renarna har alltid den enskilda renägaren, men ibland kan renskötaren 

vara tvungen att fatta beslut som också påverkar fler inom sijten. Sådana be-

slut diskuteras och utvärderas genom rååresjidh, en ständigt pågående process 

där kunskap överförs, beslut fattas och situationer tolkas. Det har i olika sam-

manhang förts fram att det traditionella sättet att fatta beslut inom sijten är att 

se alla renskötare som likvärdiga och att sträva efter konsensus i alla samman-

hang och att omröstningar och majoritetsprincipen därför är främmande (se 

Balto & Kuhmunen 2014; Hågvar 2014). Vilka underliggande mekanismer 

som styr och har betydelse för att ett konsensusbeslut kommer till stånd kan 

diskuteras. Men den norm av att komma överens med allting levande, som 

bland annat ryms inom begreppet renlycka, är en del av denna strävan efter att 

uppnå enighet. Bland annat beskrivs relationen mellan renar och människor 

som en kompromiss mellan två parter med åsikter som skiljer sig åt i viss mån, 

men där båda parter vinner på relationen. Familjer och renar är knutna till 

samma platser/territorier och renens beteende eller vana har uppkommit ge-

nom den här kompromissen (Sara 2011, 147–148). Även om gränserna mellan 

flera sijtor delvis kan vara anpassningsbara utifrån renarnas behov så är ut-

gångspunkten att gränserna ska respekteras. Om en sijte upplever att man be-

höver använda en annan sijtes betesland, måste sijten kommunicera sitt behov 

och ge den andra sijten möjlighet till att ta ställning i frågan (Labba 2017, 

118).  
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6.1.4 Självbestämmande som att bearkadidh – genom dajve, maahtoe 

och vuekie 

Min utgångspunkt för att förstå och analysera vilka beståndsdelar som behövs 

för att det samiska samhället ska kunna bearkadidh, det vill säga bli autonomt 

eller självstyrande, är behovet av dajve, maahtoe och vuekie. Det går inte att 

separera frågan om samiskt självbestämmande från tillgången till land, vatten 

och naturresurser. Med utgångspunkt i sijten är den ömsesidiga, jämbördiga 

relationen mellan människa, land och ren ett fundament för att autonomi ska 

kunna erhållas. Renen kan här ses som en symbol för allt levande som männi-

skan har en relation till.  

Min tillhörighet bestäms av min laahkoe där jag genom mina skyldigheter 

och åtaganden, vilket exempelvis kan vara att erhålla och vidareföra 

maahtoe/kunskaper, även får tillgång till maadtoe, dvs. tillgång till naturre-

surser på en specifik plats/dajve. Omfånget av min maadtoe, bestäms genom 

sijtens institutionaliserande av vuekie, de normer som reglerar vårt gemen-

samma ansvar och relation till varandra, till landskapet och till allt levande. 

Detta innebär exempelvis att tillgången till naturresurser inte är en rättighet, 

utan något som är styrt och beroende av flera olika dimensioner av kunskap, 

ansvar, behov och relationer, och är något som både kan ges och tas ifrån en. 

I en värld där statsgränser är absoluta är sijtens gränser böljande och utgår från 

behov eller förutsättningar för stunden, där mekanismer måste finnas på plats 

för att hantera en sådan föränderlighet.   

När idéer om samiskt självbestämmande uttrycks genom den rättighetsdis-

kurs som härrör från internationell urfolksrätt eller från den svenska staten i 

termer av politisk, språklig och kulturell autonomi, riskerar avgörande normer 

gå förlorade. Genom att utgå från vad det samiska samhället behöver för att 

bearkadidh och de ingående normer som institutionaliseras i sijten går det att 

förstå samiskt självbestämmande och autonomi kopplat till territorium från en 

annan ontologisk utgångspunkt. Dessa normer kan användas som utgångs-

punkt för att diskutera det samiska självbestämmandets innehåll och omfång, 
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hur den interna samiska autonomin kan institutionaliseras och hur relationen 

med det omgivande majoritetssamhället kan se ut. Genom detta skapas också 

en förståelse av att en ömsesidig, pågående relation mellan människa, land-

skap och djur aldrig kan omformuleras i termer av äganderätt eller nyttjande-

rätt.  

Den krock som uppstår mellan att se samiskt självbestämmande som något 

sprunget ur internationell och nationell rätt, innehållande politisk, språklig och 

kulturell autonomi å ena sidan, eller som en förutsättning för att bearkadidh 

genom dajve, maahtoe och vuekie å den andra sidan, menar jag är både onto-

logisk och epistemologisk, vilket jag kommer att återkomma till. 

6.2 Idéer om självbestämmandets innehåll 

 

Vad behöver då det samiska samhället för att bearkadidh och hur har detta 

uttryckts över tid? I de kommande avsnitten ska jag försöka utmejsla de tidiga 

idéerna om självbestämmandets omfång och innehåll, hur självbestämmandet 

ska institutionaliseras såväl inom det samiska samhället som i relationen med 

det omgivande samhället.  

Att samer till skillnad från andra inte kunde få någon äganderätt till land är 

en sådan fråga som tidigt påtalades som en orättvisa av Elsa Laula (1904, 10): 

”Lappen får – alla ömmande omständigheter till trots – gifva vika och obarm-

hertigt drifves han till tiggarstafven, han har ju icke äganderätt till sitt land 

utan äger endast rätt till renbete”. Argumentet bygger på att konfiskeringen av 

land till förmån för nybyggande svenskar har medfört att samerna trängts bort, 

undan för undan och på det sättet minskat samernas möjlighet till försörjning, 

och att samer borde ha samma rätt som svenskar att få ägande/förfoganderätt 

över sina marktillgångar: 

Därhän har lapparnes osäkra rättsställning ledt, på grund av deras undantags-

ställning i den svenska jordrättsskipningen […] Lappen måste tillerkännas 

äfven denna rättsställning, eljest är hans öde besegladt (Laula 1904, 16).   



158 

 

 

De tidiga idéerna om självbestämmandets innehåll är tydligt kopplade till 

rätten till land och vatten och att samiskt brukande, precis på samma sätt som 

annat brukande av mark, ska ge upphov till en äganderätt. Den bärande vär-

deringen i denna idé är dels den om icke-diskriminering i förhållande till ma-

joritetsbefolkningen, dels att tillgången till land och vatten är det mest väsent-

liga för samerna som folk och en förutsättning för att samerna ska kunna för-

sörja sig. Dessa idéer formulerades långt innan FN:s konvention mot rasdis-

kriminering och den princip om icke-diskriminering som idag är ett av de 

bärande folkrättsliga argumenten för att urfolks markanvändande ska ges ett 

starkt skydd och i vissa fall ges en äganderätt (se Anaya & Rodriguez-Pinero 

2018; Scheinin & Åhrén 2018; Åhrén 2016). Den diskriminering mot samerna 

som fanns i samhället tog sig uttryck genom exempelvis den befintliga renbe-

teslagstiftning och det lappfogdesystem som fråntog samerna rätten att före-

träda sig själva och fatta beslut över sina egna frågor. 

Varför frågan om att jämställa samisk markanvändning med andra ägande-

rätter var så viktig, var dels frågan om möjligheten till försörjning, dels kraven 

om att samerna skulle kunna få rösträtt. Laula drev t.ex. frågan om att samerna 

skulle kunna komma till tals i kommunala ärenden eftersom det var där frågor 

som var viktiga för samerna avgjordes, som beskattning och fattigvård. Vik-

tigt var även att samerna skulle kunna få rösträtt till riksdagens andra kam-

mare, vilket vid denna tid ställde krav på att man skulle vara över 21 år och 

antingen ha en inkomst av 800 kr eller en jordbrukslägenhet som var taxerad 

till minst 1000 kronor eller arrenderade en fastighet taxerad till minst 6 000 

kronor (Laula 1904, 24).47  

  Även Stenberg (1920) kopplar samman frågan om samernas politiska och 

kommunala rättigheter med samiska rättigheter till marken och att samerna 

ska behandlas såsom ”varje annan svensk medborgare” (Stenberg 1920, 54). 

                                                      
47 Se även Sjölin 2002 och Björkman 2019 om ”Samernas förbryllande rösträttshistoria” 
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Att samerna nekades att handha sina egna frågor sågs som en stor orättvisa: 

”Vi sameh vilja […] inte bara betraktas såsom ’svenska undersåtar’ utan verk-

ligen vara svenska medborgare på samma sätt som Lapplands övriga invånare 

[..]” (Stenberg 1920, 64). Stenberg baserar sina krav på att samerna såsom 

nation bebott norra Sverige i över tvåtusen år och därmed även var Saepmies 

första inbyggare och ägare. Samerna hade aldrig heller själva avsagt sig an-

språken på sitt land, eller genom vapenmakt blivit erövrat av svenskarna 

(Stenberg 1920, 88–89). Idéerna bygger således både på en motivering om 

juridisk rätt kopplad till värderingen om icke-diskriminering i jämförelse med 

andra svenska medborgare och på en moralisk värdering med hänvisning till 

att samerna faktiskt fogat sig i statens pålagor genom bl.a. månghundraårig 

skattebetalning och laglydighet. Förutom att tillgången på mark behövde säk-

ras så ville Stenberg även att samerna skulle organisera sig och få inflytande i 

de organ och den lagstiftning som påverkade dem:  

Därför du man och kvinna, ung som gammal, bland sameh, kom ihåg att livet 

kräver ett verk av oss och ett verk utföres lättare, där flera förena sig om en sak. 

Låt oss fördenskull sammansluta oss och gemensamt arbeta för att nå upplys-

ning och framsteg (Stenberg 1919 i SET, nr 1, 1). 

 

I Samefolkets egen tidning motiverades kraven på representation i riksdagen 

med att samerna som befolkningsgrupp stod i en särklass och allvarligt var 

hotade till sin existens: 

Här gäller det ju ändock en befolkningsgrupp som står i en särklass, ett folk 

som på grund av olidliga förhållanden trängs tillbaka och allvarligt hotas till sin 

existens. Det handlar också om en grupp svenska medborgare som strävar efter 

att i socialt hänseende kunna mäta sig med andra. Det viktigaste är att samer 

givas tillfälle att genom en egen representant föra talan i den lagstiftande för-

samlingen. Endast den moraliska verkan av ett dylikt arrangemang skulle vara 

av oersättligt värde. Det skulle skapa ett förtroende som alla kommer att ha 

nytta och gagn av (SET 1932, nr 3, 18). 48 

                                                      
48 De samiska kraven om att få samisk represesentation i riksdagen som bland annat både Laula 

(1904) och Stenberg (1920) lyft, hörsammades av Carl Lindhagen som vid tre olika tillfällen, 

1920, 1930 och 1937 motionerade i frågan till riksdagen och föreslog bland annat att samerna 

skulle få en representant inom vardera kammaren (Mörkenstam 1999; Sjölin 2002).  
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Kraven om representation i den svenska riksdagen försvinner senare från den 

samiska agendan, men återkommer igen i två motioner till Sametinget som 

berör samernas representation externt, i förhållande till staten. Ett förslag till 

lösning är att samerna (genom röstlängden) får en egen valkrets i riksdagsvalet 

och därigenom även får egna valda representanter i riksdagen (Renägarför-

bundet 2001, M170, dnr 55/01). Ett annat förslag är att samerna ges ett visst 

antal platser i riksdagen som är så pass många att en bred representation för 

det samiska samhället uppnås. ”Ingen ledamot i riksdagen har idag uppdrag 

att representera det samiska folket. Samerna företräds idag endast av det 

svenska politiska systemet. Ingen samer har reell möjlighet att med bara röster 

från samiska väljare ta en plats i riksdagen. Faktum är dessutom att en same 

som väljs in, ändå inte representerar samerna som folk utan i första hand det 

riksdagsparti och den ideologi som de gått till val på. På andra håll i världen 

har urfolk egna fasta mandat i den nationella folkvalda församlingen” (Min 

Geaidnu 2002, M244, dnr 182/02).  

Frågan om samiskt självbestämmande kopplas återkommande till till-

gången till land, vatten och andra naturresurser och den tydligaste idéen som 

formuleras är just behovet av naturresurser för att kunna bearkadidh och som 

en nödvändighet för samerna att ha tillgång till. Sedan början av 1900-talet är 

frågan om självbestämmande över land, vatten och naturresurser också tätt 

sammankopplad med frågan om hur samerna ska organisera sig för att få ge-

nomslag för sina krav i kommuner och gentemot riksdag och regering. Under 

tiden närmast före och några år efter det första samiska landsmötet på den 

svenska sidan av Saepmie, i Östersund 1918, var organiseringsaktiviteten hög 

och nio samiska lokalföreningar var aktiva i södra Norrbotten, Västerbotten 

och Jämtland (Lantto 2003, 39). Men arbetet var inte enkelt och engagemanget 

minskade efterhand: 
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Jag fortsatte emellertid och tryckte upp 200 affischer på finska språket för att 

uppmana sameh att samla sig till höstmässan i Jukkasjärvi för att dryfta organi-

sationsfrågan och andra frågor rörande sameh. Knappast en enda same kom till 

höstmässan i Jukkasjärvi. Här gömmer sig visst samefolkets organisation ännu 

i naturhemligheterna och är icke så lätt att framkalla (Thuuri i SET 1919, nr 1, 

2). 

 

Den tidiga organiseringen gick fram och tillbaka i aktivitet under 1930- och 

40-talen (Lantto 2003), och det var först under 1960-talet som SSR:s organi-

sering tog fart på allvar. Därför är det tidiga materialet om självbestämmandets 

innehåll inte så omfattande. Ett tydligt förslag som framkommer och som är 

kopplad till idén om självbestämmande är behovet av att organisera sig och 

sluta sig samman för att på det sättet kunna få det inflytande man behöver över 

sina egna resurser. Det är också den tydligaste idé som genomsyrar det tidiga 

organisationsbyggandet.  

Till en början hade nog Vilhelmina sameförening svårt att förlika sig med de 

parlamentariska formerna, liksom det också vilade viss osäkerhet över arbetet. 

Och så måste man naturligtvis också räkna med den hårdarbetade jordmånen 

samt oförståelsen. Hos en hade sammanslutningstanken omfattats med djupare 

intresse än av flertalet. Han [Anders Wilks, min kommentar] insåg att endast 

organisationen skulle kunna rädda samebefolkningen från dess förnedring och 

fullkomliga underkastelse av godtycket (Rensund i SET 1935, nr 2, 15). 

 

Avsaknaden av frågor kopplade till hur den samiska marken och naturresur-

serna ska förvaltas internt tolkar jag som att när det finns ett internt, funge-

rande system för detta genom maadtoe och sijten, är inte detta en fråga som 

behövdes diskuteras närmare. Istället var det relationen med det omgivande 

samhället som behövde utvecklas och i de tidiga organisationssträvandena var 

det just den frågan som var i fokus – hur samerna genom att organisera sig 

också kunde få kommunicera sina behov på de arenor där beslut fattades. När 

den interna autonomin är relativt intakt och känslan av självstyre är högt, är 

det naturligt att det är svårt att på en kollektiv nivå få gehör för ett ökat orga-

niserande och speciellt så i en form som är en främmande. Det blir framöver 
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också allt tydligare i mitt empiriska material att frågan om självbestämman-

dets innehåll och omfattning är svårt att formulera på en detaljerad nivå och 

allt fler idéer istället fokuserar på hur relationen med det omgivande samhället 

ska se ut. 

6.2.1 Den interna autonomin och relationen med det omgivande 

samhället 

I materialet är det två idéer som möts i de samiska organisationssträvan-

dena och som finns parallellt med varandra till att börja med. Den ena idéen 

är den som är bärande från 1960-talet och som jag beskriver mer ingående i 

kapitel 3, nämligen behovet av att organisera sig för att kunna upprätthålla en 

samisk sammanhållning och kunskapsstruktur när renskötseln ska rational-

iseras och allt fler samer lämnar det samiska kärnområdet. Den andra idéen är 

behovet av att organisera sig för att få inflytande i majoritetssamhällets be-

slutssystem, som är den idé som återfinns i de tidiga organisationssträvandena 

och tar sikte på hur relationen med det omgivande samhället ska se ut. Men 

jag börjar med den första idéen, den om att organisera det interna, samiska 

samhället:  

Exploateringar medför en invandring av en icke-samisk befolkning och sam-

hällsliv som sätter samerna i underläge. Det här underläget medför att allt fler 

samer blir tvingade att ta det dominerande samhällets kultur- och samhällsliv 

som sitt eget för att få arbete och en social position. Kvinnor, unga, arbetsföra 

och utbildade måste lämna hembygden och inlemmas i det dominerande sam-

hället och det får svåra följder för samernas sammanhållning och kultur. Riks-

förbundet vill upprätthålla värdet att vara och uppfatta sig som same, att tala 

samiska, klä sig samiskt, upprätthålla olika samiska kulturtraditioner och sym-

boler, bo, leva, arbeta och umgås bland samer (Samefolket 1978, nr 2, 12). 

 

Man menade att organisationer som SSR därför behöver bidra till att bevara 

och utveckla den traditionella samiska gemenskapen som de menar finns inom 

samebyar, hem och familj.  
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Inom en tillräckligt stor samisk befolkning, där ålders- och könsfördelningen är 

jämn, skall nya generationer, yrkesgrupper och sociala grupper samer ha möj-

lighet till gemenskap och kontakt med andra samer och på det sättet mer eller 

mindre medvetet ta del av, befästa och föra vidare samiska värden (Samefolket 

1978, nr 2, 13).  

 

Det är också gemenskap och skapandet av relationer över generationsgrän-

serna som är nyckeln till att föra över den maahtoe/kunskap som behövs för 

att kunna upprätthålla ett samiskt samhälle. Det interna självbestämmandet 

ska alltså utövas av sameföreningar och samebyar på den lokala arenan, där 

sijtens normer kring dajve, maahtoe och vuekie förutsätts finnas etablerade 

och kan fortsätta överföras.   

 I SSR:s samepolitiska handlingsprogram från 1978 framgår att samerna 

borde ha rätt att förfoga över Saepmies rikedomar och naturtillgångar, rätt att 

få använda sitt eget språk, och rätt att genom egna organ och beslut få fullfölja 

utvecklingen på det ekonomiska, sociala och kulturella området. Att ta tillbaka 

de kulturella uttryck som försvunnit till följd av assimilering och att det är 

svårt att få gehör innanför samhällets ordinarie beslutssystem på grund av att 

samerna är så få till antalet, är argument för att stärka den samiska samman-

hållningen och samiskt självbestämmande. Detta ska göras genom att utveckla 

både samebyar och sameföreningar vilket bl.a. framgår i det förslag som läggs 

fram på SSR:s landsmöte 1980, där samebyn och sameföreningen föreslås 

vara basen för samisk gemenskap (Samefolket 1978, nr 2, 12; SSR 1980).  Om 

det interna självbestämmandet ska institutionaliseras genom samebyar och sa-

meföreningar på lokalplanet, så är det genom starka samiska organisationer på 

riksplanet som inflytande i majoritetssamhällets beslutssystem ska uppnås. 

Det är dock ännu mycket att göra innan SSR blir en målorganisation av samma 

slagkraft som tex arbetarnas och böndernas. Vi kan inte sticka under stol med 

att enskilda samer i mycket stor utsträckning ej har insett vådan av att söka 

komma till tals på det gamla sättet eller att inte komma till tals alls. Det kan 

bara föra till en sak, att samerna bli ännu mer efterblivna och att samernas land 

förblir ett u-område (Ruong, I. i Samefolket, 1964, nr 10–12, 162). 
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Alternativet, att inte organisera sig på detta vis, ses som vägen mot undergång 

för det samiska folket. Kritiken mot att inte ta ansvar som individ i ett demo-

kratiskt samhällssystem och leva upp till sina förpliktelser som samhällsmed-

borgare, vilket SSR upplever att inte många samer gör, fördöms: 

Vi som folkgrupp kan endast genom samlad kraft och starkt organiserande 

hävda oss i det expanderande samhälle där de ekonomiska lagarna är avgö-

rande. Vad skulle vi då vara idag, näringsmässigt och kulturellt, inte som helhet 

som är idag utan en splittrad folkspillra på väg att uppslukas av samhället 

(Idivuoma, P. i Samefolket, 1964, nr 10–12, 163). 
 

Istället måste samerna övertygas till att en organisation som SSR är nödvändig 

eftersom samernas självbestämmanderätt innefattar demokratiskt fungerande 

grundorganisationer (Samefolket 1967, nr 2, 30–31). 

 
Genom olika aktiviteter från samernas sida håller en samisk pol att skapas, som 

gör att en meningsfull dialog mellan den samiska minoriteten och storsamhället 

kan komma till stånd. Därvid är det viktigt att samerna verkligen kan och förmår 

samla sig till en distinkt artikulation av sina åsikter och värderingar.  

De samiska organisationssträvandena som började 1904 bar inom sig fröet 

till krav på självstyrelse. Det var också ett första försök till artikulation av sa-

mernas vilja och värderingar.  

Landsmötet, valda representanter för samefolket i Sverige, talar för samerna 

själva och anger samernas vilja. I den representativa demokratins och rättssta-

tens väsen ligger, att samefolkets vilja just på det nu sagda sättet kommer till 

uttryck: tillfälligt sammankallade folkmöten eller tillsatta personer talar endast 

för sig själva (Ruong, I. i Samefolket 1968, nr 8, 143–145). 

 

 De krav som framförs är tydliga med att den politiska viljan till att bli be-

handlade som övriga svenskar är stor, med krav på att få rätt till sina egna land 

och vatten och därigenom också få rätt att finnas representerade i de organ där 

beslut fattas som påverkar samerna. Genom åren ges det inget entydigt svar 

på om tillgången till naturresurser tar sig formen av en äganderätt eller nytt-

janderätt, utan idéerna och argumenten har varierat över tid och beroende av 

sammanhang. Oavsett vilken form de samiska rättigheterna har, dvs. om sa-

merna har en äganderätt till land och vatten eller inte, formuleras idéerna ofta 

som något absolut där inflytandet över land och vatten ska vara stort. Samti-

digt som det konstateras att samerna har små möjligheter att få gehör för sina 
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frågor innanför samhällets ordinarie beslutssystem, så är ändå tron på att de-

mokratiskt inflytande genom representativa organ och genom samarbete och 

samförstånd med offentliga myndigheter, är vägen att gå för att få gehör för 

samisk rätt.  

Samerna har en rätt till de land och vatten de sedan mer än tusen år bebott. 

Rätten härleds inte från kronan utan samerna är landets ursprungliga innevå-

nare, jakt- och fiskerätten deras ursprungligaste rättighet (Samefolket 1967, nr 

2, 20). 

 

Samiska rättigheter till land, vatten och naturresurser fortsätter också att 

kopplas till en värdering om icke-diskriminering i förhållande till majoritets-

befolkningen där självstyre i frågor som exempelvis rör rennäring, jakt, fiske 

och andra ekonomiska angelägenheter bör inrättas med hänvisning till samtida 

demokratiska rättigheter och möjligheten för samerna att föra sin egen talan, 

exempelvis i domstol (Samefolket 1963, nr 3, nr 4; Samefolket 1970, nr 3, nr 

4). 

Samernas rätt till land och vatten behöver inte förbindas med en äganderätt i 

formell mening utan är en nyttjanderätt. Det är ur demokratisk synpunkt icke 

acceptabelt att vägra en rättsinnehavare oavsett om det gäller en äganderätt eller 

en nyttjanderätt att föra sin egen talan inför domstol (Samefolket 1968, nr 1–2, 

11). 

 

Mark och vatten ska ägas kollektivt genom samebyn, naturresurserna ska vär-

nas och vinster från exploateringar föreslås gå till samerna – men det enda 

konkreta förslaget till hur detta ska operationaliseras är att det ska finnas sa-

miskt deltagande i den fysiska planeringen, lokalt och regionalt (Samefolket 

1978, nr 2, 13). Trots det starka motståndet mot assimilering och ett för starkt 

inkorporerande i det svenska samhället, vilket idéerna om att organisera sig 

för att kunna upprätthålla en samisk sammanhållning och kunskapsstruktur 

bygger på – ”Samebyn är den mest samiska av alla organisationer och institut-

ioner. Inom samebyn har samer möjlighet att bygga vidare på traditionellt sa-
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miskt levnadssätt, bosättning, näringsliv, umgängesliv och kultur” (Samefol-

ket 1978, nr 2, 13) – så är det genom majoritetssamhällets organisations- och 

myndighetsstruktur och med majoritetssamhällets politiska system, som det 

samiska självbestämmandet ska förverkligas på nationell nivå.  

Att det ska finnas möjligheter till en vetorätt för samerna vid exploateringar 

är en fråga som återkommit löpande. Vetot ansågs behövas just med anledning 

av att de myndigheter som beslutar om samernas marker inte tar tillräcklig 

hänsyn till samiska behov. Men det skulle i sådana fall krävas ett folkvalt full-

mäktige som är politiskt valt av röstberättigade samer, för att kunna utöva ve-

torätten enligt ”grundlagsfästa regler” (Samefolket 1981, nr 15, 29). Det finns 

alltså en inneboende konflikt i frågan om på vilken nivå inom det samiska 

samhället som frågorna om land, vatten och övriga naturresurser ska handhas 

och beslutas om. Å ena sidan framställs samebyn som den mest samiska av 

alla institutioner, och land och vatten ska ägas kollektivt inom samebyn. Å 

andra sidan är äganderätten inte tillräcklig för att samebyn även ska kunna 

fatta beslut och råda över de egna resurserna lokalt, utan besluten och rådig-

heten ska utövas av ett nationellt organ som ska utses genom val med kom-

munen som förebild. Äganderätten, eller den kollektiva självbestämmanderät-

ten, verkar inte heller vara tillräcklig för att samerna ensamt ska få råda över 

vare sig naturresurser eller andra frågor som är viktiga för det samiska sam-

hället, utan lösningen – det egna representativa organet till trots – är att få 

medinflytande i förvaltningsfrågor (Samefolket 1982, nr 9, 3).  

Idéerna följer på många sätt samma mönster som de om självkonstituering. 

Hur de formuleras är beroende av inflytandet från den internationella folk-

rättsliga arenan, rationaliseringen av rennäringen och inte minst från den rätts-

kamp som inleddes av SSR genom Skattefjällsmålet. Rättighetsargumenten 

och hur dessa formuleras för att också förstås av det omgivande samhället, blir 

dock tydligare och nya begrepp etableras i form av samernas rätt till sin eko-

nomiska, sociala och kulturella utveckling. Samtidigt är förslagen till hur detta 

inflytande ska operationaliseras oftast beskrivna i ganska vaga ordalag och till 
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stor del inordnade under befintliga svenska myndighetsstrukturer, med förslag 

om att få inflytande i beslutsprocesser det vanligaste. Idéerna om självstyre 

och att samerna själva är bäst lämpade för att veta vad som är viktigt för dem, 

går sällan längre än att föreslå att samerna borde få en förhandlingsposition, 

eftersom ”rösträtten är av noll och intet värde för samerna som grupp, därför 

att de är så få” (Samefolket 1968, nr 1–2, 13; Samefolket 1975, nr 6, 7).  

Mark, vatten och andra naturresurser är den bärande beståndsdelen i vad 

det samiska samhället behöver för att bearkadidh och för samisk autonomi på 

lokal nivå. I takt med att normerna om medlemskap i samebyarna och rätten 

till jakt och fiske förskjuts mot att bli allt mer rättighetsbaserade blir det allt 

svårare att komma till beslut om hur samebyarna och sameföreningar ska 

kunna utgöra arenor för maahtoe och vuekie och på det sättet institutionalisera 

den lokala autonomin. SSR:s försök att lägga fram förslag till hur samebyarna 

ska organisera sig och knyta fler samer till samebyarna går aldrig igenom. 

Resultatet blir istället att det finns en tvetydighet runt den interna autonomin, 

om den ska utövas på lokal nivå genom samebyarna, genom SSR, eller ett 

folkvalt organ på nationell nivå.  

Jag ser fyra orsaker till varför det inte går att tydligt formulera hur den in-

terna autonomin över mark och vatten ska institutionaliseras under den här 

perioden. Den första är att de rättighetsbaserade argumenten kring jakt, fiske 

och medlemskap i samebyarna tränger ut normer om laahkoe, maadtoe, dajve, 

maahtoe och vuekie, vilket medför att medlemskapet kommer att handla om 

konkurrens om redan små och begränsade resurser. Den andra är att trots att 

det lokala utövandet och implementerandet av dessa normer skiljer sig åt över 

Saepmie, försöker SSR att hitta ett likriktat förslag till organisationsmodell 

med argument om enighet, där utrymmet för lokal anpassning är liten. Den 

tredje är idéen och tron på att anpassningen till majoritetssamhällets organi-

sationsstruktur, för att i mötet med den svenska staten kunna tala samma språk, 

är så stark att den lokala autonomin förskjuts till att endast kunna hanteras av 

en institution på central nivå. Den fjärde är inflytandet från den internationella 
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folkrätten, som genom idéen om folket också låser de samiska idéerna till att 

relationen med staten endast kan institutionaliseras genom ett folkvalt organ.  

[…] vi är ett folk och vi ville ha en organisation som kunde representera hela 

den samiska populationen eller folket då, på svensk sida. För vi hade ju organi-

sationer som ja, talade emot varann så att egentligen så hade vi ju dödläge på 

många frågor genom att man motarbeta varann upp till regeringen. Sen växte 

ju folkrätten, fick ju bättre positioner och […] ja, vi hade alltså blivit medvetna 

om att folkrätten talade för oss. Att vi uppfyllde kriterierna för definitionerna 

för ett folk och då skulle vi alltså få en helt annan plattform att driva våra frågor 

från (Informant A6).  

 

6.3 På väg mot ett Sameting – självbestämmande 

som representation och kulturell autonomi 

 

Den statliga Samerättsutredningen som tillsattes 1982 hade bland annat som 

syfte att utreda vilka särskilda behov som kunde härledas till samernas ställ-

ning som urfolk, samt att se över behovet av ett samiskt organ som kunde 

företräda samerna i olika sammanhang (SOU 1989:41). Inför tillsättandet av 

samerättsutredningen kommenterade den samiska riksorganisationen Same 

Ätnam utredningens direktiv (Samefolket 1982, nr 9, 5). Organisationen var 

tydlig med att samerna själva ansåg sig vara ett folk eller en nation och att ett 

gemensamt samiskt organ måste inrättas, eftersom det i enlighet med FN:s 

princip om folkens självbestämmanderätt framgår att denna rätt måste ut-

tryckas av folket och inte av några speciella intressen eller intressegrupper 

inom folket.  

De samiska organisationer som redan fanns kunde inte sägas uttrycka en 

samlad folkvilja, utan endast sina medlemmars intressen. Folkviljan kunde 

endast komma till uttryck genom ett representativt organ, eftersom staterna 

(Sverige, Norge, Finland) annars inte skulle veta vem som representerade de 

samlade samernas vilja i en förhandlingssituation. Samiskt självbestämmande, 

menade Same Ätnam, skulle förstås som att ha inflytande över beslut i frågor 
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som direkt berör eller har en avgörande betydelse för samerna, genom att delta 

och anpassa sig till majoritetsbefolkningens beslutsprocess. Detta fordrade ett 

representativt organ som kunde uttrycka folkviljan. Förutom att ha beslutan-

derätt skulle detta organ även vara rådgivande till riksdag, regering och till 

övrig förvaltning på central och lokal nivå (Samefolket 1982, nr 9, 5– 9).  

 
Våra samiska organisationer uppfattas idag, av oss själva och omvärlden, end-

ast som intresseorganisationer, som var och en för sig, bara representerar sina 

medlemmar. […] 

För att kunna hävda vårt folks intressen gentemot omvärlden måste vi också 

organisera oss så att det blir största möjliga slagkraft bakom våra ord, med 

största möjliga uppslutning från vårt folk. De åsikter och krav som samerna för 

fram, måste alltså av omvärlden och själva uppfattas om representativa, dvs. ha 

tillkommit på demokratiskt sätt, med möjlighet för samtliga samer oavsett yrke 

att påverka beslut och värderingar. Först då kan vi tala om att en samfälld sa-

misk folkvilja kommer till uttryck. […] 

Organisationerna är ett utmärkt redskap för att driva de olika intressen som 

kan finnas. Men som samlat organ för att föra ett folks talan är de otillräckliga.  

Låt oss kalla det ett sameparlament, även om begreppet låser lätt tankarna. Nå-

gon kan tex förledas att tro att vi samer skulle bli tvungna att dra in partipolitik 

inom samepolitiken. Det är ju bevisat genom årtiondens organisationsarbete att 

partipolitik går att undvika och ska undvikas för att inte splittras (Barruk U. i 

Samefolket 1981, nr 13–14, 17).   

 

Vid Nordiska Samerådets trettonde konferens 1986 i Åre togs beslut om ett 

gemensamt samepolitiskt program. Programmet är uppdelat i teman som auto-

nomi/rätten till land och vatten, sociala/kulturella rättigheter och självbestäm-

mande/förvaltning (Samerådet 1989). Som argument för de förslag som pre-

senterades i det samepolitiska programmet framhölls de internationellt accep-

terade principer om urfolk som kommer till uttryck genom FN:s människo-

rättsdeklarationer och konventioner. Det slogs även fast att samerna uppfyllde 

alla de förutsättningar som krävdes för att kunna definieras som ett folk; näm-

ligen en egen gemensam historia, en egen materiell och andlig kultur, ett eget 

språk och egna rättstraditioner. Genom detta hade samerna även en obestridlig 

rätt till självstyre i de frågor som angick samernas egen situation kulturellt, 

socialt och näringsmässigt (Samerådet 1989, punkt 8). Programmet återspeg-

lar tidens internationella argument för urfolks rättigheter och visar på det sättet 
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att samerna tidigt följt med i och varit aktiva i det internationella urfolksarbetet 

såväl med hänvisningen till folkbegreppet som till argumentet om kulturellt, 

socialt och ekonomiskt (eller näringsmässigt) självstyre. Vilket är formule-

ringar som senare återkommer i såväl ILO169 som UNDRIP.49 Även om in-

nehållet i programmet är uppdelat i olika avsnitt om exempelvis sociala och 

kulturella rättigheter, så är rätten till land och vatten av central betydelse ge-

nom hela programmet och speciellt intressant är argumenten för hur rättighet-

erna förhåller sig till varandra och kopplingen till sijten.  

Det er samene som et folk som har retten til Sameland, og det er samenes retts-

tradisjoner som er grunnlaget for den enkelte sijtes elle samiske enkeltpersoners 

rett til det området den enkelte sijte eller same benytter i sin näringsutövelse 

(Samerådet 1989: punkt 10).   

 

Samerådet framhåller vidare att eftersom samerna aldrig avsagt sig rätten 

till sina marker och fortsatt att bruka dem, utesluter det att staterna på något 

sätt kan ha erhållit suveränitet över det samiska området. Den kollektiva rätten 

till land och vatten i Saepmie är det samiska folkets gemensamma tillgång 

men hur enskilda individer eller grupper av samer har rätt att nyttja mark, vat-

ten och naturresurser är alltså beroende av lokala, samiska rättsuppfattningar 

om tillgång till och fördelning av naturresurser. De individuella rättigheter 

som däremot varje same har, är rätten till att få lära sig samiska, rätten att 

starta och vara medlem i samiska föreningar, rätt att registrera sig som same, 

rätt till att rösta vid offentliga samiska val och andra samepolitiska och kultu-

rella rättigheter (Samerådet 1989: punkt 21).  

De territoriella aspekterna, där samiska rättsuppfattningar kring rätten till 

land och vatten ska ligga till grund för hur naturresurserna ska hanteras, är 

alltså den dominerande utgångspunkten för vad samiskt självbestämmande in-

nebär. Sättet att förverkliga detta självbestämmande på är att upprätta förvalt-

                                                      
49 Se ILO 169 art 2 och UNDRIP art 3  
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ningsordningar så att samerna själva kan förvalta sina naturresurser och be-

vaka sina rättigheter, bl.a. genom en representativ samisk församling som har 

beslutsrätt i frågor som angår samerna och de samiska områdena (Samerådet 

1989: punkt 29). Uppfattningen att samiska rättsuppfattningar ska ligga till 

grund för hur mark, vatten och naturresurser kan nyttjas är utgångspunkten, 

samtidigt som den kollektiva betydelsen av land och vatten för samerna som 

ett folk lyfts fram.  

Även om de samiska organisationerna gemensamt uttalat att de önskar 

självstyre utan att ifrågasätta Sveriges, Norges och Finlands suveränitet (Sa-

mefolket 1987, nr 6–7, 9), så finns det ändå i Samerådets samepolitiska pro-

gram ett tydligt ifrågasättande av nationalstaternas anspråk på de samiska mar-

kerna och ett tydligt ställningstagande för att samerna aldrig har frånsagt sig 

sin egen suveränitet inom dessa områden. Trots detta verkade denna utgångs-

punkt hamna i skymundan i takt med att Samerättsutredningens arbete fort-

skred. Istället diskuterades frågan om ett Sameting, dess ställning och ansvars-

områden allt mer: […] ”vi ville ju också då ha en organisation som var, som 

skulle alltså vara snarlik Sveriges riksdag därför att då skulle man då, utifrån 

majoritetsbefolkningen, uppfatta det här som att det här är samernas riksdag 

och så har det ju blivit också” (Informant A6).  

Såväl SSR som Same Ätnam började i Samerättsutredningen framföra att 

samerna skulle ges kulturellt självstyre eller kulturell, samisk autonomi med 

suveränitet i frågor som rör samisk kultur i kommun, förvaltning, regering och 

riksdag, även om SSR ansåg att ett Sameting även borde ha sanktionsmedel 

beträffande markanvändningen (Samefolket 1987, nr 6–7; Samefolket 1988, 

nr 6–7). En förklaring till detta kan vara att de samiska företrädarna ganska 

snabbt insåg att det är i frågor som berör samisk kultur och samiskt språk som 

det går att få gehör hos svenska staten, medan markfrågorna var betydligt mer 

svårarbetade. Det var nämligen även den svenska statens huvudargument för 

att skapa ett svenskt Sameting, att samerna hade rätt till kulturell autonomi 
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och att utan statens inblandning sköta sina egna kulturfrågor (Lantto & Mör-

kenstam 2016, 70). 

Sáminuorra, det samiska ungdomsförbundet, krävde däremot att det bli-

vande Sametinget skulle ges beslutanderätt över mark och vatten i det samiska 

området och att reformerna skulle finansieras genom att ge Sametinget be-

skattningsrätt, eller rätt att utkräva avgifter från exploateringsprojekt och mar-

kanvändning inom det samiska området (Samefolket 1988, nr 11, 42). 

Som jag beskrivit i kapitel ett så blev Sametinget en myndighet under re-

geringen med särskilt ansvar att bevaka frågor som berör samisk kultur, utan 

något inflytande i mark- eller naturresursfrågor. Denna konstruktion kritisera-

des dock från samiskt håll där kombinationen av att vara både ett folkvalt or-

gan och en statlig myndighet sågs som en risk för att ställa de folkvalda sa-

miska företrädarna inför en lojalitetsproblematik (Samefolket 1989, nr 10). 

På vilket ben ska man stå? Vem ska man tjäna av dessa två herrar? Sametinget 

borde bli ett beslutande samiskt organ istället för att samtidigt vara både samer-

nas och statens organ (Valkeapää, N. & J:son Nutti, J. i Samefolket 1988, nr 3, 

19–20).  

 

Men det fanns också kritik mot att bildandet av partier inte var en lämplig 

väg att gå och varför den gamla sijte-formen inte berörts: ”Det är liksom så att 

vi samer får vara samer men måste hålla oss till de svenska spelreglerna” (Sa-

mefolket 1987, nr 6–7, 52). När Samerättsutredningen sedan lade fram sitt 

betänkande lämnades ett särskilt yttrande från de samiska sakkunniga i utred-

ningen: 

När utredningen skyggar för samisk rätt till mark och vatten när den ställs mot 

svenska intressen kan det vara befogat att noga granska införandet av ett same-

ting. Sametinget föreslås i övrigt få sådana befogenheter som samiska organi-

sationer i stort sett har redan i dag eller kan tilläggas. Vi skulle önska att same-

tinget finge formen av en samernas riskdag men pga. de kringskurna direktiven 

har detta inte varit möjligt att uppnå. VI har därför fått acceptera konstruktionen 

och att sametinget närmast kan ses som regeringens organ före ett samiskt (Sa-

mefolket 1989, nr 6– 7, 32, Bohlin, J., Stenberg, N., Utsi, P-M. & Åhrén, I.). 
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Istället för ett politiskt organ med stort inflytande över markfrågor, som skulle 

kunna jämföras med den svenska riksdagen, blev Sametinget en myndighet 

under regeringen med ett väldigt begränsat mandat (Lantto & Mörkenstam 

2016). Konstruktionen har kritiserats i tidigare forskning eftersom det innebär 

en risk för att bli koopterad av staten när Sametinget både ska genomföra den 

svenska regeringens politik och tillgodose de egna samiska väljarnas intressen 

(se Lawrence & Mörkenstam 2012). Kritiken hördes även från samiska före-

trädare såväl innan Sametingets inrättande som i några av de första årens po-

litiska motioner. Men, istället för att vara en fråga som aktivt drivs av Same-

tinget gentemot den svenska staten, blir det med tiden snarare så att Sameting-

ets självbestämmande allt tydligare föreslås operationaliseras genom ytterli-

gare myndighetsuppgifter.  

6.4 En förskjutning av normer  

 

Utgångspunkten för att förstå och analysera vilka beståndsdelar som behövs 

för att det samiska samhället ska kunna bearkadidh, det vill säga bli autonomt 

eller självstyrande, är behovet av dajve, maahtoe och vuekie. Det går inte att 

separera frågan om samiskt självbestämmande från tillgången till land, vatten 

och naturresurser. Med utgångspunkt i sijten är den ömsesidiga, jämbördiga 

relationen mellan människa, land och djur ett fundament för att autonomi ska 

kunna erhållas. Denna lokala förståelse av vad det innebär att bearkadidh och 

de värderingar som ryms inom dessa beståndsdelar, är också centrala för att 

kunna förstå och formulera vad samiskt självbestämmande är för något, bor-

tom det språk som internationell urfolksrätt bidrar med och bortom den be-

gränsande förståelse som majoritetssamhället formulerar runt samiskt självbe-

stämmande.  

Tillgången till land, vatten och naturresurser är den alltigenom bärande 

idéen under den tidsperiod som jag beskrivit här och den oftast formulerade 
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värderingen är den om icke-diskriminering i förhållande till majoritetsbefolk-

ningen. Men den underliggande värderingen är den om bearkadidh och om 

den fundamentala betydelsen dajve har för relationerna mellan människa, 

landskap, djur och för det kunskapssystem som utgör nödvändiga beståndsde-

lar för samisk autonomi. I det tidiga materialet där det redan finns en ordning 

för lokal autonomi ligger fokus på att hitta ordningar för att kunna föra fram 

de samiska behoven och få inflytande i de beslut som berör samerna. Ett in-

flytande som kräver att samerna organiserar sig för att bli lyssnade på av ma-

joritetssamhället. I takt med att normerna om medlemskap i samebyarna och 

rätten till jakt och fiske förskjuts mot att bli allt mer rättighetsbaserade blir det 

allt svårare att komma till beslut om hur samebyarna och sameföreningar ska 

kunna utgöra arenor för maahtoe och vuekie och på det sättet institutionalisera 

den lokala autonomin. De rättighetsbaserade argumenten kring jakt, fiske och 

medlemskap i samebyarna tränger ut normer om laahkoe, maadtoe, dajve, 

maahtoe och vuekie, vilket medför att medlemskapet kommer att handla om 

konkurrens om redan små och begränsade resurser. När den interna autonomin 

begränsas till att försöka organisera sig fram till en fördelning av de naturre-

surser som staten redan tagit från samerna, med argument om rättigheter i 

grunden, blir det omöjligt med att komma fram med en lösning som dessutom 

ska se likadan ut över hela det samiska området. Idéerna går från den lokala 

autonomin, till idéen om folket som bärare av rättigheter och institutional-

iseringen på en övergripande nivå genom ett nationellt organ.  

Moore (2015) argumenterar för att den moraliska rätten till kollektivt själv-

bestämmande följer från idén att politiska sammanslutningar är värdefulla 

som utrymmen där medlemmarna tillsammans skapar sina egna politiska pro-

jekt. Men när en grupp fråntas sitt territorium, blir de också fråntagna den 

huvudsakliga förutsättningen för att utöva självstyre eller kollektivt självbe-

stämmande (Moore 2015, 151).  Förlusten av ett territorium betyder också 

förlusten av ett kollektivt självbestämmande som är meningsfullt, eftersom det 
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blir svårt för gruppen att anpassa sig till majoritetssamhällets självbestämman-

deprojekt, hur inkluderande de än är, eftersom dessa projekt ofta bygger på att 

gruppens egna självstyrande funktioner tidigare slagits sönder och förfädernas 

marker stulits: ”a historically sensitive and contextually nuanced approach is 

important to determining how a group may be best able to realize its right to 

collective self-determination, and that we cannot assume that it will be 

possible in any formally inclusive political project” (Moore 2015, 153). 

Resultatet blir istället att det finns en tvetydighet runt den interna autono-

min, om den ska utövas på lokal nivå genom samebyarna, genom SSR, eller 

ett folkvalt organ på nationell nivå och fokus flyttas till att organisera det sa-

miska samhället för att få inflytande i majoritetssamhällets beslutssystem. 

Tron på anpassningen till majoritetssamhällets organisationsstruktur, för att i 

mötet med den svenska staten kunna tala samma språk, är så stark att den lo-

kala autonomin förskjuts till att endast kunna hanteras av en institution på cen-

tral nivå, samtidigt som inflytandet från den internationella folkrätten också 

låser de samiska idéerna till att relationen med staten endast kan institutional-

iseras genom ett folkvalt organ.  

När samiskt självbestämmande krymper till att handla om en politisk di-

mension där den språkliga och kulturella autonomin ska utvecklas genom in-

flytande i statens politiska system och där dessa frågor separeras från dajve 

har man visserligen gjort det enklare för staten men fört bort samiskt självbe-

stämmande från det som från början varit utgångspunkten för såväl språk, kul-

tur och näringar, nämligen relationen med marken, vattnet och naturresurserna 

och en lokal samisk autonomi. De normer som strukturerar sijtens funktioner 

för regler och samspel som bygger på en värdering om en jämbördig relation 

mellan människa och landskap och där relationen är beroende av att komma 

överens, får inte något utrymme här, utan krockar med det beslutssystem och 

det majoritetssamhälle man möter. Men det är också svårt att praktiskt oper-

ationalisera och överföra de normer som utgår från en lokal autonomi på en 

övergripande nivå, genom en riksorganisation som SSR. Denna svårighet att 
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dels omvandla normer från förståelsen om en lokal autonomi, att bearkadidh, 

till ett övergripande organ blir tydligare efter Sametingets tillkomst. Det blir 

också tydligare hur anpassningen för att kunna få inflytande i majoritetssam-

hällets beslutssystem gör att förslagen allt mer begränsas till att innebära en 

anpassning till rådande myndighetsstruktur. Det blir nästan omöjligt att fri-

göra sig från den statliga politiken och dess syn på demokrati.  
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7 Självbestämmande och Sametinget 

 

Att svenska staten, vid Sametingets tillkomst, inte såg Sametinget som ett or-

gan för samiskt självbestämmande är tydligt vilket även har beskrivits i flera 

sammanhang (Josefsen, Mörkenstam & Nilsson 2016; Nilsson, Mörkenstam 

& Dahlberg 2016). Lika tydligt är det att frågan om samiskt självbestämmande 

varit en återkommande punkt på Sametingets agenda på en mängd olika sätt 

allt sedan Sametingets inrättande 1993. Sametingen i Sverige, Finland och 

Norge upprättade 1997 ett gemensamt målsättnings- och åtgärdsprogram med 

anledning av det pågående internationella årtiondet för urbefolkningar som 

utlysts av FN:s Generalförsamling (Sámediggi No 1997). I programmet fram-

går det vad sametingen menar att det samiska folkets rätt till självbestäm-

mande betyder: 

[…] en kollektiv rätt till att bestämma över sin egen framtid på alla livsområ-

den. Denna rätt medför att det är samerna själva som bestämmer vilka livsom-

råden det samiska folket skall styra, kontrollera och förvalta (Sámediggi No 

1997, 27–28).  

 

Grunden för sametingens argument är att de nuvarande nationalstaterna är eta-

blerade på samiska områden, vilket medför att samerna som folk och genom 

sedvanerätt har rätt att bestämma över sin egen kultur, sitt samhällsliv och 

över sina egna landområden (Sámediggi No 1997, 5). Men det här är långt 

ifrån den enda definitionen av vad samiskt självbestämmande kan vara för 

något. Det kommer visa sig att under tidens gång så faller tidigare utsagor bort 

och nya definitioner och synsätt tar vid.  
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Idéerna om samiskt självbestämmande som bestämmanderätt över land, vatten 

och naturresurser formuleras och återupprepas under de gångna hundra åren, 

men förslagen hur detta självbestämmande ska implementeras varierar, från 

veto till inflytande i befintliga beslutsprocesser på myndighetsnivå. I takt med 

att diskussionerna om ett Sameting framskrider så blir idéen om folket, med 

hänvisning till internationell rätt, den allt tydligare konstituerande delen av 

självbestämmandet. Konstruktionen av den institutionaliserade arenan av det 

samiska folkets självbestämmande som en spegling av det svenska demokra-

tiska systemet, i det här fallet som formen av ett Sameting, blir viktigare. Fo-

kus förskjuts mot att allt mer handla om hur inflytande i befintliga beslutssy-

stem kan uppnås och frågan vad det samiska självbestämmandet egentligen 

är, är fortsatt svårt att formulera.  

Så vad händer då med frågan om självbestämmande som att bearkadidh, 

genom dajve, maahtoe och vuekie efter att Sametinget inrättas? Hur utvecklas 

idéerna om vad samiskt självbestämmande är och hur det ska institutional-

iseras, både internt och i relation med det övriga samhället. 

7.1 Sametingets syn på självbestämmande 

 

I kapitel fyra om samisk självkonstituering beskriver jag hur den politiska skil-

jelinjen mellan de partier som vill att alla samer ska ha samma rättigheter till 

renskötsel, jakt och fiske och de som inte vill de, institutionaliseras i och med 

Sametingets tillkomst. Konsekvenserna av statens samepolitik i form av för-

lorade rättigheter och sönderslagen samhällsstruktur omvandlas till att bli en 

intern samisk omfördelningsfråga som kan lösas organisatoriskt. Idéen om att 

kunna organisera sig fram till en intern samisk lösning på problemen som sta-

tens politik orsakat återspeglas från de tidiga samiska organisationssträvan-

dena, bildandet av nya samiska organisationer, fram till Sametingets förslag 

om en ny samebyorganisation. Konflikten mellan kollektiva och individuella 
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rättigheter kopplat till frågan om jakt- och fiske och vilka rättigheter det sa-

miska folket som kollektiv ska ha och Sametingets roll, består. Men i termer 

av självbestämmande är det den lokala autonomin där samiska rättsuppfatt-

ningar utgår från en relation till ett område som nu ställs mot en överordnad 

institution som Sametinget, som dels ska besluta om samernas interna själv-

bestämmande, dels ska fungera som en institution genom vilken samerna ska 

få inflytande i majoritetssamhällets beslutssystem. Det visar sig att det blir 

svårt att såväl formulera innehållet som hitta en balans och en åtskillnad mel-

lan dessa olika roller som ingår i ett samiskt självbestämmande. Den icke-

territoriella lösning för samiskt självbestämmande som Sametinget represen-

terar har gett dem ett representativt organ och myndighetsuppgifter rörande 

samisk kultur, språk och rennäring, samtidigt som Sametinget inte har något 

inflytande i territoriella frågor som mark och användandet av naturresurser 

(Spitzer & Selle 2020). De svårigheter som icke-territoriella lösningar för med 

sig blir ur ett samiskt perspektiv uppenbara där lokal autonomi utgår från till-

gång till ett territorium. Frågorna om individuella rättigheter och Sametingets 

roll på den lokala och övergripande arenan blir också svåra att separera i Sa-

metingets egna motioner och politiska handlingsprogram.  Men innan jag går 

vidare med Sametingets eget material vill jag säga något om hur dagens sa-

metingsväljare ser på frågan om samiskt självbestämmande. 

7.1.1 Sametingsväljarnas syn på självbestämmande och naturresurser 

I väljarundersökningen som genomfördes 2017 var en av frågorna uttryckli-

gen relaterad till internationell rätt, nämligen frågan om Sverige borde ratifi-

cera ILO169.50 En stor majoritet av väljarna, 70 procent, tyckte det var ett 

                                                      
50 Resultaten av väljarundersökningen är tidigare publicerat i  Mörkenstam, U., R. Nilsson, och 

S. Dahlberg. 2020. ”Indigenous peoples right to self-determination: perceptions of self-deter-

mination among the Sámi electorate in Sweden”. I T. Koivurova et al. Handbook of Arctic 

Indigenous Peoples, London: Routledge och i Mörkenstam, U., R. Nilsson, S. Dahlberg and C. 

Sandström (2021). Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.  
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mycket bra eller ganska bra förslag och endast 8 procent tyckte det ett dåligt 

eller mycket dåligt förslag. Två av undersökningens frågor riktade specifikt in 

sig på väljanas åsikter om självbestämmande. En fråga formulerades i all-

männa ordalag, ”anser du att Sametinget bör ha ökat självbestämmande”, och 

sedan specifikt om vilka frågor Sametinget bör ha självbestämmande över.  

Resultaten från dessa två frågor sammanfattas i tabell 2. 

 

 

 

En majoritet av väljarna, tre av fyra, vill öka Sametingets självbestämmande, 

dessutom visar resultaten att önskan om ett ökat självbestämmande är mer an-

geläget i vissa frågor än andra. När det gäller rätten till självbestämmande över 

kulturella frågor som kultur, språk och duodji vill nästan nio av tio väljare öka 

Sametingets självbestämmande i de här frågororna, medan mellan 56 och 79 

procent av väljarna vill öka samernas självbestämmande över renskötsel och 

Tabell 2. Attityder till självbestämmande bland Sametingets väljare 2017 (procent) 

  Ja Nej  N: 

Sametinget bör ha ökat självbestämmande 74 26 659 

Barnomsorg 62 38 648 

Duodji 84 16 591 

Försvar 28 72 605 

Gruvdrift 75 25 720 

Hälso- och sjukvård 58 42 684 

Kultur 89 11 735 

Mark och vatten 76 24 723 

Rennäring 79 21 743 

Rovdjur 77 23 736 

Skatter 35 65 614 

Skogsbruk 64 36 693 

Skola/utbildning 68 32 713 

Skyddade områden (Naturreservat etc.) 74 26 712 

Småviltsjakt 68 32 714 

Språk 87 13 738 

Vindkraft 70 30 727 

Äldreomsorg 68 32 708 

Älgjakt 56 44 692 
 

Kommentar: Ja, består av svaren ”I stor utsträckning”, och ”I ganska stor utsträckning”. Nej 

består av svaren “I ganska liten utsträckning” och “Inte alls”.  
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användningen av naturresurser inom Saepmie, som gruvdrift, skogsbruk, små-

viltsjakt, mark-och vattenförvaltning, miljöskydd, rovdjursförvaltning, älgjakt 

och vindkraft (Mörkenstam, Nilsson & Dahlberg 2021).  

Det finns även ett starkt stöd för att Sametinget bör ha större inflytande 

över två hett omdebatterade politikområden; rovdjurspolitiken (68 procent), 

samt småviltjakten (62 procent). Det är en liten minoritet, endast 16 procent 

av de som svarat på undersökningen, som anser att Sametingets inflytande 

över naturresursfrågor bör minska, 84 procent anser alltså att Sametinget bör 

ha samma inflytande eller mer inflytande jämfört med i dag. Bland respon-

denterna finns det också ett starkt stöd för att samer utanför samebyarna bör 

ha samma rätt till jakt och fiske som samebyarnas medlemmar (61 procent). 

Det finns alltså bland sametingsväljarna ett starkt stöd för att det samiska in-

flytandet över naturresurser ska öka samt att Sametingets politiska roll i na-

turresursfrågorna ska stärkas på ett flertal områden. Det finns emellertid en 

viss variation i svaren, där cirka en fjärdedel av de som svarat inte anser att 

Sametinget ska ha ett ökat inflytande över vare sig skyddade områden eller 

vid utvinnande av naturresurser. När det gäller skogsbruk och älgjakt är det 

än fler som ställer sig skeptiska till ökat självbestämmande. Inom Sápmi och 

renskötselområdet är den största andelen av den brukade skogen privatägd, 

och det är inte orimligt att anta att många samer är innehavare av en skogsfas-

tighet, vilket kan förklara varför stödet är lägre för att Sametinget ska ha ett 

ökat självbestämmande i just skogsfrågor och älgjaktsfrågor (Nilsson, Dahl-

berg & Sandström 2021, 83). 

Vad gäller rennäringen är bilden något splittrad. Endast 25 procent instäm-

mer i påståendet att Sametingets inflytande över rennäringen bör minska. 75 

procent anser med andra ord antingen att Sametingets inflytande över rennä-

ringen bör bestå alternativt öka. Samtidigt anser 57 procent att rennäringsfrå-

gorna bör hanteras av en ny myndighet. Detta resultat skulle kunna tolkas som 
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att sametingsväljarna tycker att rennäringsfrågorna ska skiljas från samepoli-

tiken i större utsträckning än idag, men att Sametinget som myndighet fortfa-

rande ska ansvara för frågorna (Nilsson, Dahlberg & Sandström 2021).  

När det gäller frågor som rör det sociala området (barnomsorg, sjukvård, 

äldreomsorg och utbildning) verkar behovet av självbestämmande vara lite 

mindre, även om siffrorna fortfarande är höga: mellan 58 till 68 procent vill 

öka samiskt självbestämmande i dessa frågor. En förklaring till det något lägre 

stödet för att öka det samiska självbestämmande i sociala frågor, kan vara den 

höga allmänna nivån på den sociala välfärden i Sverige. Som en följd av assi-

mileringen av samerna och integreringen i välfärdssamhället, har samerna i 

stort sett undgått sociala problem kopplade till boendemiljön, arbetslöshet och 

dålig hälsa i samma omfattning som urfolk i t ex Kanada, USA och Australien 

(Kuokkanen 2008). Ett ökat självbestämmande kan väcka viss rädsla över att 

inte få tillräckligt med resurser för att kunna hålla en hög nivå på de sociala 

tjänsterna.  

De två frågor som rör den externa aspekten av självbestämmande, försvar 

och beskattning, fick inte stöd från en majoritet av sametingsväljarna. Ändå 

vill 28 och 35 procent av väljarna ha självbestämmande när det gäller försvar 

respektive beskattning (Mörkenstam, Nilsson & Dahlberg 2021).  

Det finns även vissa åsiktsskillnader kopplade till självbestämmande mel-

lan väljare av de olika partier som finns representerade i Sametinget. En ma-

joritet av väljarna i alla partier önskar en ökning av självbestämmandet där 

väljarna i Min Geaidnu är mest positiva till att öka Sametingets självbestäm-

mande och väljarna i partiet Jakt-och Fiskesamerna minst positiva. Skillna-

derna tyder på att åsikterna om självbestämmande är politiserade inom den 

samiska väljarkåren (Mörkenstam, Nilsson & Dahlberg 2021).   

I den första väljarundersökningen 2013 var den mest politiserade frågan 

inom den samiska väljarkåren om Sverige borde ratificera ILO 169 (Dahlberg 

& Mörkenstam 2016). 50 procent av väljarna i Jakt- och Fiskesamerna stödde 
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en ratificering, i jämförelse med mellan 82 till 98 procent av väljarna i de 

andra partierna (Mörkenstam, Nilsson & Dahlberg 2021).  

Det är viktigt att som en förförståelse till diskussionen om hur Sametinget 

ser på självbestämmande kunna konstatera att en majoritet av väljarna verkli-

gen vill ha ett ökat självbestämmande i en mängd frågor. Resultatet säger dock 

inte något om på vilket sätt väljarna anser att Sametingets ökade självbestäm-

mande ska komma till stånd och hur det ska utövas. Frågorna i enkäten cen-

treras runt samernas rätt till kulturellt, ekonomiskt och socialt självbestäm-

mande med utgångspunkt i politikområden som varit aktuella i den sametings-

politiska debatten. Därför återspeglas även tydligt den rättighetsbaserade för-

ståelsen av samiskt självbestämmande exempelvis genom frågor om rätten till 

jakt och fiske för samtliga samer – politiska frågor som samtidigt är väldigt 

viktiga för väljarkåren. (Nilsson, Mörkenstam, Dahlberg & Sandström 2021, 

12).   

Även om resultatet av undersökningen inte säger något om hur självbe-

stämmandet ska utövas, så visar det att väljarna önskar att Sametinget ska ha 

en viktig roll i det arbetet. Frågan är då om Sametinget i sina politiska hand-

lingsprogram presenterar förslag som harmoniserar med de politikområden 

som sametingsväljarna vill att Sametinget ska ha självbestämmande över, och 

hur detta självbestämmande i sådana fall ska organiseras. 

7.1.2 Rätten till mark och naturresurser och Sametingets roll 

2004 antogs det första politiska handlingsprogrammet som behandlade ett för-

slag till strategi för en implementering av det samiska folkets rätt till självbe-

stämmande på den svenska sidan av Saepmie (Sametinget 2004).51 Strategin 

innehåller, utifrån det kunskapsläge som rådde vid tidpunkten, en genomgri-

pande analys över urfolks rätt till självbestämmande, vad självbestämmande 

                                                      
51 Programmet är skrivet av Mattias Åhrén som numera är professor i juridik, och bl.a. skrivit 

boken Åhrén, M. (2016). Indigenous peoples' status in the international legal system. Oxford: 

Oxford University Press  
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skulle kunna innehålla ur ett samiskt perspektiv och förslag till hur det kunde 

implementeras. Även om urfolksrätten har utvecklats sedan dess, så kvarstår 

de grundläggande förutsättningarna och argumenten för hur urfolks rätt till 

självbestämmande kan förstås. Utgångspunkten för idéerna i strategin är hän-

visningen till folkrätten och formuleringen i den gemensamma artikel 1 i 

CCPR och CESCR: ”All peoples have the right of self-determination. By vir-

tue of that right they freely determine their political status and freely pursue 

their economic, social and cultural development”. 

Denna formulering, som återkommer i urfolksdeklarationens tredje artikel, 

reproduceras gång på gång när Sametinget i sina politiska strategidokument 

ska hänvisa till vad samiskt självbestämmande är, som här i det Näringspoli-

tiska strategiprogrammet från 2008: ”Självbestämmande ska förstås som eko-

nomiskt, kulturellt och socialt självbestämmande med hänvisning till urfolks-

deklarationens 3 artikel” (Sametinget 2008, 17). Frågan är hur detta ekono-

miska, kulturella och sociala självbestämmandet ska förstås och vad det inne-

bär? I programmet om självbestämmande från 2004 uttrycks det så här:  

Det är Kommitténs uppfattning att – i enlighet med folkrätten – den samiska 

självbestämmanderätten måste innefatta en rätt för det samiska folket att själva 

bestämma över alla frågor som faller inom det samiska samhällets ekonomiska, 

sociala och kulturella utveckling. Samerna måste medges en rätt att bestämma 

över egentligen samtliga frågor av betydelse för det samiska folket och det sa-

miska samhället (Sametinget 2004, 73). 

 

Programmet är tydligt med att det samiska folket har en rätt att själva be-

stämma över samtliga frågor som det samiska samhället behöver för att bear-

kadidh. Programmet utgår också från i vilken utsträckning samerna har rätt att 

bestämma över land, vatten och naturresurser. 

I likhet med andra urfolk är det samiska samhället och den samiska kulturen 

nära kopplad till det samiska folkets traditionella land- och vattenområden samt 

naturresurser. Samernas traditionella levebröd och näringar är avhängiga lev-

nadsmiljön i de samiska områdena. Den traditionella samiska livsåskådningen 

har vidare som fundament en närmast spirituell kontakt med hela den omgär-

dande naturen och dess samtliga beståndsdelar.  
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Mot bakgrund av dessa grundläggande drag i den samiska kulturen är det 

samiska folkets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling samtliga intimt 

sammankopplade med en fortsatt tillgång till samernas traditionella land- och 

vattenområden samt naturresurser.  

Det är mot ovanstående bakgrund naturligt att en diskussion kring det mate-

riella innehållet i den samiska självbestämmanderätten tar som utgångspunkt i 

vilken utsträckning det samiska folket är berättigat att bestämma över och kon-

trollera land, vatten och naturresurser (Sametinget 2004, 75). 

 

De ekonomiska, kulturella och sociala aspekterna ses här som beroende av 

tillgången till naturresurser, vilket är förutsättningen för att det samiska sam-

hället ska kunna bli självförsörjande eller åtminstone tillföras sådana resurser 

att det är möjligt att utveckla skola, omsorg, näringsliv, kultur etc. (Sametinget 

2004, 93). Självbestämmande inom de olika politikområdena kan inte ske om 

inte tillgången till land, vatten och andra naturresurser först säkras. Men pro-

grammet pekar även på det olämpliga i att Sametinget är en statlig myndighet 

och det framförs att den direktivrätt som den svenska regeringen har över Sa-

metinget är oförenlig med Sametinget som ett organ för självbestämmande 

(Sametinget 2004, 90).  

Den samiska självbestämmanderätten måste implementeras med full respekt för 

demokrati och demokratiska värderingar. Som anförts ovan tillkommer rätten 

till självbestämmande det samiska folket som sådant och skall implementeras i 

enlighet med den samiska folkviljan.  

Det är Kommitténs uppfattning att så endast kan ske om det finns ett centralt 

folkvalt organ, såsom sametinget, med det huvudsakliga ansvaret för självbe-

stämmanderättens implementering. Därmed inte sagt att sametinget skall vara 

ensamt ansvarigt för samtliga beslut inom det samiska samhället. Tvärtom fö-

refaller det vara ändamålsenligt att beslut fattas så nära de personer som berörs 

av beslutet i fråga (Sametinget 2004, 100). 

 

Det poängteras även att trots att Sametinget är det övergripande organet så ska 

beslut fattas så nära de personer som berörs, dvs. att det kan även finnas lokala 

beslutsorgan.  

Fyra år senare, 2008, antas ytterligare ett strategidokument ”Sveriges 

grundlagsanpassning till gällande folkrätt – ett delbetänkande av Iesjmierre-
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dimjuogos (Sametingets självbestämmandekommitté), som bygger på strate-

gin från 2004, men som nu tar sikte på vilka lagstiftningsmässiga förändringar 

som behöver göras för att implementera samiskt självbestämmande efter det 

att FN:s urfolksdeklaration antagits. Mycket av det som slogs fast i den första 

strategin är nu dock borta. Visserligen formuleras självbestämmande fortfa-

rande som ett ekonomiskt, socialt och kulturellt självbestämmande, men ses 

som separata delar, som kan utvecklas var för sig, och idéerna om vad dessa 

delar innebär har förändrats: 

Ett ekonomiskt självbestämmande innebär att Sametinget erhåller det finansi-

ella stöd som krävs för att förverkliga samernas självbestämmande. I Norge 

diskuteras ett system av andelar i Norges statsbudget som borde falla Same-

tinget till del. Andelssystemet beräknas i proportion till samernas antal. Den 

givna delen av statsbudgeten skulle då utan förbehåll tilldelas Sametinget. Detta 

är ett objektivt system som inte bjuder till schabloner och skattningar, utan har 

förutsättningar att kunna implementeras utan större svårigheter (Sametinget 

2008, 17). 

 

Ett ekonomiskt självbestämmande kopplas inte här till de behov det sa-

miska samhället har av land, vatten och naturresurser som en grundförutsätt-

ning för ett samiskt självbestämmande, för att kunna utveckla egna näringar 

eller något att få utkomst från för att kunna utveckla de övriga delarna i själv-

bestämmandet. Istället kopplas det rakt av till en ekonomisk transferering, från 

staten till Sametinget. 

 ”Det sociala självbestämmandet är ett av det mest angelägna området för 

samerna. Idag är vi dock långt ifrån ett förverkligande av ett sådant självbe-

stämmande. Det gäller framför allt skola, vård och omsorg” (Sametinget 2008, 

18). Det blir här tydligt att de benämningar som den internationella urfolks-

rätten ställer upp, ges innebörder som rakt av är en omtolkning av den be-

greppsbild som det omgivande samhället har. Urfolksrätten blir i det här fallet 

en utgångspunkt som samiskt självbestämmande formuleras ifrån, istället för 

att låta deklarationstexten fungera som ett stöd för att det samiska samhället 

har rätt att formulera något eget.  
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Ett annat angeläget område för samerna är kulturellt självbestämmande. Detta 

område av självbestämmandet som gällande folkrätt nämner är så vittomfat-

tande att det vore förmätet av oss att ge oss in på en kategorisering. Kultur är 

egentligen ett folks strategi för överlevnad. Häri ryms det mesta av samhällets 

olika områden. Vi kan här dock nämna media som ett exempel på hur föränd-

ringen skulle kunna gestalta sig vid ett samiskt självbestämmande (Sametinget 

2008, 18). 

 

Avseende hur självbestämmandet ska implementeras och vilken roll Same-

tinget ska ha, verkar även motståndet mot att vara en statlig myndighet vara 

glömt. Istället verkar synen på omfånget av Sametingets självbestämmande 

snarare ha krympt och det framförs nu att: 

Omfattningen av självstyrelse för Sametinget kan givetvis inte jämföras med 

kommunernas. Utvecklingen får visa inom vilka områden staten är beredd att 

överföra beslutskompetens till Sametinget. Sedan 1993 har vissa myndighets-

uppgifter överförts från andra myndigheter till Sametinget (Sametinget 2008, 

67). 

 

7.1.3 Territoriellt självstyre 

Som jag tidigare beskrivit så tolkas ofta den externa aspekten av självbestäm-

mande som att tillåta ett folk att fritt bestämma sin politiska status gentemot 

andra folk (Funderud Skogvang 2017, 101; Åhrén 2016, 131). Det innebär att 

ett folk har rätt att själv besluta om man vill frigöra sig och bilda en egen stat 

eller ej. I Sametinget har kraven på en egen statsbildning varit få, bland mot-

ionerna återfinner jag endast tre som tar sikte på argument för en form av ter-

ritoriellt självstyre.  

Sametinget ska arbeta för att vår identitet som urfolk i vårt eget land med själv-

styre, till vårt land, vår kultur och näringars rättigheter skyddas och stärks, att 

vi det samiska folket själva ska ta det ansvaret att utropa vårt eget lands, suve-

ränitet med allt som det omfattar av självstyre till vårt land och för vårt folk. 

Nu har vi nått en gräns att det måste vara slut med allt överförmynderi över oss, 

det samiska folket (Renägarförbundet 1998, M138, dnr 316/98). 

 

2001 lämnade Renägarförbundet in en motion om införandet av officiella 

samiska flaggdagar som viktig nationalsymbol för ett eget land och 2002 ville 
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partiet Skogssamerna att Sametinget skulle utreda frågan om att införa sa-

miska pass med argumentet att samerna inte ska acceptera de gränser som 

nationalstaterna har dragit upp mellan länderna som har samisk befolkning 

(Renägarförbundet 2001, M165, dnr 39/01; Skogssamerna 2002, M228, dnr 

166/02). Partiet Renägarförbundet bytte senare namn till Guovssonásti och 

väljarundersökningen som genomfördes 2017 visar att Guovssonástis och Vu-

ovdegas/Skogssamernas väljare även är mest positiva till att Sametinget ska 

ha ett ökat självbestämmande även i frågor om ett eget försvar och till skatter 

(Mörkenstam, Nilsson & Dahlberg 2021).  

Trots de få motionerna som tar sikte på suveränitet över ett utpekat territo-

rium menar en informant att den synen verkar vara utbredd i Sametinget: 

Också en svår fråga att bara dra... men alltså självbestämmandet... det är klart 

att ska man titta på den mest extrema fronten så vill ju självklart väldigt många 

i Sametinget ha fullständigt självbestämmandet över territoriet Sápmi. Men det 

ser inte jag som realistiskt  […] (Informant C). 

 

Vanligast verkar dock synen vara att samiskt självbestämmande inte hand-

lar om bildandet av en egen stat: ”Jag har väl inte gått så jäkla djupt i den 

frågan än för mig själv, men för min del, när jag ser på självbestämmande... 

jag ser inte att vi ska ha en egen stat eller lägga fram det så” (Informant D). 

Varken i motionerna eller i Sametingets politiska strategiprogram är 

idéerna om självbestämmande kopplade till suveränitet i betydelsen statsbild-

ning. I sitt förslag till strategi för samiskt självbestämmande från 2004, for-

mulerar Sametinget den externa rätten för självbestämmande som en rätt att 

representera sig själva internationellt och att bestämma sin politiska status. 

Argumentet för en sådan tolkning är att den externa aspekten av självbestäm-

manderätten och principen om staters rätt till territoriell integritet begränsar 

självbestämmanderättens utövande för urfolk (Sametinget 2004, 9). Sedan 

2004 har dock förståelsen för hur principen om den externa rätten till självbe-

stämmande för urfolk utvecklats till att idag inte utesluta rätten till bildandet 
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av egna stater (Scheinin & Åhrén, 2018). Något samlat stöd för en sådan tolk-

ning återfinns inte i mitt empiriska material. 

7.1.4 Konflikten mellan kollektiva och individuella rättigheter 

kopplat till land, vatten och naturresurser 

 

Idéerna om självbestämmande kopplade till behovet av mark och naturresur-

ser bygger ofta på en värdering om att det är en rättighet och något som alla 

samer har rätt till även på en individuell nivå. Eftersom samerna är ett folk och 

den samiska kulturen är beroende av land och vatten åligger det Sametinget 

som myndighet att bevaka samernas rättigheter till land och vatten (LSS/JoF 

2003, M2, dnr 93-08-27; Samerna/Samisk solidaritet/Renägarförbundet 1995, 

M68, dnr 123/95). Som folk innehar samerna en kollektiv rätt till land, vatten 

och naturresurser som jakt och fiske, vilket innebär i sin tur att det automatiskt 

finns en individuell rätt för alla samer till dessa rättigheter och att utöva des-

amma, vilket i argumenten likställs med en civil rättighet (Samerna 1995, 

M71, dnr 194/95, LSS/JoF 1993, M2, dnr 93-08-27; Same Ätnam 1997, 

M109, dnr 73/97; LSS 1994, M59, dnr 313/94; Samerna 2002, M239, dnr 

177/02).    

Utarbeta direktiv för samebyarna som innebär att alla samer ska kunna utöva 

sina jakt- och fiskerättigheter. Eftersom samerna är ett folk så har man som ett 

folk rätt att skydda och bruka sina rättigheter (LSS/JoF 1994, M46, dnr 235/94).  

 

I andra motioner uttrycks samma ställningstagande som att det är en kränk-

ning av den enskildes rätt att exempelvis behöva betala för att som same jaga 

småvilt på sina egna marker, eller att den enskilde samens rättighet att bedriva 

renskötsel enligt civila rättigheter, inte kan vara beroende av ett medlemskap 

i samebyn (JoF 1993, M14, dnr 931008; LSPS 2013, M444, dnr 2013–1242). 

Men även om synen på hur rättigheterna ska fördelas i det samiska samhället 

är splittrad, så finns det också en gemensam syn som går över partigränserna 
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kring att det finns marker som är samiska och att samerna därmed borde få ett 

större inflytande över dessa. Jakt- och fiskesamerna föreslog 2004: ”Att ex-

ploateringen i fjällområdena i form av vindkraftverk stoppas. Dessa exploate-

ringar omöjliggör och försvårar nuvarande och framtida näringar- och kultu-

ryttringar” (JoF 2004, M301, dnr 269/04). Att Sametinget ska ha en roll i in-

flytandet över hur markerna förvaltas och ska ha möjlighet till att förhindra 

ytterligare exploateringar är man också relativt överens om mellan partierna 

även om skillnader finns i åsikterna om hur starkt inflytande samebyarna ska 

ha i processen:  

Sametinget ska utarbeta och föreslå nya lagar när det gäller prospekteringsla-

gen, inmutningslagen, gruvlagen etc. För att Sametinget och sameby eller sa-

mebyar som berörs ska kunna inlägga veto mot nya gruvetableringar, till dess 

att nya lagar är antagna ska Sametinget begära totalstopp för all prospektering, 

inmutningar och nyöppnande av gruvor inom renskötselområdet (Renägarför-

bundet 1997, M106, dnr 68/97).52  

 

I såväl ”Sametingets syn på vindkraft i Sápmi” från 2009 som i ”Sameting-

ets syn på mineraler och gruvor i Sápmi”, från 2014 är den samiska rätten till 

självbestämmande, med hänvisning till UNDRIP, argumentet för att det sa-

miska samhället även ska ha inflytande i frågor som rör vindkraft såväl som 

letandet av mineraler och etablerandet av nya gruvor. Denna rätt att bestämma 

över sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling innebär en rätt att bli 

konsulterad och att besluta om eller utöva inflytande över sina landområden 

(Sametinget 2009, 11). I båda strategierna framhålls att tillgången till mark 

och vatten är en nödvändig del för den samiska kulturen och i gruvpolicyn 

framhålls med hänvisning till artikel 26 i UNDRIP att: ”alla naturresurser över 

och under jord inom samernas traditionella landområden, tillhör det samiska 

folket” (Sametinget 2014a, 6). Med denna rätt följer även en rätt till delaktig-

het i beslutsprocessen.  

                                                      
52 Se även LSS 1994, M45, dnr 234/94; Skogssamerna 1995, M75, dnr 291/95; RÄF/LSS 1996, 

M86, dnr 40/96; Jakt och Fiskesamerna 2008, M353, dnr 2008-1428; Samelandspartiet 2004, 

M297, dnr 53/04 
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Om det interna samiska självstyret även omfattar rätten att själva besluta 

om mark och vattenresurserna är inte tydligt. Istället återkommer rättighets-

problematiseringen om vilka grupper som har vilka rättigheter inom det sa-

miska samhället genom att man i policyn slår fast vilka rättighetsinnehavare 

som har rätt att säga ja eller nej till exploateringen (veto) och vilka som då 

även har rätt att få del av vinsten av gruvverksamheten, nämligen Sametinget, 

berörda samer och berörda samebyar (Sametinget 2014a, 6, 8). I detta fall ser 

sig alltså Sametinget som företrädare för de lokala rättighetsinnehavare, alter-

nativt som en kollektiv rättighetsinnehavare till mineraltillgångarna – vid si-

dan av såväl de lokalt berörda samerna som inte är medlemmar i någon sa-

meby, som den lokalt berörda samebyn. Samtidigt ska Sametinget företräda 

samerna på kollektiv nivå när konsultationer om lagstiftning ska genomföras 

mellan regeringen och Sametinget parallellt med att Sametinget som myndig-

het ska få ett ”tydligt ansvar att bevaka samiska intressen i mål och ärenden 

där minerallagen tillämpas samt delta i miljöprövningar som gäller frågor som 

är principiellt viktiga eller har stor betydelse för samiska intressen” (Same-

tinget 2014a, 12). 

Idéen om samiskt självbestämmande i de politiska handlingsprogrammen 

formuleras återkommande som en rätt att själv besluta om sin ekonomiska, 

sociala och kulturella utveckling, med hänvisning till internationell urfolks-

rätt. Men när det kommer till att översätta vad denna ekonomiska, sociala och 

kulturella utveckling de facto innebär blir det så mycket svårare att formulera. 

Ja, språket givetvis... rennäringen givetvis. Där vi måste slåss ganska mycket, 

det är ju att vi får förfoga över markerna. Men språket och vår ekonomi... Sa-

metingets ekonomi. Alltså vi måste ju få förfoga över de delar vi... staten ska ju 

inte gå in överhuvudtaget när det gäller till exempel språket (Informant P). 

 

Istället hamnar Sametinget återkommande i en konflikt rörande kollektiva vs 

individuella rättigheter, hur dessa rättigheter ska fördelas, hur de ska utövas 

och av vem. 
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Självbestämmande för mig det är att Sametinget är det övergripande organet 

och att Sametinget i sin tur kan fördela rätten. Självbestämmande, det ska inte 

bara vara att några individer, det är en viktig sak, att det inte ska vara samebyar 

eller enskilda individer som bestämmer, utan att Sametinget ska vara en över-

gripande part i många delar, och sen ska fördela vad det nu kan vara för någon-

ting bland människorna (Informant O). 

 

Detta leder till att förslagen om hur det samiska självbestämmandet ska im-

plementeras återkommande reduceras till att överföra fler myndighetsuppgif-

ter till Sametinget. 

Nej, men som jag sa så är nästa... det gäller ju att ta över olika roller i samhället 

vi lever. När vi för några år sedan tog över ansvaret för rennäringsfrågor så tog 

man över från jordbruksverk och länsstyrelsen, rennäringsfrågorna till Same-

tinget. När en ny språkreform kom så tog man över vissa språkfrågor från läns-

styrelser till Sametinget, medan andra minoriteter har sina språkfrågor hos läns-

styrelsen i Stockholm. Så att det går ju att flytta över denna typ av ärenden till 

Sametinget och vi får ett inflytande i de delområdena, och det är ju bara att.… 

så om man tar upp det här med land och vatten, det är ju att.… vi har ju en 

förvaltning redan på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen. En väl avgrän-

sad förvaltning för det och det är inga administrativa problem att få samiskt 

inflytande över den förvaltningen om man vill (Informant 29). 

 

Den återkommande konflikten om rättigheter kopplat till att Sametinget 

fortsatt föreslås vara en myndighet med ett utökat myndighetsansvar leder 

också till att Sametinget har svårt att formulera på vilken nivå i samhället som 

Sametinget ska verka på. Sådana resonemang återfinns i Sametingets närings-

politiska program från 2014 och det rennäringspolitiska programmet från 

2015.  Även om Sametinget i sitt näringspolitiska program anser att beslutan-

derätten för de samiska näringslivslivsfrågorna ska föras över till det samiska 

samhället, så är det fortsatt inom ramen för ett myndighetsansvar eftersom 

”ansvaret för en effektiv samisk näringslivspolitik och utveckling kan inte 

ligga på någon annan myndighet, varken ekonomiskt eller ansvarsmässigt” 

(Sametinget 2014b, 9). Resonemanget går igen i det rennäringspolitiska pro-

grammet där Sametingets roll och funktion ska utvecklas med målsättningen 

att öka Sametingets självständighet och beslutsmakt genom att få ett ökat för-
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valtningsansvar för mark, vatten, naturresurser och vilt, samtidigt som rennä-

ringens rätt till land och vatten ska vara säkerställd genom att samebyarnas 

roll utvecklas och stärks genom en lokal förvaltning (Sametinget 2015, 9,17). 

Det är svårt att i det empiriska materialet från Sametinget frånkoppla frågan 

om självbestämmande med hur det ska operationaliseras. Genom att idéen om 

självbestämmande visserligen kopplas till behovet av ökat inflytande över 

mark, vatten och naturresurser, så är den formulerade värderingen för att mo-

tivera detta inflytande – att samerna har rätt till det utifrån internationell rätt. 

Rättighetsdiskursen tar överhand men diskussionen fastnar i konflikten om 

vem som har rätt att ta del av naturresurserna. Frågan om vilken roll Same-

tinget ska ha som en motor för det interna självstyret kommer bort och istället 

tar förslaget att Sametinget ska ta över allt fler myndighetsuppgifter som ett 

led i att få inflytande i majoritetssamhällets beslutssystem, överhanden. Att 

ana någon underliggande värdering kopplad till marken, den som jag tidigare 

formulerat som att bearkadidh är svårt. Men ibland finns de där ändå, som en 

dimension vid sidan om de faktiska, praktiska åtgärderna, som i det närings-

politiska handlingsprogrammet, när Sametinget försöker knyta frågan om till-

växt för samiskt näringsliv som en förutsättning för den samiska kulturen och 

där språket är en central del: 

Språket är i viss mening bärare av ett folks historia. I språket finns inbäddat 

uttryck för social och ekonomisk organisation, för myter och trosföreställ-

ningar, rättsuppfattning och värderingar. Möjligheten att föra dessa förhållan-

den vidare förtvinar om språkliga uttryck försvinner. Språket är också ett ut-

tryck för samernas förhållningssätt till miljön. Det är samtidigt ett nödvändigt 

redskap vid överföringen av kunskaper från generation till generation. Genom 

språket bibehålls kontinuiteten vid kulturella förändringar. Avbrott i språk-

strukturen betyder avbrott i överföringen av kunskap om hur den samiska kul-

turen bevaras. Samiska är ett språk som i första hand talas och som i sitt ord-

förråd varit och alltjämt är starkt knutet till naturen (Sametinget 2014b, 11). 

 

Det verkar som att när det kommer till frågan om språk och kultur blir det 

enklare att formulera vad dessa begrepp innehåller och rymmer för bestånds-

delar, som i Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram: 
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Samisk kultur innefattar en materiell, social och mental/andlig dimension. I den 

materiella dimensionen ingår bland annat land och vatten, renskötsel, jakt, fiske 

och hantverk. Den sociala dimensionen inrymmer exempelvis släkt- och famil-

jeband, traditioner, barnuppfostran, och namngivning. I den mentala/andliga di-

mensionen återfinns mytologi, berättartradition, identiteten, livsåskådning, 

osynliga regler om hur man beter sig. Något som de som lever i kulturen be-

härskar men som är svårt att förstå och koda för en utomstående (Sametinget 

2018, 7). 

 

Hur föreslår då Sametinget att dessa dimensioner bäst tas tillvara? Samti-

digt som Sametinget framhåller att de genom sametingslagen givits en kultu-

rell autonomi så menar de att autonomi är detsamma som myndighetsutöv-

ning: 

Sametingslagen pekar tydligt ut Sametingets ansvar och roll när det gäller sa-

misk kultur men fortfarande, 25 år efter inrättandet av Sametinget, har myndig-

heten inte det fulla ansvaret för frågor som rör samisk kultur, kulturarv och 

kulturmiljö trots att det samiska folket har erkänts som folk i Sverige och som 

urfolk med rätt till självbestämmande (Sametinget 2018, 6).  

 
Mark, vatten och naturresurser fortsätter vara en av de viktigaste beståndsde-

larna av ett samiskt självbestämmande, men normer om att bearkadidh genom 

dajve, maahtoe och vuekie får inget utrymme när diskussionerna hanterar 

dessa frågor. Istället fortsätter konflikten fastna i rättighetsargumenten på lo-

kal nivå. Detta menar jag får två konsekvenser som båda har sin grund i ett 

övergivande av den ontologiska och epistemologiska sfär som normer om att 

bearkadidh representerar. Den ena är att när utgångspunkten för självbestäm-

mandets innehåll och omfattning är rättighetsbaserad med hänvisning till eko-

nomiskt, socialt och kulturellt självbestämmande, verkar det vara omöjligt för 

Sametinget att formulera vad självbestämmande faktiskt betyder rent praktiskt 

och omfångsmässigt. Den andra är att konflikten om den interna, lokala auto-

nomin över naturresurserna gör att Sametinget får väldigt svårt att formulera 

sin egen roll i relation till det interna självbestämmandet. 

 



195 

 

7.1.5 Självbestämmande som myndighetsutövning 

Det finns förvånansvärt få motioner sedan Sametingets inrättande som ut-

trycker idéer, argument och förslag till hur det samiska självbestämmandet ska 

utvecklas och vilken roll Sametinget ska ha. Mellan åren 1993 och 2020 har 

totalt 554 motioner lämnats in av Sametingets plenumsledamöter. En stor del 

av motionerna, ca 85, handlar om Sametingets eget interna arbete, hur arbets-

ordning och talartider mm ska regleras, men den största andelen motioner rör 

ändå rennärings-, rovdjurs- eller samebyfrågor ca 125 stycken. Övriga poli-

tikområden som berörs är bl.a. utbildning, kultur, språk, samiska rättigheter, 

sociala frågor och näringsfrågor.53 Av dessa motioner lyfts frågor kopplade till 

samiskt självbestämmande endast i ca 35 motioner. Självbestämmande kopp-

las i hög utsträckning till: 

Att sametinget enligt lag blir den obligatoriska remissinstans som alltid ska hö-

ras innan beslut tas, rörande såväl intrång och exploateringar inom samiska om-

råden, som beslut i frågor som rör samiska intressen. Oftast tillfrågas enbart 

rennäringsorganisationen SSR när samiska remissvar gällande exploateringar 

efterfrågas. Sametinget som parlament och representant för hela det samiska 

folket bör vara den obligatoriska remissinstansen och den enade rösten utåt, 

gentemot såväl regering och riksdag som övriga svenska samhället och närings-

livet (Samerna 2007, M326, dnr 2007–1019).  

 

Sametinget har allt sedan 1993 haft myndighetsuppgifter som reglerats ge-

nom lagstiftning och regleringsbrev från regeringen. 2007 utökades Sameting-

ets administration med ytterligare myndighetsuppgifter gällande rennärings-

frågor, främst från Jordbruksverket och Länsstyrelserna i de tre nordligaste 

länen (Lawrence & Mörkenstam 2016). Att det är ett verkligt problem att 

kunna utveckla det samiska självbestämmandet inom ramarna av att vara en 

svensk förvaltningsmyndighet borde vara en självklarhet. Ändå är det endast 

två motioner som uttryckligen lyfter svårigheten med att det folkvalda organet 

Sametinget, även är en statlig myndighet.  

                                                      
53 Samtliga motioner är kategoriserade utifrån innehåll i en förteckning, uppdaterad och genom-

gången 2021-03-01. 
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Att Sametinget ber regeringen utreda hur man kan skilja myndigheten Same-

tinget från det politiska folkvalda parlamentet Sametinget. Det är inte det poli-

tiska systemet det är fel på utan själva konstruktionen med ett Sameting som 

både är ett folkvalt organ och en myndighet. En rennäringsmyndighet bör 

skapas som är helt fristående från det folkvalda Sametinget (Guovssonásti 

2011, M404, dnr 2011–910).54 

 

I den andra motionen ges det dock intryck av att Sametinget inte var en 

myndighet vid den tidpunkt som motionen skrevs, vilket inte stämmer ef-

tersom Sametinget inrättades som en statlig myndighet redan från starten. 

Att sametings plenum uttalar att plenum enbart är ett folkvalt organ, att same-

tingets plenum uttalar att plenum inte är någon statlig myndighet. Omvandlas 

plenum till en statlig myndighet elimineras plenums möjligheter drastiskt och 

effektivt att företräda det samiska folket (Skogssamerna 2003, M285, dnr 

165/03).  

 

Istället är det den motsatta idéen som är den dominerande i motionernas 

förslag till hur det samiska självbestämmandet ska ökas och förverkligas, 

nämligen att fler myndighetsuppgifter ska överföras till Sametinget. Efter 

2009 finns dock inga motioner som föreslår ett utökat myndighetsansvar och 

en förklaring till det kan vara att det istället blir de politiska handlingspro-

grammen som blir den huvudsakliga plattformen för dessa frågor, De sakom-

råden som i motionerna föreslås överföras till Sametinget är slöjdfrågor, kul-

turmiljövård/reservat och markförvaltning (Samerna 1993, M10, dnr 930922; 

Samelandspartiet 2004, M297, dnr 53/04; Samerna 2008, M349, dnr 2008–

1391). 

Ta fram ett förslag för ett samiskt ansvarstagande för den samiska kulturmiljö-

vården med ett eget myndighetsansvar. I takt med att Sametingets roll som 

myndighet utvecklas aktualiseras också frågan om myndighetsansvaret för sa-

miska kulturminnen. Samiska intressen är eftersatta inom kulturmiljövården 

och bristerna i dokumentation och forskning är uppenbara (Samelandspartiet 

1998, M126, dnr 183/98). 

 

                                                      
54 Ytterligare en motion med motsvarande formuleringar lämnades in av Guovssonasti 2017 (nr 

504), men återtogs sedan.  
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Men det finns samtidigt en otydlighet kring vilken nivå Sametinget ska 

verka på och en idé om att Sametinget ska hantera samtliga uppgifter för det 

samiska samhället som idag ligger på central, såväl som regional nivå. 

I det framtida samiska levnadssättet ska Sametinget ha en uppgift som nuva-

rande länsstyrelse, jordbruksverket, riksdag mm har. Dessutom ska man bygga 

upp det samiska rättsväsendet, samer dömer själva samer och/eller samebyar 

emellan. Samernas inre angelägenheter ska lösas av samerna med Sametinget 

som högsta instans (Samisk solidaritet 1994, M54, dnr 381/94). 

 

Femton år senare 2012, när Sametinget haft ansvaret att som myndighet 

fastställa samebygränser i enlighet med rennäringslagen sedan 2007 föreslås 

istället att uppgiften tas ifrån Sametinget och förs över till domstolarna, utan 

krav på samisk kompetens.  

Att Sametingets uppgift, indelning i byaområden, överförs till fastighetsdom-

stolen. Domstolen är lämpad och har den juridiska kunskap och krav på sig som 

ska beakta när man ändrar eller förtydligar gränser som gäller för samebyar och 

dess medlemmar (Guovssonásti 2012, M430, dnr 2012–862). 

 

Kuokkanen (2019, 98) menar att det är ett stort problem att sametingen i de 

nordiska länderna endast är begränsade till självadministration och på sin höjd 

erbjuds konsultationer med staterna, där sametingen endast får en symbolisk 

betydelse utan jurisdiktion att besluta över sina egna angelägenheter. Imple-

menterandet av självbestämmande i Saepmie försvåras ytterligare genom den 

politiska diskurs som omger samiskt självbestämmande, där ingen tycks veta 

vad det egentligen betyder. Snarare växer det i det svenska Sametingets egna 

handlingsprogram och motioner fram en bild av att samiskt självbestämmande 

till största delen handlar om att Sametinget ska vara en samisk förvaltnings-

myndighet. 
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7.2 Samiskt självbestämmande som ett 

övergivande av samisk autonomi 

 

Min utgångspunkt för självbestämmande är att det fyller två funktioner, dels 

tillförsäkra samerna självstyre/autonomi i de frågor som det samiska samhället 

behöver för att bearkadidh/klara sig, dels ha strukturer och funktioner för hur 

frågor som är av överlappande intresse för både samerna och majoritetssam-

hället ska hanteras och hur samerna ska kunna få inflytande i majoritetssam-

hällets beslutssystem. Den teoretiska förståelsen av samisk autonomi som jag 

har byggt utifrån en lokal förståelse av vad som strukturerar relationerna mel-

lan människor, landskap och kunskap som institutionaliseras genom sijten är 

mitt sätt att kunna tolka och kontrastera befintlig teori, formuleringarna i ur-

folksdeklarationen och de idéer om självbestämmande som återfinns i mitt 

empiriska material. Det visar sig att de värderingar och de konstituerande fak-

torer som jag menar behöver finnas för att uppnå autonomi är väldigt svåra att 

återfinna i Sametingets egna handlingsprogram och motioner. Relationen till 

mark, vatten och naturresurser som en förutsättning för samiskt självbestäm-

mande återfinns egentligen bara tydligt i det första handlingsprogrammet från 

2004. 

På en övergripande nivå är idéerna om självbestämmande, för samtliga par-

tier, på något sätt knutna till tillgången till ett territorium och till naturresurser 

som exempelvis jakt och fiske. Men där sijte-perspektivet ser ett territoriums 

beståndsdelar och omfång som något som bestäms i en ständigt pågående re-

lationell dialog mellan tidigare generationer, landskap, de människor som idag 

nyttjar området och de som lever i angränsande områden; formuleras territo-

riet av sametingspartierna som en rättighet som tillfaller samerna på kollektiv 

basis med hänvisning till internationell urfolksrätt. När idéerna om självbe-

stämmande kopplas till rättighetsargument med en hänvisning till internation-

ell urfolksrätt som sådan, skapar det precis som för frågan om självkonstitue-
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ring upphov till en felaktig förståelse av kollektiva och individuella rättig-

heter. Hänvisningen till internationell urfolksrätt och formuleringarna om 

’ekonomiskt, socialt och kulturellt självbestämmande’ skapar i sin tur svårig-

heter att formulera självbestämmandets innehåll och omfång, hur det ska op-

erationaliseras, vilken roll Sametinget ska ha i det arbetet och på vilken nivå i 

samhället Sametinget ska verka på – den lokala eller den nationella nivån, som 

myndighet eller fristående, folkvalt organ. 

Redan innan Sametingets tillkomst, i arbetet med att etablera SSR fanns det 

en tydlig ontologisk krock mellan att organisera sig utifrån en uppfattning om 

vad det samiska samhället behöver för att bearkadidh på en lokal nivå och att 

organisera sig för att få inflytande i majoritetssamhällets beslutssystem. 

Denna ontologiska krock återfinns även efter Sametingets tillkomst. Dels tar 

den sig uttryck genom att Sametinget har svårt att formulera vad samisk auto-

nomi innebär och vilka frågor som inryms, istället återupprepas hänvisning-

arna till internationell urfolksrätt. Dels så blir det svårt att omvandla en lokal 

förståelse av samisk autonomi genom att bearkadidh till en övergripande sa-

metingsnivå. Ska Sametinget ta över autonomin från den lokala nivån genom 

att exempelvis uttala sig som rättighetsinnehavare i mineralärenden, eller ta 

över beslutsmakten från dagens samebyar genom att bestämma att alla som är 

registrerade i Sametingets röstlängd får bli medlemmar i en sameby? Särskilt 

tydlig blir krocken i frågan om rätten till mark, vatten och naturresurser, som 

jakt och fiske, och synen på att Sametinget som autonomt organ ska fördela 

rättigheterna till människorna. Vilken roll Sametinget ska ha för samernas eget 

självstyre glöms bort. För även om Sametinget har valts till att vara den in-

stitution som ska säkerställa samernas självbestämmande, så innebär inte det 

att andra självbestämmandeformer, exempelvis sijtens autonomi nödvändigt-

vis ska undergrävas eller mista sin betydelse (se Vars 2008). Detta kan även 

förklara den politiska skiljelinje som finns inom sametingspolitiken mellan 

medlemmar i samebyarna och de som inte är medlem i någon sameby, mellan 

lokal autonomi och kollektiv autonomi. 
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Det bidrar till att Sametingets andra roll tar överhanden i den politiska dis-

kursen, att vara den institution som tillvaratar samiskt självbestämmande ge-

nom att få inflytande i majoritetssamhällets beslutssystem. Men istället för att 

sig själva som en autonom part som tillsammans med en annan autonom part 

behöver föreslå strukturerade former på vilket sätt och i vilka frågor som ett 

gemensamt beslutsfattande behöver ske, så föreslår Sametinget att man får 

mer myndighetsuppgifter överförda till sig från andra myndigheter. Det blir 

tydligt att det Tully (1995) beskriver om vad det normativa språkbruk som 

urfolk måste använda sig av, för att få gehör för sina krav hos staterna, gör 

med urfolkens egen förståelse för sina egna anspråk. Det blir omöjligt för Sa-

metinget att dels formulera vad den egna autonomin innebär, dels att formu-

lera andra sätt att få inflytande än genom myndighetsutövning. Att vara an-

svarig myndighet för språk, kultur och rennäringsfrågor blir även sättet som 

Sametinget formulerar den egna autonomin på.  
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8 Slutsatser, diskussion och framtida 

utmaningar 

Att försöka fånga innebörden av samiskt självbestämmande över en så lång 

period av år är på många sätt en resa. En resa genom idéer och uttalanden, alla 

formade utifrån just den tidens omständigheter och förutsättningar. Att färdas 

är, precis som jag skrev i inledningskapitlet med hänvisning till ordspråket 

”Girdi loddi juoidá gávdná, muhto dat guhte orru, ii gávnna maidige”,55 en 

förutsättning för att förstå hur man som människa placerar sig själv och för-

flyttar sig i det inre och yttre landskap som utgör ett samiskt samhälle och 

vilka färdigheter man behöver för att klara sig. Mycket av det som skrivits 

tidigare, exempelvis av Karin Stenberg och Elsa Laula, har stor relevans än 

idag och idéerna om självbestämmande har i hög grad varit kopplade till möj-

ligheterna att få inflytande i det politiska systemet och över förvaltningen av 

mark, vatten och naturresurser. På ett sätt har idéerna varit liknande oaktad tid 

– det är som att ekot av tidigare generationer aldrig slutat att höras. Frågan är 

vad vi kan lära oss av denna förflyttning som har skett och vilken kunskap vi 

behöver ta med oss in i framtiden. 

I det här kapitlet ska jag återknyta till mina frågeställningar, till avhand-

lingens metodologiska och teoretiska bidrag och till de resultat jag presenterat 

i mina empiriska kapitel. Jag ska även sätta in dessa resultat i ett större reso-

nemang och försöka att formulera vad som kan vara viktigt att förhålla sig till 

i ett framtida perspektiv. 

                                                      
55 ”En flygande fågel hittar alltid något, en fågel som endast stannar hemma hittar ingenting” 

(Gaski & Solbakk 2011, 157). 
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Syftet med avhandlingen har varit att utifrån en samisk förståelse av be-

greppen självbestämmande och självkonstituering analysera hur en sådan för-

ståelse teoretiskt och politiskt kan utmana nuvarande föreställningar om vad 

samiskt självbestämmande är eller kan vara. Tidigare forskning om samiskt 

självbestämmande och Sametinget har i stor utsträckning utgått från Same-

tinget som ett icke-territoriellt organ för kulturell autonomi och fokuserat på 

den svenska statens åtaganden gentemot samerna, Sametingets begränsade be-

slutsmakt samt Sametingets konstruktion och funktion i jämförelse med de 

övriga sametingen. Min utgångspunkt var istället att avhandlingen skulle bidra 

med ett annat perspektiv och kugga in i det växande internationella forsk-

ningsfält som utgår från urfolkens egna idéer, normer och rättsuppfattningar. 

Avgörande för att förstå de samiska idéernas underliggande normer och för att 

formulera samiska rättsuppfattningar, är användandet av samiska begrepp och 

samiska praktiker. Att använda samiska begrepp som en analysram öppnar för 

att kunna formulera en kontrasterande ontologi jämfört med den som uttryckts 

i tidigare forskning och tidigare teorianvändning gällande samiskt självbe-

stämmande. Samtidigt som det bidrar med helt nya dimensioner till bilden av 

Sametinget som ett organ för självbestämmande.  

8.1 Laahkoe och maadtoe – idéer om tillhörighet, 

medlemskap och rösträtt 

 

Rubriken på kapitel fem, ”Inga svenskar äga tillträde till mötet”, är ett citat 

från en affisch inför ett möte i Fettjan, Dikanäs 1917, där frågor inför det första 

samiska landsmötet som skulle hållas 1918 i Östersund, diskuterades. Citatet 

återspeglar en tydlig folktanke och uttrycker en suveränitet i relation till ma-

joritetssamhället. Samtidigt återkopplar citatet till den svåra gränsdragning 

som frågan om definitioner och urfolks rätt att själva besluta om vad som ska 

konstituera dem, ger upphov till. Enligt internationell urfolksrätt är det folket 
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som konstituerar rätten till självbestämmande. Därför blev det inledningsvis 

naturligt att söka efter idéer om hur det samiska samhället själva definierat det 

samiska folk eller den samiska grupp som ska omfattas av självbestämmande 

och hur dessa idéer har sett ut över tid.  

Den svenska staten har genom sin renbetes-/rennäringslagstiftning tidigt 

varit den part som definierat vem som är att anse som renskötare och därmed 

också same. Denna definition knyts till medlemskap i samebyarna och möj-

ligheten att nyttja de rättigheter som följer med renskötseln i enlighet med 

lagstiftningen. Genom den svenska lagstiftningen försvåras även möjligheten 

för samerna att själva reglera medlemskap, styra fördelning och tilldelning av 

naturresurser och de rättigheter och skyldigheter som följer med dessa. Som 

en kontrast till den svenska lagstiftningen har jag genom beskrivningen av 

laahkoe och maadtoe visat på en samisk relationell rättsuppfattning av hur 

tillhörigheten till gruppen bestäms genom din laahkoe och knyts till ett visst 

område genom maadtoe. Tillgången till de naturresurser som behövs för att 

bearkadidh, är för individen beroende av tillhörighet till en plats. Det finns 

mycket som tyder på att denna samiska rättsuppfattning har fortsatt att tilläm-

pas internt, parallellt med den svenska rennäringslagstiftningen eftersom de 

samiska begreppen lever kvar och används än idag. Hur omfattande och på 

vilket sätt är dock ett område som vi vet alldeles för lite om och där det behövs 

vidare forskning. 

När de samiska organisationssträvandena börjar ta fart på 1960-talet och 

samiska riksorganisationer och lokala sameföreningar bildas, framkommer att 

målet med att organisera sig dels handlade om att kunna påverka den svenska 

statens politik gentemot samerna, dels att kunna föra vidare den kunskap, de 

normer och den tillhörighet som upplevdes ha slagits sönder av statens politik 

och lagstiftning. Parallellt växte även den interna samiska kritiken mot att till-

gången till naturresurser som jakt och fiske så hårt knutits till medlemmarna i 

samebyarna och kraven ökade på att även samer som inte var medlemmar i 

någon sameby skulle kunna få ta del av dessa rättigheter. Sameföreningarna 
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skulle i första hand bli arenor för tillhörighet och kunskapsöverföring för de 

samer som inte längre var medlem i någon sameby – och frågan om hur med-

lemskap inom samebyarna skulle kunna omstruktureras för att innefatta fler – 

diskuterades inom den samiska riksorganisationen SSR. Det fanns en under-

liggande idé om att samtliga samer kunde omslutas av antingen samebyarna 

eller sameföreningarna. En idé som byggde på uppfattningen att antalet samer 

inte var större än att det alltid fanns någon som visste till vilken plats eller 

släkt någon tillhörde. Att gruppen samer skulle konstituera sig självt genom 

kollektivets kännedom om alla enskilda individer, förefaller vara taget för gi-

vet. Något förslag till samebyarnas interna organisering lyckades dock aldrig 

SSR enas kring. 

De idéer som återfinns i materialet om medlemskap i samebyar, vem som 

tillhör den samiska gruppen och hur dessa idéer kopplar till frågan om hur 

naturresurserna ska hanteras har under den här perioden innehållit; 1. tankar 

om förlust av samhörighet, kunskapsförmedling och relation till människor 

och marker på individnivå när bland annat samhällsförändringar, rational-

isering och urbanisering gör att allt fler samer flyttar från sina hemområden; 

2. en förlust och hot på en kollektiv nivå när dessa värden försvinner, vilket 

föreslås åtgärdas genom tillskapandet av sameföreningar och förslag till stöd-

jande medlemskap i samebyar; och 3. ett allt mer ökat fokus på att medlem-

skap i en sameby är en individuell, juridisk rättighet som rennäringslagstift-

ningen inte tog hänsyn till.  

 Att frågan om tillgången till naturresurser så tätt knutits till frågan om att 

tillhöra gruppen blir genom förståelsen av mina samiska begrepp inget förvå-

nande. Det jag visar genom mina empiriska kapitel är att de ingående normer 

som knyts till frågan om medlemskap och naturresurser förändras över tid; 

från den relationella, ansvarsbaserade förståelse som laahkoe och maadtoe re-

presenterar, till en alltmer rättighetsbaserad förståelse. En viktig orsak till att 

de mer rättighetsbaserade normerna tar över är framväxten av en internationell 

folkrättslig diskurs kopplad till urfolks rättigheter som riktade in argumenten 
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mot rättigheterna i sig och en tolkning som gjorde gällande att de kollektiva 

rättigheter som samerna som grupp har, har även varje samisk individ. En an-

nan viktig faktor är den nationella lagstiftningen och de samiska organisation-

ernas rättskamp gentemot staten för att klarlägga och öka samiska rättigheter 

på juridisk väg. Denna rättighetscentrering kan självklart vara strategisk, för 

att möta staten och få gehör för de rättighetsanspråk som samerna hade. Men 

det empirin visar är att en konsekvens av dessa strategiska val är att de relat-

ionella normerna och egna rättsuppfattningarna blir väldigt svåra att upprätt-

hålla på en kollektiv nivå.  

Tidigare forskning om samernas organisering har fokuserat på relationen 

mellan samerna och staten och att huvudsyftet med de tidiga organisations-

strävandena (före 1960) varit att organisera sig för att kunna representera sa-

merna gentemot staten och på det sättet nå inflytande över den förda samepo-

litiken (Lantto 2000, 2003).  Min avhandling breddar den här bilden och visar 

på ytterligare idéer som knyts till behovet av en intern, samisk organisering 

och hur idéernas ingående värderingar förändrats över tid. Den interna orga-

niseringen och frågan om medlemskap i samebyar och sameföreningar blir ett 

sätt att organisera sig fram till en lösning på den sociala struktur som staten 

genom sin lagstiftning tidigare slagit sönder.  

Inför inrättandet av Sametinget och framtagandet av definitionen för vem 

som kan bli upptagen i Sametingets röstlängd, ifrågasattes aldrig statens rätt 

att slutligt besluta om definitionens lydelse. Den definition som fastställdes i 

sametingslagen mötte både kritiska och positiva röster, men de konstituerande 

konsekvenser definitionen kunde få för det samiska folket på sikt diskuterades 

aldrig. Idén om att det alltid finns någon som vet till vilken plats eller släkt 

någon tillhört, fanns kvar även när Sametinget inrättades och röstlängden dis-

kuterades, vilket visas i mitt empiriska material.  

Språkkriteriet som sådant är på flera sätt motsägelsefullt. Kriteriet kan ses 

som en omskrivning av härkomst, vilket betyder att biologiska kopplingar har 

betydelse för definitionen. För att kunna upptas i röstlängden får inte denna 
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språkliga tillhörighet eller härkomst vara längre bort än tre generationer. Hur 

detta harmonierar med ett annat kriterium i Sametingslagen som stadgar att 

efterkommande generationer till någon som en gång har registrerat sig, i sin 

tur har rätt att registrera sig i röstlängden utan att behöva visa någon språk-

kunskap, har aldrig diskuterats, även om det skulle kunna innebära en här-

komst som sträcker sig över väldigt många generationer. Genom detta har da-

gens kriterier likheter med de omdiskuterade medlemskriterier som bygger på 

DNA och som tillämpas på flera ställen i Nordamerika, eller det av Sametinget 

i Finland kritiserade kriteriet om att en person som en gång varit registrerad 

som same i ett officiellt statligt register, oavsett hur lång tid tillbaka detta har 

skett, ska kunna upptas i Sametingets röstlängd.  

Det tidigare undersökningar visat, att flertalet av väljarna både i Sverige 

och Norge är nöjda med kriteriet som det är formulerat idag är inte så konstigt, 

eftersom väljarnas slutsatser dras från de erfarenheter och de ändå begränsade, 

tidigare diskussioner om röstlängdskriterierna som funnits hittills. Det är desto 

svårare för väljarna att överblicka vilka konsekvenser förändringar i kriteri-

erna kan komma att få. Den kritik och den debatt som finns i Finland och som 

även mynnat ut i ett nytt lagförslag till kriterier som harmoniserar med krite-

rierna i Sverige och Norge, har sitt ursprung i att frågan om landrättigheter 

knutits till det kollektiv som Sametingets röstlängd utgör (Mörkenstam, Selle 

& Valkonen 2021, kommande). Min avhandling visar att motsvarande för-

flyttning till en rättighetsbaserad förståelse av vem som är same även har skett 

i Sverige, vilket förstärks genom att politiska förslag förs fram i Sametinget 

om att materiella rättigheter som jakt och fiske ska knytas till samtliga samer 

som är registrerade i röstlängden – vilket i sin tur politiserar röstlängdskriteri-

erna allt mer.  

De idéer som återfinns kopplade till frågan om kriterier såväl till Sameting-

ets röstlängd som till medlemskap i samebyarna är sammanflätade på olika 

nivåer och kopplar till en förståelse av kollektiva, samiska rättigheter som di-

rekt överförbara på individnivå, en förståelse som jag i avhandlingen visar 
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varken har stöd i tidigare forskning eller i de samiska begrepp som är avhand-

lingens analysram, men som återfinns i Sametingets egna politiska program. 

Förslaget om att alla som också är upptagna i röstlängden även kan bli med-

lemmar i en sameby utmanar det lokala självbestämmandet inom de befintliga 

samebyarna där det istället blir Sametinget som på en kollektiv nivå övertar 

definitionsmakten och frågan om medlemskap, utifrån idéen om att kollektiva 

rättigheter går att direkt överföra på individuell nivå utifrån en rättviseaspekt. 

Det laahkoe och maadtoe visar är att tillhörighet inte enbart handlar om 

biologiska band. Det finns relationella band som går bortanför biologi och där 

tillhörighet innehåller normer, som t ex upprätthållande av kunskap och skyl-

digheter, vilket är normer som inte framkommer i diskussionerna runt kriteri-

erna till röstlängden. Språket som sådant är bärare av många relationella nor-

mer, exempelvis kunskapsöverföring, andlighet och släktskap, vilket framgår 

i de politiska handlingsprogram där de samiska språken omnämns. Men inte 

heller dessa normer diskuteras som något kopplat till språkkriteriet, eller som 

kan omvandlas till något reellt i lagstiftningen.  

Även om samtliga sameting i Norden förtydligar att röstlängdskriteriet end-

ast är ett kriterium för att få rösta i samtingsvalen, exempelvis i förslaget till 

en Nordisk Samekonvention, och som även föreslås läggas till i det nya finska 

lagförslaget – kommer inte ett sådant förtydligande åt den ontologiska krock 

mellan ett rättighetsbaserat och ett relationellt synsätt om vad som konstituerar 

samerna som folk.    

 Samisk självkonstituering har på många sätt omöjliggjorts till följd av sta-

tens lagstiftning och har inte varit en fråga som på allvar diskuterats eller setts 

som en förutsättning för att också kunna uppnå självbestämmande. Det jag 

visat är att frågan om självkonstituering inte går att separera från frågan om 

självbestämmande. Men när de rättighetsbaserade normerna tar överhanden 

blir frågan om definitioner och medlemskap, speciellt kopplat till materiella 

rättigheter som jakt och fiske en för svår fråga för Sametinget att lösa utifrån 

de verktyg som finns tillgängliga. Detta spiller sedan i väldigt hög grad över 
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på frågan om självbestämmande och förlamar även möjligheten att formulera 

vad självbestämmandets innehåll är och hur det kan institutionaliseras på lokal 

nivå.  

8.2 Att bearkadidh – idéer om samiskt 

självbestämmande 

 

Tillgången till land och vatten, och att samiskt brukande också ska kunna ge 

upphov till en äganderätt är de tydligaste idéerna kring samiskt självbestäm-

mande i början av 1900-talet. Idéerna kopplades dels till att det är diskrimine-

rande gentemot samerna att inte åtnjuta samma rättigheter som den övriga be-

folkningen, dels att ägande var en förutsättning för att kunna få rösträtt till 

riksdagen. Genom att få rösträtt och även tydligare organisera sig och formu-

lera gemensamma anspråk på staten, skulle förutsättningarna för att få infly-

tande över beslut som påverkade samerna, öka betydligt. Precis som jag skrev 

i inledningen till det här kapitlet så är det kraven på att samerna ska få infly-

tande över land och vatten som varit den tydligaste idéen kopplat till självbe-

stämmande också över tid. Det som har förändrats är både de värderingar och 

normer som kopplar till varför inflytandet behövs, och hur detta inflytande ska 

realiseras.   

Hur den interna autonomin, det som det samiska samhället behöver för att 

bearkadidh, ska organiseras diskuteras inte initialt. Efter hand så blir dock 

idéerna allt mer knutna till att bygga en stark, representativ organisation som 

kan bli slagkraftig och representera samernas samlade vilja gentemot stats-

makten. För den interna autonomin, som ska institutionaliseras genom same-

byarna och sameföreningarna, hittas aldrig någon intern lösning på hur exem-

pelvis naturresurser ska fördelas, och frågan överges av SSR som istället fo-

kuserar på hur relationen med staten ska utvecklas. De nationella demokra-

tiska organisationerna blir idealmallen, där övriga sätt att organisera den 
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interna autonomin faller undan. Istället behövs det en folkvald institution på 

central nivå som, för att den ska få legitimitet såväl internt i det samiska sam-

hället som externt, behöver spegla landets demokratiska institutioner. En idé 

som delas av samtliga samiska organisationer. De folkrättsliga rättighetsbase-

rade argumenten tar över och självbestämmande går från något som är en för-

utsättning för att klara sig, till att bli något samerna som folk har rätt till. 

Idéerna om att samerna har rätt till marken är fortfarande centrala, men det 

enda egentliga förslaget till hur självbestämmandet ska organiseras är att den 

centrala samiska organisationen, sedermera det folkvalda organet, ska få 

medinflytande i förvaltningsfrågor. 

Efter Sametingets tillkomst blir det allt tydligare hur svårt det är att frigöra 

sig från den statliga politiken genom att Sametingets förslag till självbestäm-

mande allt mer begränsas till att Sametinget som myndighet ska få överta 

myndighetsansvar över fler områden som språk, kulturarv, rennäring etc. 

Självbestämmandets faktiska innehåll, betydelse och omfattning formuleras 

överhuvudtaget inte. Istället fastnar Sametinget i konflikten rörande kollektiva 

vs individuella rättigheter kopplade till land och naturresurser. Konflikten om 

naturresurserna som en del av den interna autonomin gick inte att lösa innan 

Sametingets tillkomst och fortsätter att vara olöst även inom Sametinget. Svå-

righeten att omvandla normer om förståelsen av lokal autonomi – att bearka-

didh – till ett övergripande organ blir tydligare efter Sametingets tillkomst.  

För samtliga sametingspartier är idéerna om självbestämmande på en över-

gripande nivå, på olika sätt knutna till tillgången till ett territorium och till 

naturresurser, exempelvis jakt och fiske. Men där sijte-perspektivet ser ett ter-

ritoriums beståndsdelar och omfång som något som bestäms i en ständigt på-

gående relationell dialog mellan tidigare generationer, landskap, de människor 

som idag nyttjar området och de som lever i angränsande områden, formuleras 

territoriet av sametingspartierna som en rättighet som tillfaller samerna på kol-

lektiv basis med hänvisning till internationell rätt. Hänvisningen till internat-
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ionell rätt och formuleringarna om ekonomiskt, socialt och kulturellt självbe-

stämmande, skapar i sin tur svårigheter att formulera självbestämmandets in-

nehåll och omfång; hur det ska operationaliseras, vilken roll Sametinget ska 

ha i det arbetet och på vilken nivå i samhället Sametinget ska verka på – den 

lokala eller den nationella – liksom om det ska vara en myndighet eller ett 

fristående folkvalt organ. 

Det är också tydligt att Sametinget inte skiljer på sin roll kopplat till det 

interna självbestämmandet och hur det externa självbestämmandet i relation 

till staten, ska se ut. Vilken roll Sametinget ska ha för samernas eget självstyre 

glöms bort. För Sametinget blir självbestämmande detsamma som myndig-

hetsutövning.  

8.3 Att bearkadidh – en teoretisk förståelse av 

självbestämmande 

 

Urfolks självbestämmande kan utifrån en politisk-teoretisk kontext förstås 

som något relationellt, där det relationella dels kan avse arenan där urfolks-

samhället och nationalstaterna möts (Broderstad 2010; Moore 2003; Mörken-

stam 2015; Young 2007), dels avse den interna autonomin (Alfred 2009; 

Corntassel 2003; Kuokkanen 2019). På den arena där urfolk och nationalstaten 

möts ligger fokus på att hitta organisatoriska eller processuella lösningar för 

att urfolk och stat ska kunna mötas i de frågor där någondera parten har ett 

intresse som berör den andre. Exempel på sådana organisatoriska lösningar är 

den konsultationslag som Norge lagt fast 2021 och det förslag till konsultat-

ionsordning som den svenska regeringen lade fram 2019 (Stortinget, lovved-

tak 149, 2020–2021; Prop. 2020/21:64 ). Dessa ordningar reglerar när, hur och 

i vilka frågor stat, region och kommun på lokal nivå, ska konsultera samerna 

och hur beslut i sådana frågor ska gå till. Dessa organisatoriska lösningar för 

relationen mellan stat och urfolk tar sin utgångspunkt i de skyldigheter sta-

terna har för att tillgodose urfolkens rättigheter i enlighet med internationell 



211 

 

rätt. Denna rättighetsdiskurs kritiseras ibland för att den bidrar till att under-

minera urfolks egna världsbilder samt låser in urfolk i en hierarkisk relation 

med staten då de organisatoriska lösningarna bygger på befintliga politiska 

beslutsstrukturer. Istället för att vara en jämbördig relation förskjuts relationen 

mellan stat och urfolk till att handla om en politik av statligt erkännande, ex-

empelvis av urfolks landrättigheter i lagstiftningen, utan någon egentlig posit-

ionsförflyttning (Kuokkanen 2019).  

Att samiskt självbestämmande i sig är relationellt på den lokala nivån visar 

jag genom att beskriva självbestämmande som att bearkadidh genom dajve, 

maahtoe och vuekie. Dessa begrepp beskriver den väv av landskap, tidigare 

generationer, djur, människor, naturresurser, kunskap och normer som något 

relationellt och oskiljbart på en lokal nivå. Denna samiska relationella förstå-

else har dock en annan ontologisk utgångspunkt än det politisk-teoretiska re-

lationella självbestämmande som jag hänvisar till i beskrivningen ovan. Vad 

får då denna ontologiska skillnad för konsekvenser såväl när det gäller möj-

ligheten att skala upp idén om självbestämmande som att bearkadidh i relat-

ionen med staten, samt för hur vi kan förstå rättighetsdiskursen och frågan om 

maktbalansen mellan samerna och den svenska staten? 

Tidigare forskning visar att den svenska staten genom decennier varit ovil-

liga att på politisk väg förändra sin politik gentemot det samiska folket för att 

möta upp det krav på samiskt självbestämmande som Sverige återkommande 

blivit kritiserade av FN för att negligera (Mörkenstam 2019). Istället är det 

domstolsprocesser som Nordmalingsmålet och Girjasmålet som fått visa att 

rättighetsdiskursen kan vara ett stöd och ett viktigt verktyg för att på sikt för-

ändra relationen till staten genom att juridiskt tvinga fram en förändring (Al-

lard & Brännström 2021; Brännström 2020; Mörkenstam 2019). Rättighets-

diskursen kan därför inte enbart ses som ett tvång som staten låser in det sa-

miska samhället i. Istället är det en sorts växelverkan där rättighetsdiskursen, 

exempelvis i takt med att allt mer mark tas i anspråk, blir ett sätt för det sa-

miska samhället att slå tillbaka, via domstol. Det jag genom min avhandling 
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visar på är att konsekvensen av att endast använda sig av denna diskurs är att 

de relationella värdena glöms bort. Dialogen med staten övergår till att bli en 

kraftmätning mellan rättsliga argument där relationella värden går förlorade. 

En mer jämbördig relation går inte att uppnå med enbart rättighetsargument 

när inte de ontologiska skillnaderna är synliggjorda. Att formulera och kom-

municera de ontologiska utgångspunkter som ryms inom behovet av att bear-

kadidh menar jag är centralt för att också kunna hitta former för hur dessa 

normer kan skyddas. Rättighetsdiskursen kan vara viktig för viljan till föränd-

ring hos staten över tid, men den kan aldrig vara den enda utgångspunkten för 

de relationella lösningarna.  

8.3.1 Territoriet – en förutsättning för att bearkadidh 

UNDRIP:s parafrasering av CCPR och CESCR gällande urfolks rätt att ”fritt 

bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och 

kulturella utveckling”  har i tidigare forskning diskuterats dels sätta ramen för 

urfolks interna självbestämmande med olika grader av inblandning från sta-

terna (Funderud Skogvang 2017; Åhrén 2016), dels definiera vad det externa 

självbestämmande för urfolk kan vara, vilket spänner från secession (Scheinin 

& Åhrén 2018) till att finnas representerad tillsammans med staterna i inter-

nationella organ (Åhrén 2016). Moore (2015) menar att territoriet är den hu-

vudsakliga förutsättningen för urfolks självbestämmande och att förlusten av 

ett territorium också betyder förlusten av ett kollektivt självbestämmande som 

är meningsfullt.  

Ett av mina empiriska resultat är att denna ekonomiska, sociala och kultu-

rella utveckling, såsom den uttrycks i Sametingets egna politiska handlings-

program, definieras som tre separata sfärer som kan utvecklas skilda från 

varandra och frikopplat från tillgången till ett territorium, samtidigt som de 

aldrig konkretiseras i realiserbara åtgärder. Utifrån den förståelse av självbe-

stämmande genom bearkadidh som jag beskriver i avhandlingen är det svårt 

att se självbestämmande som något delbart i olika sfärer. Istället är det platsen 
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eller territoriet som är den konstituerande faktorn för såväl samiskt självbe-

stämmande som för den samiska gruppen. Utan tillgång till land, vatten och 

naturresurser går det heller inte att uppnå någon ekonomisk, social eller kul-

turell utveckling. Genom en utgångspunkt i de normativa värden som bearka-

didh innehåller är det interna självbestämmandet, eller den interna autonomin, 

alla de delar som det samiska samhället behöver för att överleva långsiktigt, 

oavsett hur många av dessa delar som överlappar med statens intressen. Däri-

genom ska den externa aspekten av självbestämmandet förstås som relationen 

med det omgivande samhället och hur de överlappande intressena och ansprå-

ken ska hanteras, till skillnad från hur internt och externt självbestämmande 

har definierats i politisk-juridisk teori. 

Om platsen och människorna är oskiljbara enheter som konstituerar såväl 

självbestämmandet som gruppen, ställs även den urfolksrättsliga utgångs-

punkten om att det är folket som konstituerar självbestämmandet på sin spets. 

Utifrån den samiska begreppsvärld som jag använt mig av är det marken och 

landskapet i sig, som i relationen med människorna utgör grunden för autono-

min eller självbestämmandet. Så vad innebär det för samiskt självbestäm-

mande om det är folket, den enskilda människan eller ett visst landskap som 

konstituerar självbestämmandet? Att bearkadidh handlar inte om territoriell 

suveränitet utifrån rättighetsbaserade argument, utan kanske handlar det mer 

om att den relation av gemensamt ansvar som över tid uppstått mellan land-

skapet och människan och de ingående normer som styr denna relation, i sig 

har ett värde som konstituerar självbestämmandet.  

8.4 Sametingets förmåga att bearkadidh och 

relationen till staten 

 

Den samiska begreppsvärld som avhandlingen centreras kring rör sig i sina 

empiriska exempel på den lokala nivån och är i huvudsak kopplade till 
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renskötseln. Den lokala autonomi som finns inom samebyarna idag är styrd 

av dagens rennäringslagstiftning, men det finns också olika interna sätt att för-

hålla sig till den givna lagstiftningen, vilket i större eller mindre grad grundas 

i en intern rättsuppfattning gällande hur renskötseln praktiskt bedrivs, tidigare 

medlemmars rättigheter, medlemskap och renmärken etc. Det här lokala själv-

styret och beslutsfattandet inom samebyarna fungerar olika i olika delar av 

Saepmie och kan vara mer eller mindre konfliktfyllt såväl internt som externt. 

Säkerligen finns det också en skillnad i hur medvetna samebyarna är om de 

rättsregler som tidigare präglat relationerna och nyttjandet av marken och hur 

de tillämpas idag. Forskningsmässigt vet vi väldigt lite om hur samiska rätts-

uppfattningar tillämpas idag. Att utifrån samiska begrepp utveckla ett ramverk 

för lokalt självbestämmande har åtminstone till viss del använts inom ramen 

för förvaltningen av världsarvet Laponia (Reimerson 2016). Men frågan är om 

de ingående rättsnormer som formar denna lokala autonomi och lokala förstå-

else kan skalas upp till nationell nivå och tillämpas på ett politiskt valt organ 

som Sametinget och i relationen mellan Sametinget och den svenska staten? 

Det jag har visat är att det finns ett glapp mellan internationell urfolksrätt, hur 

det nationella systemet institutionaliserar urfolks självbestämmande och den 

lokala autonomin, som inte tidigare forskning fångar upp.  

Att bearkadidh betyder att ha tillgång till, och rådighet över, de delar som 

det samiska samhället behöver för att klara sig både på kort och lång sikt.  För 

Sametinget har självbestämmande istället snarare formulerats som ett övergi-

vande av autonomi i relation till staten och ett övertagande av autonomi i re-

lation till den lokala, interna nivån. Varför kraven på territoriellt självstyre och 

exempelvis egen beskattning aldrig på allvar varit ett samepolitiskt alternativ 

anser både Kuokkanen (2019) och Spitzer & Selle (2020) bland annat beror 

på att samernas inkorporering i välfärdssamhället och den sociala omfördel-

ningspolitik som varit karaktäristisk för de nordiska länderna medfört att den 

samepolitiska rädslan för att falla sämre ut har varit större än vad man trott sig 
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kunna vinna. Avhandlingen visar hur svårt det är för Sametinget att överhu-

vudtaget formulera vad ett samiskt självbestämmande är för något i praktiken 

och särskilt så när det kommer till frågor kopplade till land, vatten och natur-

resurser. Detta kan delvis bero på det statliga, normativa språkbruk som ur-

folk, måste använda sig av och förhålla sig till, för att få gehör för sina krav 

hos staten (Tully 1995). Men det går inte att bortse från att denna oförmåga 

hos Sametinget att formulera självbestämmandets innebörd delvis också kan 

ha sin grund i en kompetens- och resursbrist. För Sametinget har den kanske 

viktigaste orsaken till varför territoriella krav inte kunnat formuleras, varit att 

frågan om hur den interna autonomin ska organiseras fastnat i konflikten om 

rättigheter. 

En idé som är central i Sametingets egna politiska strategidokument är den 

om att Sametinget ska ta över fler myndighetsuppgifter och i högre grad vara 

delaktig i beslut som andra myndigheter fattar. Detta trots att tidigare forsk-

ning tydligt visat att det utifrån ett självbestämmandeperspektiv inte är till-

räckligt att vara en myndighet direkt underställd den svenska regeringen och 

att detta även varit en fråga som Sverige återkommande fått internationell kri-

tik för (Lawrence & Mörkenstam 2016; CCPR 2009; HRC 2011b, 2016, 

2019). Om Sametinget menar att samiskt självbestämmande är att vara ansva-

rig myndighet över ett antal sakområden av vikt för det samiska samhället, 

med en lagstadgad plikt att genom konsultationer höra Sametinget innan be-

slut fattas av övriga instanser, så behöver det tydliggöras. Både för att de sa-

miska väljarna ska veta vad Sametingets politiker avser när självbestämmande 

diskuteras och lika viktigt, så det svenska politiska systemet vet vad det har 

att förhålla sig till och vilka förutsättningar som finns för att utveckla denna 

myndighetsöverföring. Att införa en konsultationsordning, i enlighet med för-

slaget från den svenska regeringen, utan att samtidigt förändra Sametingets 

politiska position och beslutsmakt, kan dock inte sägas harmoniera med den 

juridiska och politiska förståelse av urfolks självbestämmande som urfolksde-

klarationen ställer upp.  
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Om samiskt självbestämmande inte är det samma som myndighetsansvar 

så måste det vara något annat. Det man måste fråga sig är om de normer som 

är knutna till att bearkadidh, om tillhörighet, medlemskap, ansvar och fördel-

ning av naturresurser går att upprätthålla inom ramen för det styrelseskick som 

Sametinget har idag. Om inte dessa normer kan upprätthållas behöver det tyd-

liggöras vad som går förlorat och vad som istället vinns med det system som 

väljs. Det handlar också om hur det externa självbestämmandet, eller det som 

jag benämner relationen med det omgivande samhället, ska se ut och vilka 

normer som ska styra en sådan relation. Moore (2015) menar att det är en 

felaktig föreställning att det alltid är demokratiska principer som är den enda 

utgångspunkten för att dra upp de legitima gränserna för självbestämmandet 

omfång, territoriets utbredning, eller folkets tillhörighet. Vad det kan vara 

istället är svårare att svara på. Det är en stor utmaning att se bortanför den 

institution som är samerna givna via Sametinget som en statlig myndighet. 

Det är dock nödvändigt, menar jag, om också målet ska vara att bevara cen-

trala samiska normsystem och rättsuppfattningar. Att kritiskt granska om det 

är ett folkvalt parlament med partier och lagstadgade konsultationer som bäst 

skapar förutsättningar för att upparbeta inflytande och upprätthållandet av nor-

mer mellan det samiska folket och det svenska, eller om det finns andra sätt. 

Även när det gäller det interna självbestämmandet så går det att fråga vilka 

normer som ska vara viktiga när röstlängdskriterierna fastställs och vilket an-

svar och vilka förpliktelser det medför. Alla lösningar på de svårigheter som 

jag har formulerat här ovanför har sina egna problem och konsekvenser. Men 

frågan om vad ett samiskt självbestämmande kan vara och hur det kan institut-

ionaliseras om det inte ska ta sig uttryck som det existerande demokratiska 

system vi har i Sverige idag, behöver diskuteras.  

 



217 

 

8.5 Framtida utmaningar 

  

Under våren 2021 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté som ska 

utreda rennäringslagen med anledning av domen i Girjasmålet 2020. I sam-

band med tillsättningen fick Sametinget ett regeringsuppdrag att parallellt ana-

lysera och lämna förslag till hur samebyarnas interna organisation, beslutsfat-

tande och regler för medlemskap bör utformas. Motiveringen från regeringen 

var att ”Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och 

är i sin folkvalda del att betrakta som företrädare för det samiska folket. Sa-

metinget bör därför ges uppdraget att analysera frågorna om samebyarnas or-

ganisation” (Regeringen 2021, 3). Som skäl för beslutet uppger regeringen att 

rennäringslagens regler om samebyar har kritiserats för att ha en splittrande 

effekt bland samer och att det ifrågasatts om regelverket är förenligt med 

Europakonventionens bestämmelser om skydd för egendom samt med rege-

ringsformens bestämmelser om samiskt kultur- och samfundsliv. Skälet för 

kritiken, menar regeringen,  har varit att utövandet av renskötselrätten har knu-

tits till medlemskap i en association där medlemmarna har möjlighet att på-

verka vilka andra samer som ska kunna utöva renskötselrätten (Regeringen 

2021, 2).  

Hur det interna, samiska samhället ska organiseras samt hur medlemskap 

ska hanteras och definieras är otvivelaktigt en väsentlig del av det samiska 

självbestämmandet och ska också vara en fråga som beslutas internt i det sa-

miska samhället. Min avhandling visar att frågan om medlemskap i sameby-

arna och tillgången till naturresurser har varit ständigt aktuell, delvis konflikt-

fylld och en ännu olöst fråga. I kapitel sex presenterade jag några orsaker till 

varför SSR och senare Sametinget hittills inte lyckats lösa frågan om medlem-

skap i samebyarna och tydligt formulera hur den interna autonomin över mark 

och vatten ska institutionaliseras. En orsak är att de rättighetsbaserade argu-

menten kring jakt, fiske och medlemskap i samebyarna tränger ut normer om 

laahkoe, maadtoe, dajve, maahtoe och vuekie vilket medför att medlemskapet 
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kommer att handla om konkurrens om redan små och begränsade resurser som 

det samiska samhället idag inte har självbestämmande över. En annan orsak 

är insisterandet på att hitta ett likriktat förslag med argument om enighet och 

rättvisa, där utrymmet för lokal anpassning är liten. En tredje orsak är den 

felaktiga förståelsen av kollektiva rättigheter som direkt överförbara på indi-

viduell nivå och idéen om att Sametinget som central institution är rättighets-

förvaltare, och därmed även kan fördela rättigheter till jakt och fiske och på 

så sätt tränga ut en lokal autonomi eller lokala rättighetshavare. Det som är 

tydligt är att frågan om rättighet kontra relation och medföljande ansvarsdi-

mensioner aldrig diskuterats eller hanterats som ingående komponenter i frå-

gan om hur den interna autonomin ska se ut. De ingående normer och värde-

ringar som låg till grund för de tidigare förslagen om nya samebyar var aldrig 

tydliggjorda. Samtidigt som det reella självbestämmandet för Sametinget är i 

det närmaste obefintligt finns det en maktdimension i den politiska diskuss-

ionen om hur medlemskapet inom samebyarna ska se ut och beslutas över som 

måste adresseras och förstås.  

Med de empiriska och teoretiska resultat som avhandlingen redogjort för 

så menar jag att det väsentliga i frågan om medlemskap i samebyarna är att 

definiera vad syftet med ett sådant medlemskap ska vara. Om syftet ska vara 

att kompensera samerna för de historiska oförrätter som statens lagstiftning 

gett upphov till så skulle en intern medlemskapslösning lämna staten helt utan 

ansvar och indirekt därmed anses oskyldiga till att ha orsakat det samiska sam-

hället någon skada med sin lagstiftning. Är syftet att uppnå individuell rättvisa 

mellan de samer som är inskrivna i Sametingets röstlängd? Är syftet något 

annat; att fler samer ska kunna upprätthålla eller återknyta relationen till de 

marker där deras samiska förfäder har levt, att få ta del av traditionell kunskap, 

eller återföra traditionell kunskap till sina barn? Dessa syften har alla helt olika 

normativa utgångspunkter och måste därmed också adresseras på olika sätt för 

att de ska kunna uppnås, och där jag är tveksam till om medlemskap i samebyn 
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eller att kunna jaga och fiska, vare sig är nödvändigt eller är den bästa lös-

ningen för att uppnå något av dessa syften.  

Frågan om hur samerna kan kompenseras för förlusten av exempelvis de 

rättigheter som staten genom sin lagstiftning orsakat enskilda samer är kom-

plex och kan inte hanteras inom ramen för den översyn av rennäringslagstift-

ningen som nu görs. Som jag har skrivit tidigare så kan inte denna fråga lösas 

genom en intern, samisk omfördelning av redan idag små resurser. På vilket 

sätt och i vilken omfattning samer utanför dagens samebyar har upparbetat en 

relation till en plats och därmed även en rätt att ta del av naturresurser, är en 

fråga som behöver utredas för att veta på vilket sätt dessa relationer bäst orga-

niseras och skyddas. Jag menar dock att utgångspunkten för att utreda de här 

frågorna behöver vila på en samisk rättsuppfattning där relationer och skyl-

digheter står i fokus, och där det är möjligt att formulera en lagstiftning som 

stärker den interna autonomin och därmed även gör det möjligt för det samiska 

samhället att bearkadidh.  

Vilka organisatoriska lösningar finns för att kunna återskapa relationer och 

överföra kunskap? Hur ska detta kunna genomföras på lokal nivå? Ska nya 

förvaltningsordningar byggas upp utifrån andra normsystem och hur blir dessa 

hållbara över tid? En viktig kunskap att ta med sig till framtiden är att de sa-

miska idéerna för hur den interna autonomin kan organiseras alltför länge har 

knutits till de av staten konstruerade samebyarna, det är dags för andra idéer 

att ta form.  

Att utveckla förståelsen och innebörden av de samiska begrepp jag presen-

terat i avhandlingen eller samiska normer och rättighetsuppfattningar kopp-

lade till andra begrepp eller praktiker, är en nödvändighet för att vi ska förstå 

ibland kolliderande ontologiska utgångspunkter som uppstår i mötet mellan 

olika förvaltningsordningar, mellan staten och Sametinget eller mellan Same-

tinget och den lokala nivån. Återupprättandet av kunskap om samiska norm-

system och rättsuppfattningar behövs för att också få verktyg för att kunna-
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kommunicera och förvalta de värden som är knutna till land, vatten och natur-

resurser inom de samiska områdena. Detta är inte minst viktigt i relation till 

övrig lokalbefolkning för att kunna hitta gemensamma, robusta förvaltnings-

lösningar.     

8.6 Slutord 

 

Genom att metodologiskt använda en samisk begreppsvärld visar avhand-

lingen att det går att formulera ny teoretisk kunskap och nya användningsom-

råden för att kunna analysera det samiska samhället. Urfolks egna rättsupp-

fattningar och normsystem utmanar på många sätt befintlig teori och befintliga 

demokratimodeller. Det jag i inledningen av avhandlingen kallar ett politiskt 

dilemma kopplat till skrivningarna i UNDRIP blir i verkligheten ett dubbelt 

dilemma för det samiska samhället. Det är oerhört svårt att kunna definiera 

och institutionalisera sitt självbestämmande utifrån sina egna normer när man 

samtidigt står utan det som är en förutsättning för att bearkadidh, tillgången 

till och inflytandet över ett territorium.  

Det självbestämmande UNDRIP indirekt tar för givet, har jag genom av-

handlingen visat vara nästan omöjligt för Sametinget att formulera, om vi med 

det också menar att det är ett annat självbestämmande än det som staten ställer 

upp genom sina institutioner, som ska bli verklighet. Det avhandlingen också 

visar är att svaren på frågeställningarna inte genererar några enkla, snabba 

lösningar för framtiden. Det är svåra avvägningar som har behövt göras på 

vägen fram till idag och det är svåra avvägningar som Sametinget står inför. 

Förhoppningen är att avhandlingen bidrar till mer och fördjupad kunskap som 

kan lägga grunden för vad som är viktigt att ta med sig för framtiden.     
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Summary 

In the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) it is stated 

that indigenous peoples have the right to self-determination, including the 

right to decide on their own membership criteria based on their own customs 

or traditions. Moreover, indigenous peoples have the right to be represented 

by representatives appointed by themselves, based on their own procedures, 

as well as to be able to develop their own decision-making institutions.  

The seemingly simple and obvious wordings in the UNDRIP on indige-

nous peoples right to self-determination through their own procedures and 

their own political decision-making institutions, give the impression that in-

digenous self-determination is something directly possible to implement. In 

reality, however, the UNDRIP points towards a political dilemma, since it is 

still the colonizing nation states that have the legislative power. While there, 

for instance, has been more than hundred years of Sámi aspirations and Sámi 

mobilization in order to achieve greater self-determination and to be repre-

sented in a relevant way in society, there are also the demands of the majority 

society to adapt to the governance and decision-making systems that are al-

ready in place.  

Although the UNDRIP highlights the right of indigenous peoples to their 

own culture and the right to freedom from forced assimilation, the nation 

states’ understanding of what constitutes indigenous peoples and indigenous 

self-determination still draws from a relatively narrow Western context of in-

ternational and national law and liberal parliamentary models of democracy. 

The political dilemma is evident: 1. to what extent is it possible for indigenous 

peoples, who to varying degrees historically have been subject to colonization 
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and assimilation, to formulate their own definitions of membership and self-

determination, free from the norms of the majority society; and 2. to what 

extent is it possible to set up their own procedures and institutions within the 

framework of what the nation state and liberal democracy allow. 

However, in parallel with the legislation of the nation states and the legal 

and theoretical grounds for indigenous peoples’ right to self-determination 

and self-constitution, indigenous peoples’ own norm systems and legal per-

ceptions exist. These legal perceptions regulate, for instance, belonging and 

membership, the relationship with the landscape and natural resources, and 

the relationship with the surrounding society. 

The aim of the dissertation is to analyze Sámi understandings of self-de-

termination and self-constitution, and how such understandings theoretically 

and politically can challenge current notions of what Sámi self-determination 

is or can be. 

The thesis takes as its starting point the ideas the Sámi in Sweden have 

formulated about what Sámi self-determination is, how it can be implemented, 

i.e. what organizational solutions that are proposed, and what constitutes the 

Sámi group. In addition to theories regarding indigenous peoples’ legal and 

political right to self-determination, the thesis uses Sámi concepts as an ana-

lytical framework to analyze Sámi ideas of self-determination and self-consti-

tution, in contrast to existing legal and political theory.  

The thesis’ contribution is methodological as well as theoretical and em-

pirical. The methodological contribution refers to the use of Sámi concepts, 

partly as a tool for structuring the empirical material, and partly as an analyt-

ical framework to contrast existing theory of indigenous self-determination 

and to demonstrate the existence and importance of Sámi norms and legal per-

ceptions in a way that has not been done in any study in Sweden before. The 

theoretical contribution of the thesis consists of: 1. that it demonstrates the 

complexity of indigenous rights and how indigenous peoples can realize and 

institutionalize the self-determination to which they are entitled; 2. it shows 
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the impact of international law and national law on the self-constitution and 

self-determination of indigenous peoples; 3. contextualizes the understanding 

of indigenous peoples’ external and internal self-determination and how it can 

be interpreted in terms of Sámi self-determination; and 4. that it develops new 

Sámi, theoretical knowledge based on Sámi concepts. The thesis also presents 

new empirical knowledge linked both to self-constitution and to internal Sámi 

autonomy, through an analysis of empirical material that has not previously 

been used, mainly Sámi political programs and petitions. Furthermore, the 

methodological starting points provide opportunities to gain new empirical 

understanding compared to previous research, mainly regarding Sámi organi-

zation from the 1960s until the advent of the Saemiedigkie/Sámi Parliament.   

Chapter two reviews previous research on the Saemiedigkie/Sámi Parlia-

ment in Sweden and in the other Nordic countries, but also previous research 

on ways for indigenous peoples to organize their self-determination in relation 

to the states they live in, and on indigenous self-constitution. 

Chapter three describes the theoretical starting points of the thesis, meth-

odological considerations and the empirical material of the thesis. In the dis-

sertation, international law forms a theoretical framework for understanding 

the context in which the state, the Sámi organizations and later the Sae-

miedigkie meet. The international discourse on rights and its elements of in-

ternal, external, territorial and non-territorial self-determination characterize 

the relationship between indigenous peoples and states in which they live, and 

contribute to maintaining the unequal balance of power between the parties. 

This analytical framework is applied to analyze if and how it also constructs 

the understanding of what Sámi self-determination is, how it should be insti-

tutionalized and whether that understanding has changed over time.  Sámi 

concepts constitute the second analytical framework of the thesis, taking its 

starting-point in the literature on legal pluralism arguing that indigenous peo-

ples’ own concepts, norms, stories and ways of life can be used to analyze and 
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theorize, in this case Sámi self-determination and self-constitution based on 

the relationship between a territory/natural resources and a people. 

The dissertation uses an idea-analytic method and the empirical material 

consists of texts from the magazine Samefolket, protocols from Sámi organi-

zations, Sámi political motions and political programs, interviews and results 

from voter surveys within the Sámi electorate. 

Chapter four is an empirical chapter that focuses on the time before the 

Saemiedigkie was established in 1993 and what Sámi ideas about self-consti-

tution have looked like, and how Swedish legislation has affected Sámi self-

constitution. The dissertation develops the Sámi concepts that describe the 

connection between people, place and rights. The analysis show that Swedish 

national legislation has moved Sámi society away from a relational and re-

sponsibility-based understanding of who is Sámi toward a rights-based under-

standing. This causes a conflict between indigenous rights as something col-

lective vs individual rights, a conflict that later becomes institutionalized in 

the political elected Saemiedigkie/Sámi Parliament. 

Chapter five continues to be about self-constitution, but now, after the es-

tablishment of the Saemiedigkie and the consequences of a new constituent 

criterion on who can vote for the Saemiedigkie elections. This is exemplified 

by analyzing two different Sámi policy proposals, one on the current Draft 

Nordic Sámi Convention, and one on membership and organization of the 

reindeer herding communities. The ideas found are intertwined at different 

levels and link to the clash between collective and individual rights to natural 

recourses described in the previous chapter. 

Chapter Six describes and analyses ideas about what Sámi self-determi-

nation is and what proposals there are for how self-determination can be im-

plemented before the establishment of the Saemiedigkie. The chapter begins 

by describing the Sámi concepts used to analyze self-determination and the 

link with territory. The dissertation shows that there is an ambiguity around 

internal autonomy, whether it should be exercised at the local level through 
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the reindeer herding communities, the organization SSR, or an elected body 

at national level. The focus is mainly on how to organize Sámi society in order 

to gain influence in the decision-making system of the majority society. The 

belief in adapting to the organizational structure of the majority society is so 

strong that local autonomy is believed to be managed only by one institution 

at the central level. Simultaneously, the influence of international law locks 

the Sámi view on self-determination into the idea that the relationship with the 

state can only be institutionalized through an elected body (similar to other 

representative bodies in Sweden). 

Chapter seven reviews how self-determination is understood by the Sae-

miedigkie through analyses of political motions and political action programs. 

The chapter shows that it is impossible for the Saemiedigkie to formulate what 

its own autonomy means and to formulate ways of gaining influence other 

than through the exercise of public authority in capacity of being a government 

agency. Being the responsible authority for language, culture and reindeer 

husbandry also becomes the way in which the Saemiedigkie formulates its 

own autonomy. 

Finally, chapter eight summarizes and develops the thesis’ conclusions by 

both inserting the results into an international indigenous perspective and 

pointing out what possible future development that are needed if we take the 

results of the thesis seriously. By methodologically using Sámi concepts, the 

thesis shows that it is possible to formulate new theoretical knowledge and 

new uses in order to analyze Sámi society. Indigenous peoples’ own legal per-

ceptions and norm systems challenge in many ways existing theory and mod-

els of democracy. What the thesis calls a political dilemma linked to the writ-

ings in the UNDRIP becomes, in reality, a double dilemma for the Sámi soci-

ety. It is extremely difficult to define and institutionalize Sámi self-determi-

nation on the basis of one’s own standards when at the same time the Sámi 

society is without what is a prerequisite for self-determination, i.e. access to 

and influence over a territory. The self-determination the UNDRIP indirectly 
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takes for granted, is shown to be almost impossible for the Saemiedigkie to 

formulate.  

What the thesis also shows is that the answers to the questions do not gen-

erate any simple and quick solutions for the future. There are many difficult 

trade-offs that have to be made on the way.  
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