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abstract

In discussions on the rights of minority groups, the group itself is generally taken 
for granted. It appears either irrelevant or timeless — unaffected by historical 
change and political practice. In the present thesis the role of this presumptive view 
of the group as a base for minority politics is problematised.

The study’s point of departure is the notion that minority politics is dependent on 
certain conceptions of the group, in order to legitimate divergences from the ideal of 
equal treatment of citizens. These conceptions define what rights may be accorded 
to the group. However, these conceptions are also partly constituted in and through 
political practice, since special treatment presupposes a set of fundamental distinc
tions, categories and definitions to single out a particular group from the body of 
citizens. Groups are therefore in some respect the outcome of politics. The study 
investigates the relationship between conceptions of the Sami group in Swedish 
Sami policy and the system of special rights granted to the Sami minority between 
1883 and 1997.

By analysing policy problems formulated and solutions proposed in Swedish 
Sami policy, the dissertation makes explicit the construction of Samihood in public 
policy itself, its relevance for political practice and for rights accorded to the group. 
The study problématisés dominant conceptions of Samihood in public discourse 
and seemingly given categories and definitions that have been institutionalised in 
and through a system of special rights. One analytical aspect here is the extent to 
which a publicly constituted Sami identity has maintained a specific relation of 
power between die dominant Swedish society and the Sami group.

The thesis also discusses the consequences of this dependence on a certain 
conception of the group for the contemporary debate on minority rights in political 
theory. Theories about equal rights that ignore the embeddedness of the 
construction of political identity in power relationships are rejected, as are 
arguments for special rights that either receive their normative edge by taking the 
historically given character of minority groups for granted or ignore the role of 
public policy in the constitution of minority groups. By analysing more than a 
century of Swedish Sami policy, a political theoretical approach is formulated 
regarding the question which rights should be accorded to minority groups, and for 
what reasons.
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FÖRORD

Hur skulle en rättvis svensk samepolitik kunna se ut?
Sedan arbetet med avhandlingen påbörjades har två frågor utgjort mitt ständiga 

intellektuella sällskap. Rättviseproblematiken är den ena. Den har i en övergripande 
mening styrt hur min analys av svensk samepolitik utformats, samtidigt som det varit 
omöjligt att studera svensk samepolitik utan att formulera analysen i rättvisetermer. Den 
normativa argumentation som utgör rättviseproblematikens och avhandlingens kärna, 
har dock lika mycket varit en inspirationskälla som en prövning — en prövning på ett 
personligt plan. För även när de teoretiska argumenten förefaller som mest övertygande 
och analysen — i mina egna ögon — pekar i en viss riktning, har jag inte kunnat undgå 
en obehaglig känsla av ovisshet: Vilka orättvisor döljer jag i mina ideal för att kunna 
föreställa mig en värld utan orättvisor?

Den andra fråga jag kontinuerligt konfronterat är följden av en inneboende spänning 
i projektet: Är det rimligt att söka förena ett politikteoretiskt perspektiv där identiteter 
utgör den grund utifrån vilken rättviseanspråk legitimeras, med ett perspektiv som 
påvisar att just dessa identiteter delvis är politiska konstruktioner? Denna potentiella 
motsättning har inte bara varit en implicit och explicit förutsättning för mitt arbete, utan 
oviljan att släppa ettdera av dessa perspektiv har tvingat mig att ständigt omformulera 
och revidera teoretiska utgångspunkter och metodologiska överväganden.

Även om dessa två frågor fortlöpande inspirerat och utmanat mig genom att 
problematisera min egen tankevärld, hade de varken varit möjliga att formulera, eller att 
utveckla, utan den stimulerande forskningsmiljö jag verkat i vid statsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. I första hand representeras denna miljö av min 
handledare, Bo Lindensjö, som utifrån sin kreativa och kritiska perspektivism alltid 
givit mig den tid jag behövt för att diskutera nya förhållningssätt i rättvisefrågor, 
tolkningsproblem, eller teoretiska färdriktningar och som utan att protestera läst otaliga 
versioner av nära på identiska texter. Mycket tack vare honom har arbetet med 
avhandlingen alltid känts som en personlig tillgång.

Men det finns ytterligare ett stort antal personer som har möjliggjort att detta projekt 
kommit till en slutpunkt: De som i olika sammanhang givit värdefulla synpunkter på 
hela eller delar av mitt manuskript; de som genom sitt kritiska förhållningssätt 
kontinuerligt tvingat mig att förtydliga mitt eget — ibland på gränsen till oigen
kännlighet; de som tålmodigt lyssnat på ofärdiga idéer och genom sina kommentarer 
fört forskningsprocessen framåt; de som genom värme, vänskap och uppmuntran 
påverkat min sinnesstämning; och de som till synes outtröttligt på en mängd andra sätt



möjliggjort att avhandlingen nu är färdigställd. Till Jens Bartelson, Ludvig Beckman, 
Göran Bergström, Henrik Berglund, Anna-Maria Blomgren, Kristina Boréus, Drude 
Dahlerup, Anna-Greta Dahlquist, Marina Dahlquist, Max Edling, Maud Eduards, Johan 
Eriksson, Eva Haldén, Peter Hallberg, Maria Wendt Höjer, Maria Jansson, Peter Kjær, 
Roger Kvist, Patrik Lanttö, Claes Linde, Michele Micheletti, Gun Mörkenstam, Rune 
Premfors, Jouni Reinikainen, Magnus Reitberger, Diane Sainsbury, Peter Sköld, Peter 
Strandbrink, Inger Wicksell, Björn Wittrock och Cecilia Åse vill jag med detta rikta ett 
stort och varmt tack.

Ulf Mörkenstam 
Oktober 1999



1. INLEDNING 
Problemformulering och syfte

I dag betonas i många olika sammanhang värdet av den kulturella mångfald 
som invandringen till Sverige har lett till. Samiska, finska och romani chib 
och de kulturer som hänger samman med språken har funnits i Sverige 
under många hundra år och bidragit till en historisk, kulturell och språklig 
mångfald. Det är därför nödvändigt att dessa historiska språk och kulturer 
erkänns och uppmärksammas som en del av det mångkulturella Sverige. 
(SOU 1997a: 14)

Ett erkännande av samiska, finska och romani chib som historiska 
minoritetsspråk skulle markera dessa språks särställning i Sverige — både 
historiskt och kulturellt — och motivera att särskilda åtgärder vidtas för att 
ge språken skydd och stöd. (SOU 1997a: 198)

Kommittén har inte kunnat finna belägg för att jiddisch använts under 
tillräckligt lång tid och i tillräckligt stor omfattning i Sverige för att kunna 
anses som ett landsdels- eller minoritetsspråk som används av hävd i 
Sverige. (SOU 1997a: 9)1

I minoritetsspråkskommitténs betänkande från 1997 är ett grundläggande argument för 
att minoritetsspråk och -kultur skall erkännas, att kulturell mångfald har ett värde. 
Utifrån detta formuleras några av de villkor som bör vara uppfyllda för att ett språk 
skall förtjäna att kallas landsdels- eller minoritetsspråk: Språket skall ha talats 
tillräckligt lång tid av tillräckligt många. Uppfylls villkoren skall grupper kunna ställa 
rättmätiga krav på särskilda åtgärder för skydd och stöd för sitt språk. Om inte, faller de, 
som jiddisch, utanför ramen för särskilda rättigheter och särskild behandling.* 2 Det 
inledande textutdraget fokuserar inte bara den viktiga frågan varför jiddisch, eller för 
den delen, alla invandrarspråk, skall behandlas annorlunda än samiska, finska och 
romani chib (som i sin tur inbördes rangordnas olika med avseende på hur långt statens 
skydd och stöd skall utsträckas), utan påvisar också i sin korthet stora delar av den 
problematik som frågan om särskilda rättigheter för minoritetsgrupper innesluter.

Att åsidosätta idealet om lika rättigheter för och lika behandling av alla medborgare, 
förutsätter kriterier för att särskilja grupper från grupper, exempelvis samer från 
svenskar och samer och finnar från judar. De villkor som uppställs för att erhålla 
särskilt statligt stöd är i sin tur del av en vidare föreställningsvärld om varför 
särbehandling är både nödvändig och önskvärd, dvs de grundas i normativa 
föreställningar om en specifik samhällsordning, exempelvis att kulturell mångfald har

*1 hänvisningar till statens offentliga utredningar (SOU), kunglig majestäts betänkanden (KMB) och till 
övrigt offentligt tryck, anger jag enbart årtal och därefter sida. För otryckta betänkanden anges 
utredningens namn och årtal.
2I den proposition (nr 143 1998/99) som följer på minoritetsspråkskommitténs betänkande bedöms 
jiddisch vara att räkna som minoritetsspråk. Det gäller även meänkieli (tornedalsfinska), som i det 
tidigare betänkandet ansetts vara en varitet av finska.



ett värde. Utifrån dessa ideal måste staten dessutom ta ställning till, värdera, precisera 
och väga vad som är viktigt eller oviktigt för individer och grupper, exempelvis språk, 
för att därefter genomföra särskilda åtgärder, som möjligheten att tala sitt språk i 
kontakt med förvaltningsmyndigheter och domstolar. All minoritetspolitik innebär 
därför ett normativt ställningstagande och politiken kommer medvetet eller omedvetet 
att grundas i någon form av hänvisning till normativa ideal formulerade i en given 
historisk och social kontext. Bo Rothsteins ord om välfärdsstatens moraliska och 
politiska logik överensstämmer därmed väl även med statens minoritetspolitik: ”All 
särbehandling av medborgare måste motiveras med generella argument som redogör för 
varför man i just dessas fall skall avvika från principen om lika omtanke och respekt...” 
och frågan om vilka resurser som skall ställas till medborgarnas förfogande kan endast 
”avgöras genom att staten tar ställning i värderingsfrågor. Skälet till detta är att det inte 
går att finna någon formel för att på ett neutralt eller objektivt sätt exakt avgöra vilka 
resurser som är centrala för att leva olika slags liv utan att också påverka vilka sätt att 
leva som anses vara förmer än andra.” (1994: 58-59, 47)

Om den svenska statens agerande i minoritetsfrågor skall förstås, är därför den 
normativa grunden för politiken central, dvs om avvikelser från att behandla alla lika 
motiveras utifrån ett rasbiologiskt, jämlikhetssträvande, kulturhierarkiskt, kultur- 
pluralistiskt etc, tänkande. Dessutom måste de värderingar analyseras som styr vilka 
resurser som skall satsas var, liksom vilka grupper som enligt villkoren skall få del av 
dessa särskilda åtgärder. Frågorna varför, hur och för vilka bestäms dock inte bara av 
explicit normativa ställningstaganden. Under mina försök att analysera de normativa 
ideal som motiverar det system av särskilda rättigheter som råder för den samiska 
minoriteten idag, var det i det närmaste omöjligt att förstå svensk samepolitik, utan att 
också förstå den roll föreställningen om den samiska gruppen spelar som 
legitimeringsgrund för politiken. En viss föreställning om gruppen bidrar till att 
legitimera avvikelser från idén om lika behandling, samtidigt som denna föreställning 
definierar vilka individer tillhöriga vilka grupper som kan ställa rättmätiga krav på att 
erhålla en viss typ av särbehandling. Beroendet av en föreställning om gruppen är också 
tydligt i minoritetsspråksutredningen. Samiska, finska och romani chib skiljs från 
jiddisch inte bara genom de villkor som sätts upp, utan också utifrån de föreställningar 
om grupperna som är offentligt etablerade, eller som politiskt (re)konstrueras (se t ex 
SOU 1997a: 113-149). Normativa argument, frågan om vilka åtgärder som skall vidtas 
och de distinktioner mellan olika grupper som specifika villkor möjliggör, blir 
meningslösa i konkreta frågor utan en föreställning om gruppen och dess kultur.

Minoritetspolitik är därmed inte enbart en fråga om vilka åtgärder som skall vidtas 
för att uppnå ett visst minoritetspolitiskt mål, utifrån vissa normativa ställnings



taganden, utan också beroende av en föreställning om gruppen. När föreställningen om 
gruppen uppmärksammas, belyses dock ytterligare dimensioner av minoritetspolitikens 
förutsättningar. Grundläggande distinktioner, kategorier och definitioner skapar ett 
möjlighetsrum för dagens politik, men också förutsättningar för framtida politik.3 
Rätten att få särskilt stöd och skydd för sitt språk kan exempelvis vara avgörande för 
språkets bevarande och om så är fallet, kan den offentliga politiken få betydelse för hur 
grupper i framtiden behandlas, om språk är villkor för senare distinktioner och åtgärder. 
Denna kategorisering och definiering av olika grupper innebär att minoritetspolitik med 
nödvändighet konstituerar kollektiva identiteter, genom de definitioner av grupper som 
ligger till grund för åtgärder och som institutionaliseras i särskild lagstiftning. 
Särrättigheter kan endast legitimeras om minoriteter urskiljs från övriga medborgare 
och om tydliga gränser dras mellan dem som tillhör respektive inte tillhör gruppen. 
Genom den offentliga politiken tillskrivs en grupp eller kultur, medvetet eller 
omedvetet, vissa egenskaper som stödjer specifika politiska åtgärder. Grupper blir 
därför i en viss mening till i politiken. De är politiska.

Gruppen tas dock, som i minoritetsspråksfrågan, vanligen för given när minoritets
politik utformas, den förutsätts vara enhetlig och homogen, med en särskild kultur och 
särskilda traditioner. Genom en analys av hur offentlig politik bidrar till att konstituera 
grupper ifrågasätts i avhandlingen detta förgivettagande av gruppen som grund för 
minoritetspolitik. Den offentliga konstruktionen av gruppen har betydelse för 
minoritetspolitikens kärna: Varför, hur och för vilka.

AVHANDLINGENS SYFTE
Fokus i min studie är förhållandet mellan normativa argument, föreställningar om 
grupper och politiska åtgärder i offentlig minoritetspolitik. Min ambition är att förstå 
hur dessa kategorier hänger samman och vad det betyder för en teori om minoriteters 
rättigheter. Upphovet till mitt arbete var en känsla av otillfredsställelse inför vissa 
antaganden i den politikteoretiska debatten om lika eller särskilda rättigheter. Kollektiva 
identiteter förefaller i rättighetsdiskussionen ofta vara antingen betydelselösa, eller 
tidlösa och opåverkade av historisk förändring och förd politik. Men om offentlig 
politik är beroende av en föreställning om gruppen som antingen legitimerar att den 
särbehandlas (och hur), eller att den behandlas lika med andra medborgare — samtidigt

3 Att kategoriseringen av grupper är viktig blir tydligt t ex i minoritetsspråkskommitténs betänkande om 
skydd av nationella minoriteter. Med kategorin nationell minoritet kan grupper som anses uppfylla 
specifika kriterier, samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar, särskiljas från invandrargrupper 
(SOU 1997b: 29-47). Därmed legitimeras att de behandlas annorlunda än invandrargrupper, samtidigt 
som kategorin definierar vilka politiska krav som en grupp rättmätigt, i statens ögon, kan ställa. Ett 
utförligt försvar av denna kategorisering ger Will Kymlicka i sin distinktion mellan nationella minoriteter 
och etniska grupper (1995a: 10-33).



som politiken bidrar till att konstituera de grupper den berör — förefaller detta vara 
betydelsefullt för en teori om minoriteters rättigheter. Fästs inte vikt vid hur kollektiva 
identiteter konstitueras utgör gruppers historiska rätt och kulturella särdrag o- eller 
underproblematiserade grundläggande antaganden till stöd för lika eller särskilda 
rättigheter. Hur skall politisk teori förstå och hantera politikens konstituerande moment, 
föreställningen om gruppen?

För att konstruera teoretiska verktyg och begrepp för att förstå både politikens 
beroende av en föreställning om gruppen och att gruppen konstitueras politiskt studerar 
jag offentlig svensk samepolitik: Hur gruppen samer har konstituerats i politiken och 
vilken betydelse föreställningen om den samiska gruppen har haft för utformandet av ett 
system av särskilda rättigheter. Men avhandlingen har inte bara teoretiska ambitioner. 
Genom att fokusera särlagstiftningen för den samiska minoriteten i ett historiskt 
perspektiv, berör studien centrala frågor för dagens samepolitik och den offentliga 
diskussionen om vilka rättigheter den samiska gruppen bör tillerkännas och på vilka 
grunder. Dels tydliggörs de föreställningar om samer som formulerats (och formuleras) 
i den offentliga diskursen, dels problematiseras till synes givna kategorier och 
definitioner.4 Det ger förhoppningsvis utrymme för nya tankebanor om den konkreta 
särlagstiftningen och den, som jag ser det, avgörande frågan om ökat samiskt 
handlingsutrymme — självbestämmande. ”The goal is to problematize the present by 
recourse to the past without promising a perfect time in the past to return to.” (Connolly 
1991: 182)

Avhandlingen har i och med detta två syften. Det första är att analysera förhållandet 
mellan konstitueringen av gruppen samer i offentlig svensk samepolitik och 
institutionaliseringen av särskilda rättigheter för den samiska minoriteten. Jag 
undersöker hur samer som grupp konstituerats offentligt; hur en specifik samisk 
identitet kommit att utgöra grund för definitionen av samema som grupp; och hur den 
föreskriver en viss uppsättning offentliga åtgärder — en särskild lagstiftning. Genom att 
fokusera de problem som formulerats i svensk samepolitik, de orsaker som anges och 
hur de skall lösas, tydliggörs den offentliga konstitueringen av gruppen och dess 
betydelse för den politik som har förts. Den samiska identitet som konstitueras är nära 
förbunden med normativa föreställningar som föreskriver vissa konkreta åtgärder. En 
central uppgift är att se hur den samiska identiteten, normativa föreställningar och 
åtgärder betingar varandra och utgör grund för att ett visst system av särskilda 
rättigheter skapas.

4Detta sätt att förstå dagspolitiska problem har vissa likheter med vad som kallas ett genealogiskt 
förhållningssätt till historisk analys, då syftet är att problematisera det som i en specifik politisk fråga tas 
för givet (i mitt fall gruppen), genom att studera hur det historiskt konstituerats (se t ex Bartelson 1993: 8- 
9, 64-65, Connolly 1991: 181-184).



Ett led i denna analys är att diskutera konsekvenserna av den offentliga definitionen 
av samema vad beträffar maktrelationen mellan det dominerande svenska samhället och 
samer som grupp, men även inom den samiska gruppen. Makt skall här förstås i termer 
av vilket legitimt handlingsutrymme som den samiska gruppen och gruppmedlemmarna 
tillerkänns i offentlig politik genom att en kollektiv samisk identitet konstitueras och 
erkänns. Krav på särskild politisk representation för samema, vetorätt i vissa frågor, 
utökat självbestämmande och en mer inklusiv särlagstiftning, har sedan lång tid tillbaka 
framförts i den offentliga debatten, men inte erhållit någon större uppmärksamhet. Jag 
undersöker i vilken utsträckning den offentligt konstituerade samiska identiteten 
bidragit till att vissa maktrelationer upprätthållits. Fokus är de minoritetskrav som i en 
given social och historisk kontext bedöms skäliga och vad det i statens ögon är att vara 
same.

Utifrån min studie av svensk samepolitik är avhandlingens andra syfte att formulera 
ett politikteoretiskt förhållningssätt i frågan vilka rättigheter en minoritetsgrupp bör 
tillerkännas och varför. Jag gör det genom att studera normativa argument för lika och 
särskilda rättigheter och ställer frågan vilken bärkraft de har om offentlig politik både är 
beroende av en föreställning om gruppen och bidrar till att konstituera minoritets
gruppers kollektiva identitet. Dels visar jag det otillräckliga i teorier om lika rättigheter 
som ignorerar identitetskonstituering som maktutövning, dels ifrågasätter jag tre 
centrala politikteoretiska argument för särskilda rättigheter som i min mening hämtar 
sin främsta normativa kraft genom att antingen ta minoritetsgruppers historiska 
sammansättning och kulturella särdrag för givna, eller ignorerar att offentlig politik 
bidrar till att konstituera grupper.

AVHANDLINGENS DISPOSITION
Avhandlingen har med dessa syften följande disposition. I kapitel två redogör jag för 
avhandlingens teoretiska ram och analyserar olika sätt att normativt legitimera en viss 
institutionell ordning, lika eller särskilda rättigheter. Jag utgår från att samtida teoretiker 
i grunden diskuterar samma sak, nämligen det abstrakta idealet om jämlikhet och menar 
att inget av alternativen på ett övertygande sätt beaktar politikens beroende av en 
föreställning om gruppen. I kapitel tre utvecklas inledningsvis denna kritik av samtida 
politikteori utifrån tre antaganden: Att föreställningar om gruppen har betydelse för att 
legitimera den politik som förs; att dessa föreställningar delvis konstitueras politiskt, 
genom att de auktoriseras av staten och institutionaliseras i och genom ett system av 
särskilda rättigheter; och att dessa föreställningar både begränsar och möjliggör 
politiska aktörers handlingsutrymme. Utifrån denna diskussion om hur samhälleliga 
föreställningar och politisk praktik hänger samman, formuleras avhandlingens



metodologiska utgångspunkter och analysverktyg.
Följande fyra kapitel utgörs av min studie av offentlig svensk samepolitik, där jag 

studerar förhållandet mellan normativa argument, föreställningar om gruppen och 
praktiska åtgärder. Studien är indelad i fyra tidsperioder om vardera ett kapitel. Det 
första kapitlet analyserar ordnandet av svensk samepolitik till ett enhetligt 
politikområde under tidsperioden 1883-1917. Huvudfokus är grunden för det system av 
särrättigheter som kommer att utformas i och med 1886 och 1898 års renbeteslagar. Det 
andra kapitlet berör tiden 1918-1952, då den samiska gruppen explicit delas i två. 
Särlagstiftningen definierar vem som förtjänar särskilda rättigheter och vem som bör 
behandlas lika med andra svenska medborgare, genom att skilja mellan att räknas som 
same och att vara del av det samiska. Det tredje empiriska kapitlet berör tiden efter 
andra världskriget, 1953-1977, där det typiskt samiska som tidigare legitimerat 
särskilda rättigheter — ett nomadiserande levnadssätt — i en mer demokratisk diskurs 
transformeras till ett stöd för den vinstinriktade och rationelle småföretagaren, 
renskötaren som bärare av samisk kultur. Det avslutande empiriska kapitlet berör tiden 
1978-1997, där samema alltmer kommer att betraktas som en grupp, en nationell 
minoritet och urbefolkning, vilket anses kräva nya åtgärder och ny lagstiftning, som ett 
sameting.

I avhandlingens sista kapitel, det åttonde, diskuterar jag hur svensk samepolitik idag 
kan förstås mot bakgrund av det historiska perspektivet och den offentliga politikens 
konstituering av en samisk identitet. Av särskild vikt är att förstå sambandet mellan den 
i lag institutionaliserade föreställningen om gruppen, de normativa argument som 
framförts i debatten och konkreta åtgärder. Jag diskuterar också vilka konsekvenser det 
får för olika politikteoretiska argument för lika eller särskilda rättigheter, om 
minoritetspolitik är beroende av en föreställning om gruppen, samtidigt som politiken är 
delaktig i konstitueringen av denna föreställning. Hur bör en teori om minoriteters 
rättigheter formuleras?



2. TEORETISK RAM 
Lika eller särskilda rättigheter

Konseqvensen af den undantagslagstiftning till förmån för de 
nomadiserande Lappame... måste blifva den, att desse Lappar, i afseende på 
rätt till jagt och fiskfångst samt begagnande av skog på enskilde jordegares 
områden, skulle försättas i en mycket fördelaktigare rättslig ställning än 
andra svenska medborgare i riket... Hvad helst en sådan ny lagstiftning må 
innebära, icke är det rättvisa emot landets öfriga befolkning. (Högsta 
Domstolens utlåtande 1884: 11)

[E]tt pluralistiskt och genuint demokratiskt samhälle [bör] inte endast... 
respektera den etniska, kulturella, språkliga och religiösa identiteten för 
varje person som tillhör en nationell minoritet, utan även skapa lämpliga 
förutsättningar för att göra det möjligt för dem att uttrycka, bevara och 
utveckla denna identitet. (SOU 1997b: 14)

Att normativa argument är centrala i svensk samepolitik, blir tydligt med de inledande 
citaten, som med över ett sekels mellanrum argumenterar mot respektive för särskilda 
rättigheter för den samiska gruppen. När minoritetsproblematiken diskuteras i samtida 
politisk teori är, liksom när minoritetspolitiken utformas, huvudfokus frågorna varför 
grupper skall särbehandlas, hur grupper skall särbehandlas och vilka grupper som skall 
särbehandlas. Varför skall offentliga institutioner erkänna kulturella minoriteter? Är vi 
inte alla först och främst medborgare?

Hårdraget kan två positioner urskiljas: Antingen anses minoritetsgrupper böra ha 
samma rättigheter som andra medborgare, eller anses de böra tillerkännas någon form 
av särskilda rättigheter.1 Vanligt är att konstruera ett motsatsförhållande mellan 
teoretiker som framhäver individens fria val, dvs individuell autonomi, och teoretiker 
som hävdar att vi är beroende av gemensamma värden av vad som utgör ett gott liv, 
värden som konstituerar vår självuppfattning och som därför ges företräde framför 
individens. Tracy Strong beskriver denna dikotomisering som att ”[t]he T is prior to 
the ’We’... [or] ’We’ has priority over T.” (1992: 1-2) Gränserna mellan dessa 
riktningar är dock flytande och debatten i sin helhet situerad inom den liberala 
demokratins ramar. De flesta teoretiker accepterar normativt individens företräde 
framför gemenskapen och identiteten som beroende av en partikulär kulturtillhörighet 
(se t ex Walzer 1997: 81-83). En gemensam utgångspunkt är att alla individers intressen 
skall ges samma vikt och därför finner politikteoretiker i allmänhet grundläggande fri- 
och rättigheter lika för alla nödvändiga (se t ex Benhabib 1996). Det går inte att hävda *

^en politikteoretiska diskussionen i denna fråga har varit omfattande (se t ex Bauböck 1994, Connolly 
1991, Dworkin 1977, 1992, Gutmann 1993, Habermas 1994, Kymlicka 1995ab, 1996, Rawls 1971, 1993, 
Taylor 1989, 1994a, Walzer 1992, 1994, Young 1990, 1996). De teoretiska argument som framförs är 
dock sällan sammanlänkade med utförliga empiriska studier, utan bärs i första hand av sin egen 
normativa/logiska kraft.



att vissa individer är mindre viktiga eller värda än andra, utan alla människor är lika 
värda och skall därför behandlas som likar. Trots att det på denna punkt råder enighet, 
råder det stor oenighet i frågan varför vissa grupper skall behandlas annorlunda än 
majoriteten medborgare, vilket även får implikationer för frågorna hur och för vilka. Ett 
sätt att förstå denna politikteoretiska oenighet är i termer av hur det abstrakta idealet om 
jämlikhet skall tolkas.2

Som teoretisk ram för avhandlingen analyserar jag olika sätt att se på 
jämlikhetsidealet och relaterar dessa skilda synsätt till diskussionen om särskilda 
rättigheter för minoritetsgrupper. I stort sett urskiljer jag fyra distinkta argument som 
jag menar är representativa för och till viss del dominerande i samtida politisk teori. Det 
första avvisar i princip alla former av särrättigheter och utgår från individers 
okränkbarhet. De följande tre argumenterar på olika sätt för att särbehandling av vissa 
grupper är nödvändigt: Att kulturell tillhörighet är viktig för att individer skall kunna 
göra meningsfulla val; att individers identitet formeras i relation till samhälleliga 
föreställningar och för vissa grupper innebär det att deras identitet inte erkänns; och 
slutligen att särrättigheter kan bryta de maktrelationer som upprätthålls genom 
dominerande samhälleliga föreställningar. Genom denna analys preciserar jag steg för 
steg hur jämlikhetsidealet i min mening bör tolkas och vilka konsekvenser det får för en 
teori om minoriteters rättigheter.

Denna teoretiska diskussion tydliggör dock inte bara olika sätt att normativt 
legitimera en viss institutionell ordning, lika eller särskilda rättigheter, utan påvisar 
också att den länk mellan normativa argument och politisk praktik som föreställningen 
om gruppen utgör, inte bara är ett praktiskt politiskt problem, utan även ett teoretiskt. Å 
ena sidan betraktas grupper och grupptillhörighet som oproblematiskt ur ett 
rättighetsperspektiv, då grupptillhörighet främst ses som en följd av individers fria val 
för att förverkliga sina livsplaner. Grupper blir ett medel för individer att förverkliga 
sina mål. Å andra sidan uppmärksammas grupptillhörighet och betraktas som 
betydelsefull för att individer skall behandlas jämlikt, men då förefaller istället 
föreställningen om grupper vara underproblematiserad — grupper tas för givna. Båda 
förhållningssätten synes därför otillfredsställande för att besvara frågan hur minoriteter 
bör hanteras i offentlig politik, om än på olika sätt.

Eftersom lika behandling av och lika rättigheter för medborgare är den dominerande

2Mitt argument vilar till stor del på Ronald Dworkins analys av John Rawls rättviseteori, som avslutas på 
följande sätt: ”But the critics of liberalism now have the responsibility to show that they [liberala 
teoretiker] are wrong. They cannot say that Rawls’s basic assumptions and attitudes [om jämlikhet] are 
too far from their own to allow a confrontation.” (1977: 183) Kymlicka tar upp denna tråd i sin analys av 
samtida politikteori och utgår från att vi i princip rationellt kan lösa diskussioner om rättvisa genom 
frågan hur vi bäst tolkar jämlikhetsidealet (1990: 4-5). I grund och botten diskuterar politikteoretiker 
samma frågeställning och följdfrågan blir naturligtvis vilka medel som bäst förverkligar målet.



normen både i politisk teori och praktik — avvikelser från den måste utförligt 
legitimeras — är det naturligt att inleda detta kapitel med att analysera detta synsätts 
teoretiska fundament.

LIKA RÄTTIGHETER
Det starkaste argumentet för lika rättigheter är lika enkelt som klassiskt: ”Each person 
possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole 
cannot override... Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken 
as settled...” (Rawls 1971: 3-4)3 Detta jämlikhetsideal emanerar ur tanken att alla 
individer har en moralisk förmåga, genom ett sinne för rättvisa och en uppfattning om 
det goda. Den moraliska förmågan gör att individen uppfattar sig som fri: (i) hon har en 
uppfattning om det goda; (ii) hon är själv källa till autentiska krav för att förverkliga det 
goda; och (iii) hon kan ta ansvar för sina mål. Endast en rättighetsbaserad teori sätter 
individen i centrum och väger allas intressen lika, genom att göra rätten till individuellt 
val grundläggande (Rawls 1971: 505-512, 1993: 29-35, Dworkin 1977: 168-177). För 
att förstå varför denna utgångspunkt primärt legitimerar ett ideal om lika rättigheter, kan 
det vara värt att studera de rättviseprinciper John Rawls formulerar för ett samhälle som 
han menar är både rättvist och jämlikt.4

Lika rättigheter och omfördelning av resurser
Individer som eftersträvar olika mål med sina liv är, enligt Rawls, beroende av vissa 
grundläggande nyttigheter för att dessa mål skall kunna uppnås. Avgörande för 
möjligheten att förverkliga den egna livsplanen är samhällets grundläggande struktur, 
dvs centrala politiska, ekonomiska och sociala institutioner. Dessa institutioner fördelar 
nämligen nyttigheter och styr därmed varje individs samhällsposition och utsikter 
(Rawls 1971: 62-97, 1993: 257-259). Samhällsstrukturen gynnar dock vissa sociala 
positioner, eftersom fördelningen av samhälleliga och naturliga nyttigheter inte är lika, 
utan beroende av historiska tillfälligheter och naturens lotteri. Ett rättvist samhälle som 
tar individers okränkbarhet på allvar, bör kompensera detta slumpens spel. Samhälleliga 
nyttigheter, som frihet och möjligheter, inkomst, rikedom och självrespekt, bör fördelas 
rättvist och skillnader över vilka samhället inte till fullo kan råda, som intelligens, hälsa, 
styrka och fantasiförmåga, dvs naturliga nyttigheter, bör kompenseras. Rawls väl kända 
lösning för hur alla medborgare skall kunna enas om hur detta skall åstadkommas — att 
det är rättvist — är konstruktionen av en Ursprungssituation i vilken rättviseprinciper

3Jämför den inledande meningen i Robert Nozicks Anarki, stat och utopi: ”Individer har rättigheter, och 
det finns handlingar som ingen får utföra mot dem (utan att kränka deras rättigheter)...” (1986: 7)
4Delar av den analys av Rawls politiska liberalism som följer nedan, har jag presenterat mer utförligt i 
Ulf Mörkenstam (1996).



väljs.5 De principer som han menar skulle väljas som grund för ett samhälle som både 
främjar rättvisa och jämlikhet är att alla har rätt till grundläggande frihet och en egen 
uppfattning om det goda livet, förenlig med en likadan frihet för andra 
(frihetsprincipen) och att sociala och ekonomiska ojämlikheter skall gynna den sämst 
ställde i samhället (skillnadsprincipen). Frihetsprincipen ges företräde framför 
skillnadsprincipen, vilket innebär att ökad social och ekonomisk jämlikhet inte får 
åstadkommas genom att den individuella friheten inskränks. Dessa rättviseprinciper ger, 
i Rawls mening, förutsättning för att behandla alla individer med lika respekt och 
omtanke, dvs jämlikt (Rawls 1971: 60-83, 1993: 5-6, 308).

Ett samhälle kan sägas uppfylla dessa krav på rättvisa och jämlikhet i relation till två 
samhällspositioner som anses relevanta för varje individ: Dels den medborgerliga, som 
berör politiska fri- och rättigheter och regleras av frihetsprincipen; dels den socio- 
ekonomiska, som berör distributionen av rikedom och inkomst och regleras av 
skillnadsprincipen. ”[T]he relevant social positions are, so to speak, the starting places 
properly generalized and aggregated. By choosing these positions to specify the general 
point of view one follows the idea that the two principles attempt to mitigate the 
arbitrariness of natural contingency and social fortune.” (Rawls 1971: 96) Ställningen i 
samhället grundas dock även i en tredje position, naturliga egenskaper, som inte anses 
kunna förändras, som kön, ras och kultur.6 Om de leder till ojämlikhet, är de relevanta 
för samhällets grundläggande struktur och kräver särskilt beaktande. Naturliga 
egenskaper är således inte detsamma som naturliga nyttigheter. Naturliga nyttigheter 
skall kompenseras, om de leder till att positionen som jämlik medborgare kränks, eller 
om individen hamnar i kategorin sämst ställd vad gäller fördelning av rikedom och 
inkomst. Ras, kön och kultur är i sig en samhällsposition att ta hänsyn till, vilket kräver 
mer än kompensation i efterhand. Frågan är dock hur naturliga egenskaper skall tas i 
beaktande. Rawls lämnar detta spörsmål obesvarat, eftersom det gör rättvise
principernas tillämpning alldeles för komplex, men hävdar att dessa ”inequalities are 
seldom, if ever, to the advantage of the less favored, and therefore in a just society the 
smaller number of relevant positions should ordinarily suffice.” (1971: 99) De sämst

5Rawls konstruerar en hypotetisk opartisk och objektiv valsituation där individer skall välja handlings- 
principer oberoende av social ställning, naturliga förutsättningar, samhällelig kontext eller individuella 
mål. Ursprungssituationens föreställda okunskap om vem vi är, med vilka naturliga talanger och sociala 
tillgångar, tvingar oss att distansera oss från oss själva och även innesluta våra medmänniskors 
förväntningar om ett gott liv — vi kan själva bli den minst gynnade i samhället (Rawls 1971: 139-148). 
För en utförlig analys av Ursprungssituationen, se t ex Bo Lindensjö (1988ab) och för en utveckling av 
opartiskhetstanken, se Jouni Reinikainen (1996, 1998). Kritiken mot Ursprungssituationen har dock varit 
kraftfull, se t ex Michael Sandel (1982) och Cecilia Åse (1993).
6Övriga positioner i samhället anses vara självvalda, exempelvis hävdar Rawls att religiösa eller 
moraliska förpliktelser är självpålagda, varför vi ur rättvisesynpunkt kan bortse från dem och de särskilda 
intressen de medför (Rawls 1971: 206, se även Mörkenstam 1996: 56-62).



ställda vad gäller naturliga egenskaper, är det oftast även vad gäller medborgarskap och 
inkomstfördelning, varför naturliga egenskaper, enligt Rawls, i de flesta fall kan lämnas 
därhän.

Principen om alla medborgares lika frihet förutsätter inte att olika individers mål har 
samma inneboende värde, eller att deras frihet och välmåga värderas lika. Det innebär 
inte heller att deras handlingar är lika förträffliga. Alla är dock moraliska och rationella, 
med sinne för rättvisa. Deras mål i livet är inte slumpmässiga, utan valda för en större 
livsplan. Därför är alla individer värda samma respekt och omtanke i utformningen och 
förvaltningen av de politiska institutionerna. Frihet är inte viktig i sig, men avgörande 
för att medborgare behandlas med lika respekt och omtanke. Vaije avsteg från principen 
om största möjliga och för alla lika frihet, leder till att vissa individers värdighet och 
frihet kränks. ”Thus it seems that the only understanding that the persons in the original 
position can reach is that everyone should have the greatest equal liberty consistent with 
a similar liberty for others. They cannot risk their freedom by authorizing a standard of 
value to define what is to be maximized by a teleological principle of justice.” (Rawls 
1971: 327-328) Även om ett visst levnadssätt och vissa mål har en högre status än andra 
i ett samhälle, kan de inte upphöjas till politiska principer som skall uppnås med statens 
hjälp. Detsamma gäller dock även i en omvänd situation: Ett levnadssätt med låg, eller 
ingen status alls i samhället, bör heller inte privilegieras av staten.

Staten skall vara neutral, i meningen att samhällets grundläggande institutioner inte 
skall privilegiera en viss åskådning, eller blanda sig i olika visioner av det goda livet, 
dvs neutral i målsättning vad gäller offentlig politik och principer (se t ex Rawls 1993: 
190-195).7 Särskilda samiska jakt- och fiskerättigheter, eller vetorätt i frågor som rör 
mark- och vattenanvändning inom renbetesområden kan därför inte legitimeras, utan att 
staten frångår sin neutralitet med avseende på uppfattningar om det goda. Varför skall 
samer och samisk kultur ges företräde framför svenskar och svensk kultur, om de är 
(och under lång tid varit) bofasta i samma område? Som det framhävs i en riksdags
motion: ”[A]lla som bor i Sverige och har svenskt medborgarskap är och skall betraktas 
som svenskar... Det är... orimligt att bibehålla en undantagslagstiftning för samer där 
skråväsende och privilegier skall bevaras för en grupp medborgare på bekostnad av 
andra gruppers lika och självklara krav att få nyttja kronans natur-, mark- och 
vattentillgångar.” (mot nr 1369 1971: 1,2)

En minoritetsteori skall därför, utifrån Rawls politiska liberalism, i första hand 
förstås som en teori som söker säkra lika respekt och omtanke om alla individers 
förväntningar om ett gott liv. Den fundamentala grunden för detta är lika medborgerliga

?För en utförlig diskussion om liberal neutralitet, se t ex Kymlicka (1990: 199-237), Peter Jones (1994), 
Rothstein (1994: 54-68) och Daniel Weinstock (1994).



rättigheter. Alla behöver dock inte behandlas lika, utan rättvisa kräver omfördelning till 
förmån för den sämst ställde med avseende på medborgarskap och socio-ekonomisk 
ställning. Om exempelvis de nomadiserande renskötarnas utkomstmöjligheter av olika 
anledningar kommit att försämras, utan egen förskyllan, bör detta kompenseras: 
”Rättvisan synes fordra, att staten i någon mån bistår de medborgare, som sålunda 
hindrats i sin näring...” (prop nr 206 1928: 38) Speciellt som det inte kan

sägas vara på grund av förhållanden, vartill lapparna själva äro vållande, som de råkat i den 
belägenheten att icke längre finna utrymme och bärgning inom sin gamla nationalnäring. Snarare 
kan detta sägas bero på åtgöranden och medgivanden från statsmakternas sida, vilka ansetts 
betingade av viktigare och större intressen än dem som härvidlag fått ge vika. (SOU 1936: 293)

Lika rättigheter är tillräckligt för att jämlikhet säkerställs, om samhället via 
omfördelning av resurser gynnar den sämst ställde, eftersom rättigheter tillförsäkrar 
individer autonomi — rätten att fritt välja livsplan. Stödet till den sämst ställde är inte 
beroende av grupptillhörighet grundad i kön, ras eller kultur, utan av att individer 
tillhöriga en specifik grupp är att räkna till de sämst ställda i samhället på socio- 
ekonomisk grund. Särbehandling av den sämst ställde kan endast ske på individuell 
grund.8 Ett avsteg från skillnadsblindhet genom att tillerkänna grupper särrättigheter, 
anses medföra att samhället bekräftar och reifierar distinkta skillnader. Hänsyn måste 
istället tas till olikhet genom att erbjuda ökade individuella valmöjligheter och 
uppmuntra en utveckling bort från värderingar av naturliga egenskaper i högre och 
lägre. Därigenom kan deras betydelse minskas (se t ex Bauböck 1994: 273-280). En 
opartisk synvinkel från statens sida är den enda möjligheten att skydda en existerande 
mångfald, olika uppfattningar om det goda livet. I Rawls mening är rättviseprinciperna 
sådana att alla skulle enas om dem (oavsett grupptillhörighet, eller naturliga 
egenskaper), om det primära är att främja den egna livsplanen, när man, i enlighet med 
den konstruerade Ursprungssituationen, inte vet vem man är och därmed inte heller vilka 
livsplaner man eftersträvar.

Argumentationen för lika rättigheter är dock inte entydig. Samhället bör å ena sidan

8Det är i detta sammanhang viktigt att skilja mellan särbehandling och särskilda rättigheter. I allmänna 
ordalag betyder särbehandling helt enkelt att individer tillhöriga vissa grupper behandlas annorlunda än 
majoriteten medborgare (vilket kan innefatta särskilda rättigheter), som i mina tidigare frågor varför, hur 
och vilka. I den teoretiska diskussionen skiljs dock vanligen särbehandling och särskilda rättigheter åt. 
Särbehandling innebär dels att gruppspecifika rättigheter i rawlsk anda, riktas mot den sämst ställde i 
samhället i generella termer, t ex arbetslöshetsstöd, dels att specifika grupper erhåller någon form av 
offentlig finansiering av kulturella praktiker, som t ex stöd till föreningar, festivaler och liknande, vilket 
sker utan särskild lagstiftning. Både en allmän och specifik teoretisk innebörd av särbehandling används i 
min avhandling, men jag hoppas att det framgår av sammanhanget vad som avses. Särskilda rättigheter 
innebär dock, till skillnad från särbehandling, alltid att rättigheter tillerkänns en specifik grupp. 
Rättigheterna kan antingen utövas av enskilda medlemmar, t ex rätten att tala sitt eget språk i domstol, 
eller så kan rättigheterna vara kollektiva, där gruppen som grupp utövar rätten, som t ex regional 
autonomi, särskild representation, eller vetorätt (se t ex Bauböck 1994: 266-267, Kymlicka 1995a: 26- 
33). I min studie av svensk samepolitik är det särskilda rättigheter som är i fokus.



inte stifta lagar som inskränker andra individers grundläggande medborgerliga fri- och 
rättigheter, eller gör att samhällets medlemmar inte behandlas lika. Å andra sidan kan vi 
fokusera kön, ras och kultur, dvs vad Rawls kallar naturliga egenskaper. Om den 
utgångsposition i samhället som medför ojämlikhet i grunden är gruppbaserad, borde 
utrymme finnas för särrättigheter för dessa grupper på köns-, ras- eller kulturell grund. 
För att krav på särskilda rättigheter för en viss grupp eller kultur skall vara legitima i en 
rawlsk politisk liberalism, krävs dock att individer tillhöriga denna grupp, eller kultur, 
kan hävda sig vara den sämst ställda i egenskap av sina naturliga egenskaper och här 
återfinns vissa hinder: Om lika medborgerlig status redan är säkerställd, återstår endast 
skillnadsprincipen att hänvisa orättvisa till. Men är ojämlikhet inte i första hand 
ekonomisk, utan exempelvis handlar om självrespekt, måste självrespekt vägas mot 
andra primära sociala nyttigheter för att fastställa om individens naturliga egenskaper 
leder till att hon är den sämst ställde i samhället. Hur skall det avgöras om inte identitet 
och kultur är del av de nyttigheter som fördelas?

Medborgerliga fri-och rättigheter, socio-ekonomisk ställning och självrespekt 
Rawls rättviseprinciper förefaller inte speciellt kontroversiella i dagens liberala 
demokratier: Alla individer har samma medborgerliga fri- och rättigheter och 
medborgare särbehandlas på socio-ekonomiska grunder. Principerna leder dock till en 
specifik tolkning av ”lika respekt och omtanke” — jämlikhet är att säkerställa det 
individuella valet av livsplan — vilket gör att rättviseprinciperna också blir till ett 
implicit argument mot särrättigheter. De är både nödvändiga och tillräckliga för 
jämlikhet, vilket begränsar det abstrakta idealet om jämlikhet. Denna begränsning blir 
tydlig, om vi till idealet om jämlikhet som lika rättigheter och omfördelning av 
samhälleliga nyttigheter, också lägger tanken om en social grund för självrespekt.9 Och 
det är Rawls själv som aktualiserar denna diskussion.

Av rättviseprinciperna följer, som vi har sett, att förfördelade individer skall gynnas 
särskilt genom omfördelning av nyttigheter för att korrigera slumpmässig samhällelig 
ojämlikhet. Samhälleliga nyttigheter, som frihet, möjligheter, inkomst och rikedom är 
dock, enligt Rawls, inte särskilt betydelsefulla om inte en social grund för självrespekt 
är säkerställd, dvs

a person’s sense of his own value, his secure conviction that his conception of his good, his plan of
life, is worth carrying out... self-respect implies a confidence in one’s ability, so far as it is within

9Det är viktigt att poängtera att det som fokuseras i denna diskussion är en politisk och social ordning. 
Det som skall fördelas, eller tillförsäkras individer, är inte den reflexiva delen ”själv” i självrespekt, utan 
det som möjliggör så goda förutsättningar som möjligt för att den reflexiva delen skall kunna uppfyllas. 
Exempelvis är mindervärdeskomplex eller en känsla av överlägsenhet, inget som en social grund för 
självrespekt tillfullo någonsin kan motverka. Det är således inte individers identitet i sig som är i fokus, 
dvs det primära är inte att studera hur folk mår, känner eller identifierar sig själva. Målet är att legitimera 
en politisk ordning där folk ges möjlighet att känna och må och utifrån det ställa legitima politiska krav.



one’s power, to fulfill one’s intentions... Without it nothing may seem worth doing, or if some 
things have value for us, we lack the will to strive for them. All desire and activity becomes empty 
and vain, and we sink into apathy and cynicism. Therefore the parties in the original position 
would wish to avoid at almost any cost the social conditions that undermine self-respect. (Rawls 
1971:440)

Känslan av det egna värdet, självrespekt, erhålls om individer har en rationell livsplan 
och får uppskattning av andra, både för sin person och sina handlingar. Hotas individers 
självrespekt behandlas de inte med lika respekt och omtanke, dvs jämlikt och deras 
handlingsutrymme inskränks.10 Indirekt blir självrespekt därför en förutsättning för 
jämlikhet. Grunden för självrespekt är, enligt Rawls, att få en rättvis del av samhällets 
nyttigheter och syftet med välfärdsstatens omfördelning av nyttigheter (den socio- 
ekonomiska positionen) är att bidra till självrespekt. Politiskt kopplas självrespekt till en 
enhetlig samhällelig normuppsättning, som exempelvis det demokratiska medborgar
skapet (den medborgerliga positionen), där alla personer betraktas som full- och 
likvärdiga medlemmar av gemenskapen och självrespekt upplevs i relation till dessa 
normer (Rawls 1971: 544-545, se även t ex Walzer 1992: 327-336).

Med detta skulle således rättviseprinciperna även kunna innefatta jämlikhet som 
självrespekt, men känslan av det egna värdet erhålls inte enbart genom lika rättigheter 
och rättvis fördelning av samhällets nyttigheter. Individer behöver också uppskattning 
av andra för sin rationellt valda livsplan. För att tala med Michael Walzer: ”För att 
kunna åtnjuta självrespekt måste vi antagligen övertyga oss själva (även om det innebär 
ett självbedrägeri) om att vi förtjänar den, och det kan vi inte göra utan en smula hjälp 
från våra vänner.” (1992: 334) Så även om vi kan välja livsplan individuellt, måste vi få 
den bekräftad för att den skall te sig meningsfull. ”One’s relationship to oneself, then, is 
not a matter of a solitary ego appraising itself, but an inter subjective process, in which 
one’s attitude towards oneself emerges in one’s encounter with an other’s attitude 
toward oneself.” (Anderson 1995: xii) Om jämlikhet också är att tillförsäkra individer 
en social grund för självrespekt, innebär det att fokus till viss del förflyttas från 
rättviseprincipernas lätt definierade abstrakta rättigheter och inkomstnivåer, till att även 
definieras subjektivt (se t ex Walzer 1992: 13). Självrespekt som en tolkning av 
jämlikhetsidealet måste inbegripa ett intersubjektivt moment som betonar den sociala 
kontexten. Det innebär att relationen mellan individ och gemenskap och individers 
identitetsformering förtjänar att uppmärksammas, kanske även politiskt.

Rawls menar dock att erkännande av den valda livsplanen erhålls genom frivilliga 
föreningar i vilka den självvalda verksamheten anses meningsfull och rationell.

10Dworkin hävdar att: ”[M]en in the original position would protect the basic liberties in the interest of 
their right to equality, once a certain level of material comfort has been reached, because they would 
understand that a threat to self-respect, which the basic liberties protect, is then the most serious threat to 
equal respect.” (1977: 182-183)



Individuella livsplaner måste dessutom anpassas till de naturliga talanger varje individ 
har, inte efter de värden som sätts högst i samhället. I diskussionen om relationen 
mellan skamkänslor och självrespekt, hävdar Rawls att avsaknanden av vissa högt 
värderade naturliga tillgångar — att vara vacker, smart, rolig, uppfinningsrik etc — 
påverkar individers självrespekt, då de underlättar förverkligandet av de egna 
livsplanema. Att känna skam är förenat med att inte ha, eller inte kunna leva upp till, 
dessa framstående egenskaper. Eftersom individer inte själva valt sina egenskaper, 
borde de inte heller lasta sig själva för sin avsaknad av dem, men kopplingen mellan 
självrespekt och dessa egenskaper är så stark att skamkänslan ändå uppstår. Men det är 
den valda livsplanen som

determines what we feel ashamed of, and so feelings of shame are relative to our aspirations, to 
what we try to do and with whom we wish to associate. Those with no musical ability do not strive 
to be musicians and feel no shame for this lack. Indeed it is no lack at all, not at least if satisfying 
associations can be formed by doing other things. Thus we should say that given our plan of life, 
we tend to be ashamed of those defects in our person and failures in our action that indicate a loss 
or absence of the excellences essential to our carrying out our more important associative aims. 
(Rawls 1971: 444)

I ett välordnat samhälle finns många olika föreningar och gemenskaper i vilka 
medlemmarna har möjlighet att utveckla sina talanger och förverkliga sina livsplaner, 
ambitioner, kapacitet och intressen. Föreningarna är anpassade till förmågan och 
behovet hos medlemmarna och ger på detta sätt en säker grund för deras känsla av 
värde. Vilken verksamhet föreningarna ägnar sig åt och vilka mål de skall uppnå är 
betydelselöst. Det centrala är att det för varje individ finns åtminstone en gemenskap 
med vilken hon delar intressen och där hennes strävanden i livet bekräftas (Rawls 1971: 
178-180, 440-442, se även Kukathas 1995: 238-239) — då är den sociala grunden för 
självrespekt säkrad.11 Framhäver inte staten någon förening, eller förespråkar någon 
form av livsplan före någon annan, är individens självrespekt till stor del beroende av 
det egna valet. Självrespekt är en icke-politisk fråga som bestäms av mellanpersonliga 
jämförelser, den är alltid relativ och relationeil, utan anknytning till samhälleliga 
normer.

Innebörden av självrespekt blir dock med detta ytterst svag hos Rawls, beroende av 
att den inte kopplas till värden som är betydelsefulla för individer, utan endast till 
valfrihet. Individer ses som fria att själva definiera sina mål i livet och i varje stund, på 
förnuftiga och rationella grunder, ändra sin uppfattning om hur livet bör levas. De kan 
frigöra sig från omvärlden, den omgivande historiska och sociala kontexten och *

^Chandran Kukathas betonar i högre grad än Rawls att rätten att ingå i en frivilligt vald gemenskap 
också innebär rätten att faktiskt leva efter de traditioner som väljs. Grupper skall inte av det omgivande 
samhället kunna tvingas att leva efter värden de inte själva accepterar. Med detta blir dock en rättighet 
grundläggande: ”[T]he right of the individual to leave a community or association by the terms of which 
he or she no longer wishes to live.” (Kukathas 1995: 238)



samhället skall därför arrangeras så att ingen specifik uppfattning om hur livet bör levas 
ges företräde. Annars riskeras att respekten för individers kapacitet att genom eget val 
konstituera sin moral och förverkliga sin livsplan åsidosätts (se t ex Rawls 1971: 179- 
180). Det finns dock samtidigt vissa värden, eller egenskaper, som alla skulle vilja ha, 
men alla inte kan få. Eftersom alla vill ha dem, är de också uppskattade i samhället, 
oavsett om de aktivt understöds av staten eller inte. De som befinner sig nära dessa 
värden, är också nära det som anses mest eftersträvansvärt i samhället. Privilegierar ett 
samhälle konsekvent vissa värden, eller en viss talang, kan det innebära att 
handlingsutrymmet för individer tillhöriga vissa grupper begränsas och att deras 
självrespekt därigenom kränks. De underordnas i kraft av vad de inte är, eller i kraft av 
sina lågt ställda och till omständigheterna anpassade livsplaner. De behandlas inte med 
lika respekt och omtanke och det egna valet synes problematiskt som måttstock för 
jämlikhet.

Axel Honneth (1995ab) är utförligare än Rawls i sin analys av självrespekt och gör 
en distinktion mellan självrespekt och självuppskattning. I likhet med Rawls och 
Walzer, menar han att självrespekt erhålls genom att individen erkänns som ett rättsligt 
subjekt med samma rättigheter som andra, dvs är erkänd som en person med moralisk 
kapacitet och ansvar. Självuppskattning erhålls genom att individen lever i en 
värdegemenskap där det unika och partikulära hos varje individ framhävs och betraktas 
som värdefullt (Honneth 1995a: 108-130, jmf Taylor 1994a: 41-44). Tillsammans med 
en tredje relation till självet, självförtroende, bildar självrespekt och självuppskattning 
vad han kallar en ”practical relation-to-self’, vilken utgör grunden för individers 
identitetsformering.12 Erkännande som rättsligt subjekt och samhällelig uppskattning 
utgör tillsammans den sociala grunden för självrespekt. För Honneth är det därför inte 
självklart att (själv)uppskattning av valda livsplaner skall erhållas genom frivillig 
organisering:

The cultural self-understanding of a society provides the criteria that orient the social esteem of 
persons, because their abilities and achievements are judged intersubjectively according to the 
degree to which they can help to realize culturally defined values. This form of mutual recognition 
is thus also tied to the presupposition of a context of social life, whose members, through their 
orientation towards shared conceptions of their goals, form a community of value. But if social 
esteem is determined by the dominant conceptions of ethical goals in a society, then the forms it 
can take are no less historically variable than those of legal recognition. (1995a: 122)

Istället ser Honneth självuppskattning som föremål för en samhällelig kamp på två plan:

^Honneth menar att individers identitetsformering är beroende av dessa tre relationer, som är olika 
former av erkännande. Störs någon av dessa relationer, störs identitetsutvecklingen. Den första, 
självförtroende, utelämnas i min diskussion. Grundläggande självförtroende erhåller individer genom 
kärlek och nära familjeband. Vad kärlek är och hur det skall tolkas är en politisk fråga, men vi kan inte 
politiskt tvinga någon att ge kärlek. Däremot kan vi politiskt förhindra att individer inte blir respekterade, 
t ex genom att förbjuda barn- och hustrumisshandel, våldtäkt och tortyr (Honneth 1995a: 92-107).



Dels är det en kamp för erkännande av identiteter, som skall förstås som en kamp för att 
erövra tolkningsföreträde vad gäller samhällets abstrakt definierade kulturella och 
moraliska mål, eller åtminstone som ett försök att utmana dominerande normer 
(Honneth 1995a: 126-127); dels är det en del av kampen om hur politik skall definieras. 
Bör erkännande av identiteter vara en politisk fråga, dvs bör staten tillhandahålla en 
social grund för självrespekt, eller bör det vara föremål för individuellt val och frivillig 
organisering?

Konstruktionen av rättviseprinciperna har dock, som vi har sett, redan avgränsat 
politiksfären. Genom att utelämna naturliga egenskaper, eller likställa dem med 
medborgerlig och socio-ekonomisk status, betraktas många av de värden individer 
identifierar sig med, eller blir identifierade med, som icke-politiska, även om de har 
betydelse för social ställning, status och det värde individen har i samhället 
(Mörkenstam 1996: 59-67). Den intressanta frågan, som Rawls utelämnar, är varför 
vissa framstående egenskaper betraktas som ”excellenta” och varför de skall förstås 
som privata? Som privata är de individuella och naturliga, inte politiska. Betraktas de 
däremot som sociala konstruktioner, som tvetydiga, skiftande och utan klara gränser, är 
de i allra högsta grad politiska, de utnyttjas på olika sätt i social interaktion och är 
föränderliga (se t ex Honneth 1995a: 126-127, Young 1990: 171). Hur skall vi 
exempelvis se på värdet att vara man, eller vit? Är de ”framstående egenskaper” alla vill 
ha? Är den tredje samhällspositionen, dvs naturliga egenskaper, som kön, ras och 
kultur, en form av excellens, som i sin negation också har ett negativt värde?13

Utan att betrakta identitet och identitetsformering som politiska frågor är det svårt att 
definiera och förstå den dimension av ojämlikhet som grundas i grupptillhörighet och 
inte i individuell diskriminering, eller socio-ekonomisk ställning. Lika rättigheter är 
därför kanske inte tillräckligt för att undvika att vissa individer tillhöriga vissa grupper 
kommer att känna avsaknad av vissa värden, eller nedvärderas i kraft av de egenskaper 
de har (som betraktas som naturliga) och att deras självrespekt därigenom kränks. 
Speciellt i relation till de uppfattningar om det goda livet och de livsplaner som de facto 
erkänns, då de grundläggande institutionerna bidrar till att skapa, erkänna eller förneka 
identiteter. Detta måste dock accepteras, menar Rawls:

[T]he basic institutions... inevitably encourage some ways of life and discourage others, or even 
exclude them altogether... The encouraging or discouraging of comprehensive doctrines comes 
about for at least two reasons: their associated ways of life may be in direct conflict with the 
principles of justice; or else they may be admissible but fail to gain adherents under the political 
and social conditions of a just constitutional regime... No society can include within itself all 
forms of life... there is no social world without loss: that is, no social world that does not exclude

13Utz Lars McKnight (1996: 25-45) hävdar exempelvis att rasbegreppet hos Rawls måste förstås som 
den typ av tillgångar Rawls kallar ”excellences”, talanger, snarare än som en social (och politisk) 
konstruktion. Ras är detsamma som att vara vacker och med detta privat, snarare än del av en offentlig 
diskurs. Därigenom kan rasfrågor inte heller förstås och hanteras i politisk liberalism.



some ways of life that realize in special ways certain fundamental values. (1993: 195-197)

SÄRSKILDA RÄTTIGHETER
Om jämlikhet som självrespekt inte bara kräver uppskattning av andra genom frivillig 
organisering, utan är en politisk fråga, blir minoritetsproblematiken komplex. Det är då 
inte längre tillräckligt att enbart studera den medborgerliga och den socio-ekonomiska 
positionen. Istället innebär det också att kultur, identitet och identitetsformering hamnar 
i fokus i betydligt högre grad än vad Rawls rättviseteori medger. Självrespekt tydliggör 
en skiljelinje i diskussionen om lika eller särskilda rättigheter, mellan teoretiker som 
finner omfördelning tillräckligt för jämlikhet när ett lika medborgarskap redan är 
säkerställt och de som hävdar att även erkännande är nödvändigt. I den tolkning jag 
gjort av Rawls är det uppenbart att han hamnar i den förra kategorin (jmf t ex Fraser 
1995: 71, n. 3). Om frågan vilka rättigheter minoritetsgrupper bör tillerkännas innefattar 
en social grund för självrespekt, aktualiseras dock ytterligare två frågor centrala för en 
teori om minoriteters rättigheter: Den första berör hur ett autonomiideal skall förenas 
med ett gemenskapsideal och den andra, om, och i så fall på vilket sätt, samhälleligt 
erkännande av den enskilde individen är en politisk fråga som bör vara föremål för 
statliga åtgärder.

Jag skall fortsätta denna diskussion genom att söka renodla tre argument för 
särskilda rättigheter, som alla går att återföra till ett ideal om jämlikhet som även 
innefattar självrespekt och studera hur de förhåller sig till dessa frågor.

Den kulturella kontexten möjliggör meningsfulla val
Argument för lika rättigheter vilar på två grunder, menar Susan Wolf: För det första 
beaktas inte att medlemmar av minoritetsgrupper har en kulturell identitet som avviker 
från majoritetens, för det andra erkänns inte att denna identitet är av stor betydelse 
(1994: 75). Det är därför kultur likställs med religion, något individer är fria att 
eftersträva i det privata, men som offentliga institutioner inte bör understödja. Will 
Kymlicka söker hantera denna, som han ser det, brist i liberal teori. ”Government 
decisions on languages, internal boundaries, public holidays, and state symbols 
unavoidably involve recognizing, accommodating, and supporting the needs and 
identities of particular ethnic and national groups. The state unavoidably promotes 
certain cultural identities, and thereby disadvantages others. Once we recognize this, we 
need to rethink the justice of minority rights claims.” (Kymlicka 1995a: 108, se även 
Habermas 1994: 125-126, Taylor 1994a: 61-62, 1994b: 253 ) Hans utgångspunkt är den 
rawlska: Grunden för självrespekt, känslan av ”att min livsplan är värd att fullfölja”, är 
beroende av att det är individen själv som väljer livsplan och får uppskattning för den 
av andra. Det är dock även av avgörande betydelse att det finns ett antal meningsfulla



möjligheter att välja livsplan utifrån (Kymlicka 1989: 162-204, 1995a: 82-93).
Kulturen tillhandahåller den rådande uppsättningen möjliga val, den bakgrunds- 

kontext i vilken individer väljer, varför den kulturella kontexten är viktig för individuell 
frihet. Utan en kulturell gemenskap att välja utifrån blir val och individuell autonomi 
meningslös. Relationen mellan självrespekt och kulturellt medlemskap gör även det 
senare till en primär nyttighet. Utan en säker kulturell kontext, ingen självrespekt. Det 
egna valet säkerställs, enligt Kymlicka, av ett lika medborgarskap, men i ett icke
homogent samhälle kan ytterligare åtgärder, som särrättigheter, krävas för vissa 
grupper.14 Meningsfulla val görs eftersom de är definierade som meningsfulla av den 
kultur olika individer lever i och då kulturellt medlemskap existerar innan val görs, 
innebär det att skillnader mellan individer inte nödvändigtvis är beroende av det egna 
valet. Kulturell tillhörighet är en naturlig (ojämlik) omständighet (som bör kompen
seras), eftersom ett meningsfullt val kräver en samhällelig kultur, ”that is, a culture 
which provides its members with meaningful ways of life across the full range of 
human activities, including social, educational, religious, recreational, and economic 
life, encompassing both public and private spheres. These cultures tend to be 
territorially concentrated, and based on a shared language.” (Kymlicka 1995a: 76) 
Kultur likställs därigenom med en nation eller ett folk.15

Genom att kultur således är av vikt som möjliggörande individuella val, är innehållet 
i en kultur ointressant och de värden individer identifierar sig med är egentligen utan 
betydelse. En förändring av specifika normer och värden medför ingen förlust av kultur, 
utan en kulturell gemenskap fortsätter att existera även om gemenskapens medlemmar 
väljer bort ett traditionellt levnadssätt. Kultur är den kulturella gemenskapen eller 
strukturen i sig (praktiker och institutioner), inte dess konkreta innehåll (Kymlicka 
1989: 168). Att skydda specifika värden och institutioner — en särskild familjestruktur, 
religiös ordning, eller specifik näring — är att hindra det individuella valet. Eller som 
det uttrycks i en av regeringens propositioner vad gäller samiska barns skolgång: ”Det 
finns på sina håll en strävan att frigöra sig från den samiska livsformen och i olika 
avseenden närma sig majoritetsbefolkningen. För samer med dessa önskemål framstår 
undervisning i den reguljära obligatoriska skolan som en väg att nå en med övriga 
samhällsgrupper jämställd utgångspunkt för val av den framtida yrkesverksamheten.”

14Kymlicka menar att Rawls ignorerar det kulturella medlemsskapets betydelse som en följd av att han 
tar nationalstaten för given. Den politiska gemenskapen uppfattas som likställd med en och endast en 
kulturell gemenskap (Kymlicka 1989: 177-178, se även Mörkenstam 1996: 56-57).
l^Det är inte svårt att tolka Kymlickas minoritetsteori som en utvidgning av Thomas H Marshalls (1992) 
klassiska arbete om medborgarskap. Marshall talar där om tre former av rättigheter i utvecklingen mot ett 
modernt medborgarskap: Civila, politiska och sociala. Han var främst intresserad av hur arbetarklassen 
skulle kunna integreras i nationen. Kymlickas teori skulle kunna sägas motivera en fjärde form av 
rättigheter, kulturella, för att integrera individer tillhöriga nya grupper i den nationella enheten och göra 
medborgarskapet mer inklusivt.



(prop nr 51 1962: 49) Väljer individen själv bort vissa värden, eller ett visst levnadssätt, 
är det inte en fråga staten bör befatta sig med. Däremot bör staten gripa in om den 
kulturella kontexten försvinner mot individers vilja. Skall det individuella valet vara 
fritt, bör den samhälleliga kulturen vara den individen själv i grunden känner.

En liberal teori om grupprättigheter kan, enligt Kymlicka, legitimeras utifrån två 
grundläggande idéer: Dels att individuell frihet är sammanlänkad med medlemskap i 
den egna nationella gruppen; dels att gruppspecifika rättigheter kan öka både 
jämlikheten mellan majoritet och minoritet och den individuella autonomin. Problemet 
med en mångkulturell politik är dock att termen mångkulturell innefattar en mängd 
olika former av pluralism, utifrån vilka olika grupper ställer skilda rättvisekrav; alltifrån 
koloniserade, besegrade och sedermera i nationen införlivade grupper, över 
immigration, till subkulturer. Termen förlorar sin mening om vi inte gör en distinktion 
mellan olika grupper och vi kan heller inte avgöra vilka krav som är legitima, eller hur 
de skall tolkas i ett rättviseperspektiv. Förstår vi däremot skillnaderna, kan vi formulera 
en minoritetspolitik som tar hänsyn till hur gruppers kollektiva institutioner, identiteter 
och förväntningar skapats. Kymlickas definition av kultur som en territoriellt avgränsad 
och språkligt homogen samhällelig kontext, medför att kultur i bemärkelsen identitet 
och levnadssätt inte är grund för att kalla ett samhälle mångkulturellt. Sociala grupper 
som homosexuella, ateister, kristna eller handikappade ger uttryck för mångfald inom 
en kultur, där en stabil institutionell ordning och etablerade sociala praktiker existerar. 
Valmöjlighet finns redan och de värden som i en kulturell kontext privilegieras är 
ointressanta, så länge de inte påtvingas individer (Kymlicka 1995a: 10-19).

Två minoritetsgrupper gör dock i Kymlickas mening ett samhälle mångkulturellt: 
Den första är nationella minoriteter, där kulturell mångfald skapas av att tidigare 
självstyrande och territoriellt koncentrerade grupper inlemmats i en större stat som 
därmed blir mångkulturell. Gruppen framför ofta starka krav på att kunna bevara sin 
särskilda samhällsform vid sidan av majoritetssamhället, då självstyre ses som en 
försäkring om det egna samhällets överlevnad. En liknande syn framförs också i en 
offentlig utredning vad gäller samema:

[S]amer utgörs av en grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av 
befolkningen har en icke dominerande ställning med flera egna organisationer. Samema har en 
egen kultur och gruppidentitet bestående av bl. a. språk, traditioner och kulturarv som skiljer sig 
från majoritetsbefolkningens... Samerna uppfyller därmed de uppställda kriterierna för att utgöra 
en nationell minoritet. (SOU 1997b: 49)

Kulturell mångfald kan även skapas genom immigration, där de immigrerade formar 
mer eller mindre stabila föreningar, s k etniska grupper. Det gör samhället mångetniskt 
(Kymlicka 1995a: 10-11). Dessa invandrargrupper vill, enligt Kymlicka, ofta integreras 
i majoritetssamhället och accepteras som fullvärdiga medlemmar, men det kan endast



ske om hänsyn tas till deras särskilda kultur. Deras krav inriktas därför ofta på att 
anpassa gällande lagstiftning och förordningar, så att de tar hänsyn till kulturella 
skillnader.16 Etniska grupper skiljer sig därmed markant från nationella minoriteter. De 
är inte nationer och besitter inget territoriellt hemland. De förväntas delta i det 
dominerande samhällets institutioner och tala det officiella språket. Rätt till en egen 
samhällelig kultur innehas med Kymlickas förhållningssätt endast av nationella 
minoriteter, då de är påtvingade en kultur, till skillnad från etniska grupper, vars 
medlemmar själva valt att ge upp sin kultur i och med att de emigrerar.17

Särskiljandet mellan nationella minoriteter, etniska grupper och sociala grupper, 
motiverar också en distinktion mellan tre former av gruppdifferentierade rättigheter 
(Kymlicka 1995a: 26-33, 1996). Den första formen, så kallade nationella rättigheter, 
legitimeras genom att tillförsäkra minoritetsgrupper en egen samhällelig kontext. De ger 
någon form av självbestämmande, eller territoriellt skydd och utövas av gruppen, inte 
av de enskilda medlemmarna. Den andra formen, polyetniska rättigheter, motiveras 
utifrån föreställningen om kulturell skillnad och är ”intended to help ethnic groups and 
religious minorities express their cultural particularity and pride without it hampering 
their success in the economic and political institutions of the dominant society.” 
(Kymlicka 1995a: 31) Sådana rättigheter tillerkänns en viss grupp, ofta genom undantag 
i lagar och förordningar som strider mot en viss kultur, eller religiösa trosuppfattningar, 
men rättigheten utövas av de enskilda medlemmarna. Varken självbestämmande eller 
polyetniska rättigheter är tillfälliga, men de senare är, till skillnad från de förra, ägnade 
att underlätta integrering i majoritetssamhället. Den tredje formen av gruppdifferen
tierade rättigheter är rätten till särskild representation och syftar till att bryta systematisk 
förfördelning i den politiska processen. Det ger utrymme för legitima krav från såväl 
nationella minoriteter, som etniska och sociala grupper. Målet är att den politiska 
processen bättre skall spegla den mångfald intressen som finns i samhället, genom att 
ett visst antal platser i styrande organ reserveras för marginaliserade grupper. Förutom i 
fall där nationella minoriteter ställer krav på särskild representation, anses dessa förslag 
vara av tillfällig natur, tills dominansen har brutits. Även om särskild representation för 
underrepresenterade sociala grupper inte kan avvisas kategoriskt som icke-liberalt, är, 
enligt Kymlicka, många komplicerade frågor behäftade med det (Kymlicka 1995a: 134-

16Rätten för muslimska flickor att bära slöja i skolan och för sikher som är spårvagnsförare att bära 
turban är exempel på denna typ av krav. Krav som går utöver det liberaldemokratiska samhällets 
autonomi- och toleransideal är uteslutna på förhand.
17Att flyktingar, liksom invandrare från extremt fattiga delar av världen, utgör en särskild kategori blir 
självklart med detta resonemang. Ur rättvisesynpunkt krävs det möjligen att dessa grupper bör hanteras 
annorlunda än ”vanliga” invandrare, men deras rättighetsanspråk kan främst riktas mot de styrande i 
deras ursprungliga nation, inte det nya landet (Kymlicka 1995a: 98-100).



151).18 Speciellt svårt är det att avgöra när en social grupp kan anses vara systematiskt 
förfördelad, eftersom den kan vara förfördelad på vissa sätt och privilegierad på andra.

Att på detta sätt avgränsa och precisera termen mångkulturell gör det lätt att 
strukturera olika krav och politiska förslag. Den moraliska legitimiteten görs beroende 
av vilken typ av grupp man tillhör. Nationen och en specifik nationell kultur utgör 
fortfarande grund för rättighetstänkandet, kollektiva identiteter formeras inom dess 
ramar och medborgarskapets integrativa funktion privilegieras. Det är den nationella 
kulturella kontexten som skall säkras, inom vilken olika kollektiva identiteter tillåts 
utvecklas genom frivilliga föreningar och gemenskaper.

Kulturell identitet, självrespekt och särskilda rättigheter
Kymlickas fokusering av kultur som avgörande för individers självrespekt och den 
därmed sammanhängande uppdelningen mellan olika grupper och former av 
särrättigheter är viktig. En teori om särskilda rättigheter måste uppmärksamma att 
grupper ställer olika krav beroende av sin specifika relation till den dominerande 
kulturen och att olika former av särrättigheter påverkar grupper olika och har skilda 
syften. För nationella minoriteter som samema är självbestämmande i någon form den 
självklara och konkreta politiska följden av hans resonemang, eftersom de både har och 
inte har en egen samhällelig kultur.

Rätten till en egen kultur, i Kymlickas användning av kulturbegreppet, förefaller 
dock i bästa fall godtycklig som en distinktion mellan grupper och i sämsta fall orimlig. 
Det beror på att han å ena sidan övervärderar kulturbegreppet som normativ 
avgränsning; kulturer tas för givna, de är homogena och existerar med en distinkt 
urskiljbar karaktär och är i den formen viktiga för medlemmarna av gruppen. Å andra 
sidan undervärderas kultur, då den inte kopplas till individuell identitet och ett 
samhälles, eller en gemenskaps föreställningar och idéer. Det finns därför en inre 
spänning i önskan att skydda en kultur genom särlagstiftning, utan att privilegiera 
specifika värden eller särskilda visioner av det goda. Kopplingen mellan kultur och 
individuellt val som grund för självrespekt skapar även tre inbördes relaterade problem, 
som vi endast kan komma förbi genom att utveckla och analysera kollektiva identiteters 
betydelse.

Det första berör övervärderingen av kultur. Fokuseringen av kultur och 
uppdelningen i olika gruppspecifika åtgärder förutsätter att minoritetsgrupper och deras

l^Ett vanligt argument mot särskild representation, är godtyckligheten i förfarandet, men framför allt att 
det strider mot idén om lika behandling på individuell grund (se t ex Lundström 1996). Den vanligaste 
invändningen är dock inte normativ utan praktisk: ”There are enormous practical obstacles to such a 
proposal. For example, how do we decide which groups are entitled to such representation, and how do 
we ensure that their ’representatives’ are in fact accountable to the group?” (Kymlicka & Norman 1994: 
373-374)



kultur kan definieras, dvs att den kulturella kontexten är känd. Detta både för att veta 
vilka grupper som skall komma ifråga för gruppdifferentierade rättigheter och för att 
åtgärder inte skall komma att hota enskilda individer. Svaret på frågan hur vi skall 
hantera en situation där den svenska staten, som i fallet samema, fortsätter att utöva 
inflytande på utvecklingen och möjligheten till en säker grund för självrespekt, ställer 
antagandet om kultur på sin spets: Vilken kultur skall skyddas? Finns det en enhetlig 
samisk kultur? Om samisk kultur definieras i termer av renskötsel och rennäringen 
erhåller statligt stöd, har samema då redan en säker kulturell kontext i Kymlickas 
mening? Förbehålls definitionsrätten den svenska staten, utifrån olika föreställningar 
om minoritetsgruppen och dess relation till majoriteten, får det konsekvenser både för 
enskilda medlemmar och för gruppen som helhet. Det är Kymlicka väl medveten om (se 
t ex 1995a: 100-105), men han uppmärksammar inte att politiken både vilar på dessa 
föreställningar och definitioner och utvecklas ur dem. De är del av den normativa grund 
utifrån vilken uppfattningen om och politiken gentemot minoritetsgruppen styrs. Det är 
lätt att definiera vad en samhällelig kultur är, men det är svårt att avgöra vilken 
kulturform som är den specifika för en viss minoritetsgrupp, utan att luta sig mot 
tidigare definitioner och de facto värdera kulturen. Skydd av en kultur inbegriper alltid 
ett skydd av vissa värden och denna oundvikliga värdering bidrar både till att skapa och 
bära upp en kollektiv identitet. Minoritetspolitik kommer därför att skydda en given 
kollektiv identitet, grupp eller kultur och den förda politiken blir på så sätt delaktig i 
konstruktionen av en minoritetsgrupps identitet. Att inte uppmärksamma detta, eller till 
och med hävda att värden i sig inte har någon betydelse, innebär att minoritetsgrupper 
och -kultur implicit betraktas som tidlösa och opåverkade av historisk förändring och 
förd politik. De antas existera i en given form och definieras oberoende av historiska 
eller politiska konstruktioner, där kulturens existens (under vissa förhållanden) är 
tillräcklig för att legitimera särrättigheter. På dessa grunder förefaller det 
politikteoretiska argumentet om en säkerställd kulturell tillhörighet både övervärdera 
kultur och reifiera givna kollektiva identiteter.

Det andra problemet har sin grund i att kulturbegreppet undervärderas, men gäller 
specifikt relationen mellan kultur och individuellt val. Den relationen motiverar 
Kymlickas distinktion mellan nationella minoriteter, etniska och sociala grupper. 
Sverige behöver inte ur rättvisesynpunkt vidta särskilda former av särbehandling för att 
etniska grupper skall kunna skapa en egen samhällelig kultur vid sidan av majoritetens 
(sociala grupper har ingen distinkt kultur). Deras integration i majoritetskulturen skall 
hanteras genom olika former av polyetniska rättigheter och genom att bekämpa 
fördomar och diskriminering (Kymlicka 1995a: 96-97). Ftuvudargumentet för detta är 
att de fritt valt att lämna den egna kulturen. Så länge valet finns att stanna i den egna



kulturen, är inte förväntad integrering från mottagarlandets sida orättvist. ”Given the 
connection between choice and culture... people should be able to live and work in their 
own culture. But like any other right, this right can be waived, and immigration is one 
way of waiving one’s right. In deciding to uproot themselves, immigrants voluntarily 
relinquish some of the rights that go along with their original national membership.” 
(Kymlicka 1995a: 96, se även Walzer 1994: 98) Idén att låta valet vara normativ grund 
för att skilja mellan nationella minoriteter och etniska grupper blir dock omedelbart 
ogiltig när den första väljande generationen överges som analysobjekt. Distinktionen 
måste antingen baseras på ett antagande om att den första individens fria val styr 
rättmätigheten i följande generationers krav, vilket är ett avsteg från liberal teori, eller 
tanken att vi genom att födas in i en samhällelig kultur redan har en säker kulturell 
kontext, varför vi inte kan ställa legitima särrättighetskrav (vad skiljer ett barn fött av 
samiska föräldrar i Stockholm från ett barn fött av etiopiska?). Valmöjligheten vad 
gäller kultur synes ur rättvisesynpunkt endast innefatta acceptans av den kulturella 
kontexten, eller emigration. Men om den kulturella tillhörigheten är så viktig för 
självrespekt, varför skulle inte en folkgrupp som bott i Sverige i 20 eller 50 år (eller 
åtminstone i andra generation), på liberala grunder erhålla nationell minoritetsstatus?19

Det tredje problemet grundas även det i att kulturbegreppet undervärderas. Genom 
att endast se kultur som möjliggörande val, begränsas innebörden av självrespekt: Att 
leva i en säker kulturell kontext är tillräckligt och den kulturella kontext som är av 
betydelse är den nationella. Genom att skilja kultur och identitet, får kollektiva 
identiteter i sig ingen betydelse. Livsstil blir ett eget val inom den kulturella kontext 
individer lever, varför konsekvenserna av livsplanema är upp till den enskilde individen 
att hantera. Eftersom kulturens påverkan på identiteter, genom de värden och den 
mening som förmedlas, inte är av vikt, behandlas ojämlikhet främst ur ett individ
perspektiv. Sociala grupper anses exempelvis föra en kamp inom den kulturella kontext 
i vilken de är marginaliserade. De kan vara så att de behandlas ojämlikt i kraft av sin 
kollektiva identitet, exempelvis kvinnor, men det är inte en kulturell skillnad. Kvinnors 
kulturella kontext är säkerställd och de kan inom den göra meningsfulla val. Därigenom 
har de en social grund för självrespekt och särskilt stöd för deras kollektiva identitet är 
inte nödvändig. Det medför att teorin inte uppmärksammar ojämlikhet som

19I minoritetsspråksutredningen kan detta fria val anses vara förbigånget efter en viss tid och invandrade 
grupper erhålla nationell minoritetsstatus. Gruppen måste dock ha en struktur, identitets- och 
samhörighetskänsla som gör att den har ”överlevnadspotential”. Många invandrade grupper assimileras 
över tid och blandas med majoritetsbefolkningen och då har gruppen inte varit livskraftig nog för att 
förtjäna det stöd som en nationell minoritet kan kräva. Hur lång tid som måste ha gått för att utgöra en 
skälig måttstock anses vara svårt att avgöra, men att gruppen måste ha invandrat ”långt före andra 
världskriget” står helt klart för att besked skall kunna ges om kulturen ifråga är en ”överlevarkultur” 
(SOU 1997b: 41-43).



reproduceras inom en kulturell kontext i kraft av de kollektiva identiteter som 
konstrueras i den. Därmed ignoreras, liksom i Rawls teori, de erfarenheter av att 
nedvärderas, som påverkar individers självrespekt. Framför allt förbigås kränkningar 
som emanerar ur det sociala värdet att som individ tillhöra en grupp, en kollektiv 
identitet.

If this hierarchy of values is so constituted as to downgrade individual forms of life and manners 
of belief as inferior or deficient, then it robs the subjects in question of every opportunity to 
attribute social value to their own abilities. For those engaged in them, the result of the evaluative 
degradation of certain patterns of self-realization is that they cannot relate to their mode of life as 
something of positive significance within their community. (Honneth 1995a: 134)

Med Kymlickas argumentering framträder således två centrala problem för en teori 
om minoriteters rättigheter, som båda har sitt ursprung i hans sätt att se och definiera 
kultur: För det första tenderar hans kulturbegrepp att bli alltför statiskt, eller 
oföränderligt som grund för vilket särrättighetssystem som skall etableras. För det andra 
är det inte tillräckligt att uppmärksamma kulturens betydelse som valkontext för att 
tillförsäkra individer självrespekt. Kultur måste även förstås som konstituerande 
individers identitet. Den sistnämnda problematiken innebär att vi måste fokusera 
relationen mellan social kontext och individers identitetsformering. Om det dessutom 
medför att den förra problematiken kan hanteras, återstår att diskutera.

Samhälleliga föreställningar och identitetsformering
Charles Taylors utgångspunkt är att individers identitet möjliggör politiska och 
moraliska val — val av livsplan — varför grunden för självrespekt är att identiteter inte 
kränks.20 Identitet är i hans mening den vi är, var vi kommer från, den bakgrund mot 
vilken begär, smak, idéer, förväntningar etc, blir tydbara. Identitetens utveckling är 
beroende av relationen till samhällets dominerande idéer och föreställningar. Dessa 
föreställningar innesluter värden och utgör vad han kallar ett moraliskt ramverk mot 
vilket individer mäter sig. Genom ramverket vet individen var det goda är situerat och 
hur hon skall nå dit. Utan någon uppfattning om ett gott liv, finns inte någon identitet att 
forma, livet ter sig meningslöst:

Frameworks provide the background, explicit or implicit, for our moral judgements, intuitions, or 
reactions... To articulate a framework is to explicate what makes sense of our moral responses. 
That is, when we try to spell out what it is that we presuppose when we judge that a certain form 
of life is truly worthwhile, or place our dignity in a certain achievement or status, or define our 
moral obligations in a certain manner, we find ourselves articulating inter alia what I have been 
calling here 'frameworks'. (Taylor 1989: 26)

Frågan vem är jag? kan endast få sin mening i relation till andra. Jaget definierar sig

2^Flera av de centrala argumenten i min analys av Taylors idéer om sambandet mellan identitet, 
självuppfattning och erkännande, har utförligt presenterats i en tidigare artikel, se Mörkenstam (1994).



självt genom att definiera varifrån hon talar; i familjen, i ett socialt rum, genom status, 
funktioner, intima relationer etc och det gör dialogen central för formandet av 
identiteten. Vi kan inte utveckla vår person utan att vara språkligt initierade: ”Vi blir 
fullt mänskliga agenter med förmåga att förstå oss själva och därmed definiera vår 
identitet genom att vi tillägnar oss rika mänskliga språk... Människor tillägnar sig inte 
på egen hand de språk som krävs för att definiera sig. Istället introduceras vi för dem i 
ett samspel med andra som betyder något för oss.” (Taylor 1994a: 42-43) Till och med 
en till synes ensam individ för en dialog med omvärlden, det är någon form av samhälle 
man vänder sig till eller från i sin diskussion. Identitetsskapandet är en ständig 
konversation där samhälleliga föreställningar utmanas, accepteras, förkastas, ironiseras 
etc. Vi befinner oss i ett ”tolkningsnät” där en uttolkare måste finnas för formandet av 
identiteten (Taylor 1989: 36).

Ramverket påverkar därför (och till en del bestämmer) identitetsformeringen och 
medför att individer på ett enkelt sätt varken kan frigöra sig från sina egna 
föreställningar om ett gott liv, eller dominerande samhälleliga ideal. Den sociala 
kontexten lägger grund för förmågan att göra starka kvalitativa värdeomdömen, dvs 
utgör mått från vilka individer dömer vad som är rätt eller fel, bättre eller sämre, av 
högre eller lägre värde. Dessa mått är centrala för självtolkningen, då den betydelse vi 
ger olika objekt och handlingar är del av hur vi tolkar oss själva. Eftersom identiteten 
grundas i självförståelse, vilken i sin tur grundas i att vi gör starka kvalitativa 
värdeomdömen, är det omöjligt att särskilja den egna identiteten från moraliska 
bedömningar. En analys av identitetsformering visar därför dels på vilka grunder 
individer tolkar sin identitet och ger den mening (Taylor 1985a: 34-35, se även Grimen 
1995: 11-33), dels vilka samhälleliga värderingar som är av betydelse.

Ett samhälles dominerande föreställningar påverkar, enligt Taylor, identitets- 
utvecklingen på två sätt: De definierar vad som i ett samhälle betraktas som det 
övergripande goda, ”hypergood”, mot vilket individen definierar sin identitet och 
därmed sin samhällsposition; och de konstituerar det goda, ”constitutive good”, då det 
inte bara ger den moraliska teorin ett innehåll, utan samtidigt skapar de moraliska 
idealen (Taylor 1989: 62-75, 91-103). Moraliska värden kan endast existera för oss om 
de artikuleras och formuleras, varför den underliggande känslan av det goda är viktig att 
uttrycka. Tankar om universella rättigheter existerar exempelvis i vårt samhälle då de 
diskuterats, promulgerats och teoretiserats. De ges därigenom ett värde och 
artikulerandet av dem fungerar som en av våra moraliska källor.21 De moraliska 
ramverken i taylorsk mening är i och med detta sociala konstruktioner, men ändå inte

21För en utförlig analys av artikuleringen av värden som moraliska källor, se t ex Harald Grimen (1995: 
22-36) och Magnus Reitberger (1996: 155-172).



något individer uppfinner. De är en förutsättning för att individer skall forma sin 
identitet och hur. Identiteten medför en klar bild av verkligheten, en given 
kunskapsvärld, varför alla tolkningar av världen inte är lika rimliga eller sanna. 
Individen har en påtaglig relation med omvärlden och identiteten är den kunskapsvärld 
med vilken omvärlden möts. Genom den tolkas och förklaras omvärlden.

Individer kommer genom sin relation till omvärlden ständigt att konfronteras med 
det moraliska ramverket och identitetens utveckling påverkas av relationen till 
samhällets dominerande idéer. Individer som befinner sig i marginalen i förhållande till 
dem kommer inte att få sin identitet erkänd, eftersom föreställningarna förmedlar en 
bild av det goda de avviker från. Om skillnadsblinda principer, baserade på universella 
rättigheter, inte är skillnadsblinda utan ger uttryck för en dominerande värdegemenskap, 
kommer universella rättigheter att medföra att avvikande individer, som tillhör vissa 
grupper, tvingas anpassa sig för att erkännas. Det gör, enligt Taylor, identitetsskapande 
till en politisk fråga. Speciellt då kommunikationen i den offentliga sfären inte bara är 
av betydelse för individers skolning som moraliska subjekt, utan den rättsliga och 
politiska mening som identiteter definierade i den privata sfären tillerkänns, diskuteras 
och avgörs i den offentliga sfären:22

If realizing our freedom partly depends on the society and culture in which we live, then we 
exercise a fuller freedom if we can help determine the shape of this society and culture. And this 
we can only do through instruments of common decision. This means that the political institutions 
in which we live may themselves be a crucial part of what is necessary to realize our identity as 
free beings... Those issues, which can only be effectively decided by society as a whole and which 
often set the boundary and framework for our lives... can only be truly deliberated about 
politically. (Taylor 1985c: 208)

Idealet om självrespekt bör därför, hävdar Taylor, hanteras genom ”partikulär 
universalism”: Å ena sidan en universalistisk princip — som vi känner väl igen — att 
alla medborgare är jämlika med samma värdighet och samma rättigheter, vilket är 
grunden för personlig autonomi och känslan av självrespekt; å andra sidan skall alla bli 
erkända och få uppskattning för sin unika identitet, som inte är universellt delad. Då 
denna uppskattning endast kan komma till uttryck i en värdegemenskap, innebär det 
dock att den universella principen oundvikligen kommer i konflikt med partikulära 
erfarenheter: ”Med en likvärdighetspolitik är det tänkt att det som införs ska överallt 
vara detsamma, ett identiskt paket av fri- och rättigheter. Vad vi ombeds att erkänna 
med särartspolitik är däremot den unika identiteten hos denna enskilda individ eller 
grupp, deras olikhet gentemot alla andra.” (Taylor 1994a: 47)

22Distinktionen mellan en offentlig sfär och en privat, innebär inte att det finns områden som definitions- 
mässigt är bortom den rättsliga nivån och andra som är öppna för rättsliga och normativa regleringar. Den 
”privata sfären” är politisk både i bemärkelsen rättsligt reglerad (t ex familjerätt) och genom 
gränsdragningen mellan privat och offentligt. Varför en specifik sfär skall vara privat måste alltid 
politiskt legitimeras.



Frågan är hur tanken att lika respekt kräver ”att vi behandlar människor på ett 
’särartsblint’ sätt...”, skall förenas med idealet att ”erkänna och till och med understödja 
särarten”? (Taylor 1994a: 50)

Erkännande, värdegemenskap och autonomi
Eftersom det moraliska ramverket är så centralt för identitetsskapande, är en 
rättviseprocedur inte tillräcklig för ett erkännande av skillnader. Den reella innebörden 
blir endast, enligt Taylor, att vi rättighetsmässigt erkänner ett lika värde för olika sätt att 
leva, men det är ramverkets innehåll som är förutsättningen för ett faktiskt erkännande 
av olika identiteter, att individer erhåller uppskattning för sina livsplaner. Jämlikhet 
existerar inte i ett samhälle enbart genom att skillnader formellt accepteras. Olikhet är i 
sig ingen grund för lika värde, erkännande kan inte ske utan föregående värdering. 
Ramverket måste skapa praktiker som går utöver jämlikhetsprincipen som rättighet. 
Individerna i samhället måste ”share more than a belief in this principle; we have to 
share also some standards of value on which the identities concerned check out as 
equal. There must be some substantive agreement on value, or else the formal principle 
of equality will be empty and a sham.” (Taylor 1991: 52) Taylors normativa anspråk 
förefaller med detta antingen bli enorma och gå långt utöver olika former av 
särlagstiftning, eller triviala och opolitiska i en from förhoppning att alla bör vara snälla 
mot varandra och uppskatta det man egentligen inte uppskattar. Det innebär också att 
statliga åtgärder å ena sidan betraktas som avgörande för att tillförsäkra vissa grupper 
mer än bara lika rättigheter genom rättsligt erkännande; å andra sidan är rättigheter i 
stort sett meningslösa, eftersom individers identitetsformering påverkas av ramverket, 
oavsett rättsliga åtgärder, då identitetsskapande är beroende av hela vårt kulturella 
landskap. Särrättigheter är ur ett taylorskt perspektiv av betydelse endast om vi tror att 
de samtidigt kan leda till en förändring av dominerande samhälleliga föreställningar.

Utgångspunkten i identitetsformering får även andra konsekvenser för de normativa 
anspråken, om målsättningen är att tillförsäkra individer självrespekt. För det första drar 
Taylors resonemang om identitetsformering i två olika riktningar vad gäller erkännande; 
den ena prioriterar den sociala kontexten i form av stabila kulturella identiteter och den 
andra individen. Det förra framhäver existerande ramverk och det senare möjligheten 
till förändring eller utmaning av ramverket. De slutsatser han själv gör explicita vad 
gäller särrättigheter, är formulerade i diskussionen om Quebecs relation till det övriga 
Kanada (se t ex 1994a: 56-64). Där lyfter han, likt Kymlicka, fram betydelsen av 
historiska traditioners, institutioners och sociala praktikers kontinuitet, som exempelvis 
ett gemensamt språk. Språket ger individer tolkningsmöjligheter och begrepp som gör 
självförståelse möjligt. Språkbevarande är nödvändigt för möjligheten att bevara ett sätt



att leva (men kanske inte tillräckligt, ekonomiska, sociala och andra kulturella faktorer 
är också av betydelse).23 Existerar stabila kulturer i denna bemärkelse, berättigar det 
särrättigheter. För att säkra individers självrespekt krävs i vissa fall en kulturs 
överlevnad. Det medför att Taylor, till skillnad från Kymlicka, ger värdegemenskapen 
företräde framför personlig autonomi. I en kultur finns värden som bör artikuleras för 
att tjäna som moraliska källor för individers utveckling och de kan definieras. De 
förväntningshorisonter individer agerar utifrån är således redan definierade i 
gemenskapen, vilket ger uttryck för en statisk och homogen föreställning om 
identiteter.24 Den kollektiva identiteten ses inte som resultat av en process där individer 
agerar för ”att bygga upp, bevara eller förändra en kollektiv identitet...” (Melucci 1991: 
50) och utifrån den forma förväntningar och handling. I och med att ett visst språk, eller 
vissa traditioner ges företräde, tvingas avvikande identiteter inom kulturen att lämna 
företräde för kulturen i sig. Därmed kan erkännande av en kulturell identitet ske på 
bekostnad av andra.

Uppenbarligen är erkännande av stabila historiska kulturer en godtyckligt vald 
avgränsning utifrån Taylors egen analys, eftersom dominerande samhällsföreställningar 
är avgörande för alla individers identitetsskapande och därmed för självrespekt. Ett 
annat sätt att tolka hans betonande av identiteten är därför som argument för att varje 
enskild individ skall ha full rätt att leva efter det moraliska ramverk hon själv väljer, då 
det är enda möjligheten att leva ett gott liv efter eget val (se t ex Rosa 1996: 59, n. 49). 
Även med en mer individcentrerad tolkning måste dock erkännande vila på (outtalade) 
ideal eller kriterier för att bli meningsfullt. När kränks individers identitetsskapande på 
ett sätt som kräver erkännande? Om kultur avvisas eller är för ”trubbigt” som normativ 
avgränsning, måste andra antaganden göras: Exempelvis (i) att vissa givna identiteter 
finns som individer skall eftersträva, en ”verklig” identitet att uppnå, eller åtminstone 
en ”bättre” narrativ för hur vi som individer skall förstå och tolka oss själva. För att tala 
med en offentlig utredare apropå samers nomadiserande levnadssätt: ”Detta fria lif är 
ock hans rätta element, hans lust och fröjd, då han icke genom långvarig vistelse bland 
bofaste, särskildt i ungdomsåren, blifvit förvekligad och obekväm för nomadens 
mödosamma vandringar i fjällens ödemarker under köld och snöstormar.” (KMB 1909: 
18); (ii) att det existerar en verklig kollektiv mening som kan avtäckas; (iii) en 
uppfattning om vad som är viktigast för individers identitetsutveckling, som ett språk; 
eller (iv) att kollektiva identiteter har betydelse för ett samhälles maktrelationer.

23Ett liknande synsätt kommer till uttryck i en offentlig utredning: ”Ett folks språk är dess mest 
betydelsefulla kulturella särdrag. Språket ger uttryck åt folkets levnadsbetingelser, värderingar, synsätt 
och traditioner... Det är därför en nationell angelägenhet att värna det samiska språket och se till att det 
ges möjligheter att utvecklas.” (SOU 1990b: 149, se även SOU 1997a)
24Taylor kommer här, trots sin konstruktivistiska ansats, nära att ersätta en essentialistisk syn på 
identiteter med en essentialistisk uppfattning om gemenskap, eller kultur.



Genom att framhäva en stabil värdegemenskap och värdet av att artikulera det 
moraliska ramverket, likställs, för det andra, individuell självrespekt med samhällelig 
aktning för en kollektiv identitet. Härmed förbigår Taylor att individers självrespekt är 
förbunden både med den aktning den grupp eller kultur hon tillhör får och den aktning 
individen själv får i sin kultur, eller grupp.25 Sambandet mellan å ena sidan individuell 
och å andra sidan kollektiv identitet formuleras av Anthony Appiah som följer: ”Varje 
persons individuella identitet anses ha två viktiga dimensioner. Det finns en kollektiv 
dimension, i skärningen mellan personens kollektiva identiteter, och det finns en 
personlig dimension bestående av andra socialt eller moraliskt betydelsefulla 
egenskaper — intelligens, charm, klokhet, snikenhet — som inte själva bildar grund för 
en kollektiv identitet.” (1994: 141) Även om de senare karaktärsdragen är viktiga för 
individer i deras sociala liv, föreskriver de inte, till skillnad från kollektiva identiteter, 
en viss levnadsform. Med kollektiva identiteter följer en normerande ”berättelse”, 
narrativ eller ”script”, som kan hjälpa individer att forma sina liv och skapa en 
sammanhållen helhet av disparata delar. Samtidigt som den ger mening och helhet, 
föreskriver den ett sätt att leva: ”Historien — min historia — bör hänga samman enligt 
de normer som erbjuds en person med min identitet i min kultur.” (Appiah 1994: 148) 
Överensstämmer inte den individuella identiteten med en föreskriven kollektiv identitet, 
eller den kollektiva identitet individen identifieras med nedvärderas, är det svårt att få 
uppskattning för sina livsplaner — att erhålla självrespekt.

Framhävandet av värdegemenskap framför personlig autonomi medför även, för det 
tredje, att existerande identiteter ges legitimitet. Det rådande moraliska ramverket 
betraktas både som en förutsättning för identitetsformering och det som bäst förklarar 
vem vi är, dvs identiteten är en produkt av den kultur vi lever i. Det medför att 
existerande identiteters betydelse för utvecklingen av nya identiteter och möjligheten att 
utmana de rådande inte problematiseras:

Without a description of coercion, Taylor must describe authenticity in terms of existing collective 
identities, and not question whether the relationship between these identities is one of forced 
description... The ideas of authenticity and recognition are of little help in resolving the problem of 
the refusal of new descriptions of existing practices, since the description of this refusal is for 
Taylor premised on the bounded, immutable character of the categories of identities. (McKnight 
1996: 187)

För att accepteras tvingas ofta de individer, grupper eller kulturer som utmanar den 
dominerande ordningen att kommunicera med dem som upprätthåller den, utifrån de

25Även om identitetsformeringen är lika betydelsefull för alla individer i det moderna samhället och 
präglas av relationen till omvärlden, ser den olika ut för individer tillhöriga olika grupper, deras 
erfarenheter skiljer sig åt och betydelsen av erkännande varierar (jmf Kymlicka, men se även t ex Skinner 
1991: 139-141, Wolf 1994: 76-85). Det innebär att inte alla minoritetsgrupper är betjänta av, eller 
eftersträvar, offentligt erkännande, utan det kan vara viktigt först i konflikter med rådande lagstiftning, 
eller om gruppen utsätts för yttre hot i någon form.



senares definitioner och förförståelse. Risken är därmed att de identiteter som redan är 
definierade i den samhälleliga kontexten reifieras när minoritetspolitiska åtgärder skall 
genomföras, eller en minoritetspolitisk grund konstitueras. Utan att diskutera vad 
praktiken att erkänna innebär, blir erkännande att acceptera och bekräfta befintliga 
definitioner. Men vad innebär det att kollektiva identiteter är definierade som de är? En 
studie av hur dessa identiteter har konstituerats och på vilka grunder, ger möjlighet att 
ifrågasätta till synes givna kategorier.

Även Taylors analys tenderar således att framhäva stabila kulturer och moraliska 
värden som redan är definierade och dominerande i samhället. Om staten i sin politik 
ger uttryck för specifika föreställningar och det påverkar individers identitetsformering, 
är det dock ett starkt argument för att erkännande av identiteter faktiskt är en uppgift för 
en demokratisk stat, att identitetsformering är en politisk fråga. Att särbehandla stabila 
och distinkta kulturer, dvs en värdegemenskap på bekostnad av individuell autonomi, 
förefaller dock inte rimligt, åtminstone inte om identitetsformering skall vara det 
legitimerande argumentet.

Strukturellt förtryck och social orättvisa
Erkännande av identiteter saknar i Taylors framställning ett explicit kriterium att mäta 
självrespekt mot på individuell grund. Linda Nicholson (1996: 2-10) menar att 
erkännande är att förstå hur maktrelationer etableras genom beskrivningar och 
värderingar av hur människor lever, eller bör leva. En analys av ett samhälles 
dominerande föreställningar är därför en analys av maktrelationer, där identiteter som 
både är frigörande och förtryckande formuleras och institutionaliseras. Att erkännande 
är en fråga om maktutövning, är Iris Marion Youngs utgångspunkt. Ett samhälles 
dominerande föreställningar skapar sociala relationer som upprätthåller institutionella 
hinder för självutveckling och -bestämmande. Självrespekt kan i hennes mening förstås 
som varje individs möjlighet att få utveckla och praktisera sina förmågor och själv få 
bestämma över sina handlingar och villkoren för handling (Young 1990: 37). 
Individuella rättigheter är nödvändiga för att garantera personlig autonomi, men inte 
tillräckliga, beroende av att förtryck, med Youngs ord, är

structural, rather than the result of a few people’s choices or policies. Its causes are embedded in 
unquestioned norms, habits, and symbols, in the assumptions underlying institutional rules and the 
collective consequences of following those rules... In this extended structural sense oppression 
refers to the vast and deep injustices some groups suffer as a consequence of often unconscious 
assumptions and reactions of well-meaning people in ordinary interactions, media and cultural 
stereotypes, and structural features of bureaucratic hierarchies and market mechanisms — in short, 
the normal processes of everyday life. (1990: 41)

Kan vi definiera förtryck, kan vi finna ett mått för när självrespekt kränks för individer, 
respektive när en social grund för självrespekt kan sägas vara säkerställd (frihet från



förtryck).
Att förtryck är strukturellt medför, enligt Young, att det i ett rättighetsbaserat 

samhälle inte är individuella egenskaper som motiverar förtryck och inte särskilda 
individer som förtrycker. Det är naturligtvis en viss kvinna som utsätts för sexualiserat 
våld, en särskild svart person som utsätts för rasistiskt våld, men dessa förtryckande 
handlingar utförs av någon av annat kön eller annan hudfärg. Förtryck sker i egenskap 
av grupptillhörighet. Därför bör också grupper vara det primära analysobjektet (Young 
1990: 45). Men vad är det som gör att förtryck skall analyseras i termer av grupper, om 
det är individers självrespekt som skall säkras? Hur skall vi förstå förtryck?

Liksom för Taylor är det individers identitetsformering som föranleder Young att 
studera sociala grupper. Hennes arbete kan tolkas som ett försök att förena ett 
autonomiideal med ett gemenskapsideal. Sociala grupper är av vikt på två sätt. För det 
första genom att de delvis konstituerar medlemmarnas identitet: ”A person’s particular 
sense of history, affinity, and separateness, even the person’s mode of reasoning, 
evaluating, and expressing feeling...” (Young 1990: 45) Grupper är meningsskapande 
för individer och samtidigt nödvändiga för att de skall få uppskattning för valda 
livsplaner. De utgör individens primära värdegemenskap. Även frivilliga samman
slutningar och föreningar konstituerar delvis individers identitet, men sociala grupper 
skiljer sig från sådana då de inte innesluter samma grad av frivillighet vad gäller 
möjligheten att bli medlem eller lämna gruppen. Sociala grupper existerar före de 
enskilda medlemmarna i den och föreskriver ett sätt att leva, en identitet som inte alltid 
är självvald. Det som gör att vi kan tala om sociala grupper är att det mellan enskilda 
medlemmar existerar delade erfarenheter, värderingar, historia, känslomässiga band och 
nätverk som skiljer dem från andra. Det medför dock inte, att individer inte kan 
överskrida sin sociala grupptillhörighet, ha flera grupptillhörigheter, eller att en grupp 
kan arbeta för att omdefiniera meningen och normerna för den. Grupper och 
grupptillhörigheter är föränderliga och skall förstås som sociala konstruktioner, de har 
ingen ”verklig” essens (Young 1990: 172).

Sociala grupper är, för det andra, betydelsefulla eftersom de endast existerar i 
relation till andra grupper, vilket avgör status, inflytande, makt etc. Den grupp individen 
identifierar sig med och får uppskattning av kan nedvärderas i samhället, vilket 
inskränker möjligheten att få självuppskattning. I relation till andra grupper kan det 
uppfattas som en utmaning av den rådande ordningen, om exempelvis samer som grupp 
organiserar sig politiskt och definierar sin egen identitet. Individer kan också 
identifieras med en specifik grupp med förväntningar om ett specifikt sätt att leva, 
vilket kränker deras autonomi om den föreskrivna identiteten inte överensstämmer med 
de egna målen, de egna livsplanema. En grupps kamp för hur den egna identiteten skall



formuleras föregås ofta, enligt Young, av medlemmarnas gemensamma erfarenheter av 
att påtvingas ett visst sätt att vara — vilket i sig kan konstituera gruppen som grupp — 
eller ett konkret yttre hot mot deras sätt att leva. Grupptillhörighet är å ena sidan 
nödvändig för självrespekt, men å andra sidan orsaken till att självrespekt kränks. 
Sociala gruppers betydelse i en diskussion om minoriteters rättigheter är därför inte 
entydig, vilket vi kommer tillbaka till.

Förtryck har, enligt Young, fem ”ansikten”: Exploatering, marginalisering, 
maktlöshet, kulturimperialism och våld (Young 1990: 48-63). De utgör olika former av 
institutionella hinder för självrespekt. Avgörande för att förtryck upprätthålls är ett 
samhälles dominerande idéer och föreställningar, då de legitimerar den rådande 
ordningen och skapar givna sociala relationer. Den institutionella kontext i vilken dessa 
relationer uppstått och reproduceras, förklaras som neutral, nödvändig eller opartisk 
(Young 1990: 65-74, 112-116). I princip grundas de tre första formerna av förtryck i 
den marxistiska teorins kritik av det kapitalistiska systemet, främst vad gäller 
arbetsdelning. Förtryck hänger här samman med ekonomisk ställning, varför grupp
tillhörighet grundas i och föregås av ekonomiska och materiella förlopp och 
grupptillhörighet utgör ingen grund för förtryck i sig (jmf Fraser 1995: 70-76).26 
Förtryck i form av våld och kulturell imperialism tycks dock förutsätta specifik 
grupptillhörighet, som grundas i att kollektiva identiteter konstitueras. Vissa grupper 
förtrycks genom att utsättas för våld, med syfte att förödmjuka och skada. Det är en del 
av de avvikande gruppernas vardag. Våld är en följd av identitet, dvs specifik 
grupptillhörighet gör att risken för att utsättas för våld är stor (exempelvis sexualiserat 
våld mot kvinnor eller rasistiskt våld mot invandrare). Men våld, eller hot om våld, 
bidrar också till att skapa en gruppidentitet och när den väl är skapad upprätthålls den 
dessutom genom våld. Ett samhälle kan inte tillförsäkra individer självrespekt om de 
inte erhåller rätt till kroppslig integritet, rätt att inte bli slagna och rätt att leva utan 
rädsla för, och hot om, att bli slagna (Honneth 1995b: 250, Wendt Höjer 1997).

Gruppbaserat våld förutsätter att det råder ojämlikhet mellan grupper vad gäller vilka 
erfarenheter som privilegieras. Det kan därför ses som en följd av att den sista formen 
av förtryck, kulturell imperialism, strukturerar samhälleliga relationer. Young talar om 
kulturell imperialism, eftersom hon likställer gruppidentitet och kulturell tillhörighet.27 
Ett givet beteendemönster utvecklas bland en grupps medlemmar, vilket skapar en 
subkultur som innefattar olika aspekter av det sociala livet, från lingvistiska, symboliska 
och känslomässiga uttryck och erfarenheter, till förkroppsligade normer och praktiker.

2^Dessa former av förtryck skiljer därför inte Young från en liberal rättviseteoretiker som Rawls vad 
gäller motiveringen av konkreta åtgärder, även om de skiljer sig åt i analysen av orsakerna.
27Youngs definition av kulturella minoriteter inbegriper därmed betydligt fler grupper än t ex Kymlickas.



”Culture includes the background and medium of action, the unconscious habits, 
desires, meanings, gestures, and so on that people grow into and bring to their 
interactions. Usually culture is just there, a set of traditions and meanings that change, 
but seldom as the result of conscious reflection and decision.” (Young 1990: 86) 
Kulturell imperialism etableras genom att vissa gruppers erfarenheter universaliseras 
och blir samhällelig norm, de dominerar i utformningen och tolkningen av olika 
föreställningar. En kulturell minoritet, dvs en grupps medlemmar, ”experience how the 
dominant meanings of a society render the particular perspective of one’s own group 
invisible at the same time as they stereotype one’s group and mark it out as the Other.” 
(Young 1990: 58-59) Vissa grupper representerar på så sätt den dominerande samhälls
synen, det normala, medan andra grupper osynliggörs, samtidigt som de utpekas. 
Osynligheten skapas genom att gruppens kulturella erfarenheter och perspektiv inte 
uppmärksammas, de utestängs och avviker från dominerande samhälleliga normer. Det 
innebär att de har liten eller ingen möjlighet att påverka normerna och tolkningen av 
dem. Som det vid ett tillfälle framhävs i offentlig svensk samepolitik: ”Genom 
majoritetens större resurser i samhället är det denna grupps kulturyttringar som blir 
tongivande och som är synliga också för minoriteten... Genom att en stor del av det 
kulturellt betingade sociala beteendet är oreflekterat och inte ifrågasätts av en 
befolkningsgrupps medlemmar, kommer mycket av en annan grupps beteende att 
betraktas som exotiskt eller direkt felaktigt och förkastligt.” (SOU 1990b: 92)

Medan personer som identifierar sig med samhällets värderingar ofta inte märker sin 
grupptillhörighet, då de befinner sig i en till synes neutral och universell position, 
påminns de som utsätts för kulturell imperialism ständigt om sin gruppidentitet i sina 
sociala relationer. De utpekas genom sin avvikelse (Young 1990: 122-123). I 
definitionen av det avvikande skapas stereotyper för de kulturellt undertryckta 
grupperna som hänför sig till gruppens ”verkliga natur”, ofta kopplade till kroppen 
(kön, färg, ras etc), vilket gör att de inte kan förnekas. Därigenom skapas också en 
essentialistisk syn på skillnader. Om en individ vägrar överta det dominerande 
samhällets stereotypa, objektifierande och ofta nedvärderande bild, skapas en känsla av 
”double consciousness”: Samtidigt som hon strävar efter självrespekt, erkännande som 
människa med kapacitet att handla och är full av förväntningar och möjligheter, möter 
hon en bild av sig själv som avvikande och underlägsen (Young 1990: 148) — som 
”fel” i största allmänhet. Genom kulturell imperialism begränsas möjligheten för 
individer att erhålla uppskattning för sina livsplaner.

Skillnader, förtryck och särskilda rättigheter
Young fokuserar således maktförhållanden som är skapade och upprätthålls av



samhällets dominerande idéer och föreställningar. Dessa bärs i sin tur upp av och 
konstituerar kollektiva identiteter, grupper. Idén om att social rättvisa och jämlikhet kan 
erhållas genom ett lika medborgarskap, förutsätter att ett överskridande av 
gruppskillnader kan ske i den offentliga sfären. Politiskt skall skillnader vara 
betydelselösa och på så sätt skall individer tillförsäkras personlig autonomi. Den 
personliga autonomin kommer dock att störas av att skillnader faktiskt existerar: ”[T]he 
ideal of a common humanity in which all can participate without regard to race, gender, 
religion, or sexuality poses as neutral and universal. The real differences between 
oppressed groups and the dominant norm, however, tend to put them at a disadvantage 
in measuring up to these standards, and for that reason assimilationist policies 
perpetuate their disadvantage.” (Young 1990: 164) Skillnader kommer att medföra att 
både självuppskattning och personlig autonomi hindras, om de ger upphov till, 
legitimerar och bevarar institutionella hinder. Alla individers intresse vägs då inte lika.

Där skillnader förekommer mellan grupper kan därför, enligt Young, fullvärdig 
inklusion endast uppnås om dessa skillnader uppmärksammas. En ”skillnadens politik” 
innebär att lika deltagande för och lika inklusion av alla samhällsgrupper kräver 
särrättigheter för förtryckta och förfördelade grupper. Det centrala i skillnadens politik 
är att konkreta politiska åtgärder genomförs till gagn för individer, grupper eller 
kulturer som avviker från dominerande samhälleliga normer för att stärka deras 
identitetsformering.28 Framför allt kan dock skillnadsperspektivet bryta ned de 
konventioner som samhället grundas på vad gäller lagar, regler och praktiker, genom att 
existerande institutioner och normer kritiseras och ifrågasätts. Dominerande ideal och 
värden relativiseras och de privilegierade grupperna måste därmed förhålla sig till sin 
egen specifika grupptillhörighet och sina egna värderingar (Young 1990: 157-169). Den 
symboliska utmaningen går huvudsakligen ut på att göra makten synlig. Praktiken att 
erkänna måste därför ses som en politisk kamp om hur ett samhälles värden skall tolkas 
och vilka som är betydelsefulla, dvs vad som skall erkännas och vad som är politiskt. 
Konstitueringen av identiteter kan vara förtryckande genom att vissa identiteter 
definieras som avvikande, oföränderliga, naturliga och som sådana ses de som icke
politiska. Det är därför av vikt att i debatten om minoriteters ställning fokusera 
identitetsskapande som en analys av maktförhållanden. Genom de sociala relationer 
som är etablerade i samhället — de identiteter som formuleras — tillskrivs individer ett 
givet handlingsutrymme (se t ex Isaac 1992: 41-49).29

28Skillnadens politik innebär att konkreta åtgärder bör vidtas som stöder grupptillhörighet. Viktigt är, 
menar Young, ”institutional mechanisms and public resources supporting (1) self-organization of group 
members... (2) group analysis and group generation of policy proposals in institutionalized contexts... (3) 
group veto power regarding specific policies that affect a group directly...” (1990: 184) Vi kan också 
tänka oss åtgärder som respekterar att grupper endast vill vara ifred.
29Jeffrey Isaac hävdar att sociala identiteter ger makt att, till skillnad från makt över. Den roll individer



Det finns dock flera problem i den politiska teori Young utvecklar. För det första ges 
grupper en avgörande roll i hur individer identifierar sig själva, men rollen är tvetydig: 
Sociala grupper konstituerar individers identitet, samtidigt kan individer överskrida sin 
partikulära grupptillhörighet. I vilka situationer har det ena företräde framför det andra? 
Sammanhängande med detta är frågan om ett liberaldemokratiskt samhälle genom 
lagstiftning bör ge permanent uttryck för samhälleliga skillnader, eller om 
grupprättigheter skall vara av temporär karaktär. Eftersom de skall motverka förtryck 
ger särrättigheter intryck av att vara tillfälliga, samtidigt bör dock samhällelig jämlikhet 
innesluta skillnader. Särrättighetskravet bottnar i att grupptillhörighet är viktigare än 
individens egna val, men formeras identiteter av en mångfald grupptillhörigheter är det 
svårt att en gång för alla formulera vilken identitet som är den viktigaste för 
självrespekt. Detta pekar mot den avgörande skillnad mellan och inom grupper som 
Youngs teori implicit förutsätter, men som förbigås. Vissa identiteter är helt enkelt 
svårare än andra att överskrida. Sociala grupper och grupptillhörighet måste förstås som 
politiskt relevanta endast när de är grund för förtryck, dvs när individen genom yttre 
tvång inte längre kan överskrida sin grupptillhörighet och/eller gruppen kränker 
individers identitetsformering.

Gruppers tvetydiga status hänger, för det andra, samman med det svårlösta 
problemet att ett samhälle som inte tar hänsyn till skillnader är orättvist, samtidigt som 
skillnader används för att förtrycka grupper. Identiteter är helt enkelt både frigörande 
och förtryckande. Young söker lösa det genom att låta individers identitetsformering stå 
tillbaka för konstruktionen av gruppidentiteter. Strukturen erhåller företräde framför 
aktörer i upprätthållandet av den rådande sociala och politiska ordningen och makt i 
form av strukturellt förtryck ges företräde framför individers identitet. Detta leder till 
frågan hur vi skall förstå förtryck och vad det medför som kriterium att mäta 
erkännande mot. Att diskutera förtryck i form av en strukturell maktordning förutsätter 
att vad som är institutionella hinder för självutveckling och -bestämmande definieras 
(vilket Young gör). Genom att definiera förtryck definieras den maktordning som 
faktiskt råder i samhället, dvs både vilken maktordning som är ”mest grundläggande” 
och hur den skall brytas. Som grund för en ”erkännandets eller skillnadens” politik 
implicerar därför framhävandet av skillnader en statisk syn på vilka former av förtryck 
som är tillräckligt allvarliga för att särrättigheter skall komma till stånd. Därmed

tillskrivs, t ex i relationen lärare/student, ger ett givet handlingsutrymme för båda parter, dvs rollen både 
möjliggör och begränsar handling. Isaac vänder sig mot det han menar är grunden för diskussionen om 
maktens tre dimensioner (se t ex Dahl 1997, Bachrach & Baratz 1972, Lukes 1974) — makt över; att 
”power is the empirical causation of one actor’s behavior by that of another actor.”(Isaac 1992: 41) Med 
denna gemensamma utgångspunkt är alla tre dimensioner oförmögna att hantera strukturell makt och 
därmed förstå maktens betingelser. Fokuseras makten att, dvs sociala relationer och de identiteter 
individer tillskrivs, istället för makt över, blir sociala identiteter en central del av en maktstudie.



riskerar vi även en statisk syn på vilka grupper som är förtryckta.
Särrättigheter för grupper blir, för det tredje, än mer problematiskt med förtryck som 

utgångspunkt, när vi börjar studera skillnader inom grupper. Om inte den sociala 
kontexten analyseras utförligt, är det svårt att avgöra när och vilka skillnader som är 
icke-förtryckande: ”[Ijntemal to the various identities on behalf of which political 
claims are made are various differentiated subgroups... For identity politics to work, 
these must not all accentuate their differences but rather adopt a common frame of 
reference within which their unity is more salient.” (Calhoun 1994: 25-26). Är samema 
exempelvis den homogena grupp vi förutsätter när vi talar om samer och lagstiftar i 
frågor som berör samema? Vad är förtryckande i den svenska statens hantering av 
samefrågor? Finns det olika former av förtryck på en och samma gång? Ur vilket 
perspektiv skall åtgärderna analyseras, för vem är de förtryckande och för vem är de 
frigörande? En minoritetspolitik tolkar vad grupper anses ha rätt till och därmed vad 
som, i Youngs termer, anses vara förtryckande. Praktiken att erkänna är därför inte 
fristående från konstitueringen av minoritets- och förtryckta grupper. Samtidigt som 
erkännande av skillnader utmanar de praktiker genom vilka sociala relationer 
upprätthålls och vilka värden som privilegieras i samhället, bidrar just denna process till 
att skapa och upprätthålla maktordningen.

Erkännandets betydelse för självrespekt måste därför fokusera praktiken att erkänna; 
både vad det är att erkänna och bli erkänd och hur erkännande eller icke erkännande 
legitimeras. Analyseras inte praktiken att erkänna, utmanas inte dominerande 
föreställningar och bevisbördan för omformuleringen av dessa ligger fortfarande hos 
dem som vill skapa nya identiteter, sociala praktiker och kategorier. Vi måste därmed 
ställa oss frågan vad erkännande och särrättigheter leder till, hur det bidrar till att 
konstituera kollektiva identiteter och politikens roll i detta. Att erkänna vissa identiteter 
förutsätter att de definieras, vilket, om offentliga åtgärder är del av hur kollektiva 
identiteter konstitueras, kan medföra vad Young till varje pris vill undvika, nämligen en 
essentialistisk syn på skillnader. Kan det undvikas?

LIKA ELLER SÄRSKILDA RÄTTIGHETER?
Med denna diskussion har jag sökt fokusera de problem som samtida politisk teori är 
behäftad med i frågan om lika eller särskilda rättigheter för minoritetsgrupper och som 
jag skall belysa ytterligare genom den empiriska studie som följer. Utifrån denna analys 
kan också tre teoretiska argument formuleras som är centrala för frågan varför 
minoritetsgrupper bör tillerkännas särskilda rättigheter. För det första att det abstrakta 
idealet om jämlikhet bör innefatta en social grund för självrespekt, som vid sidan om 
lika medborgerliga fri- och rättigheter och en viss socio-ekonomisk ställning, även



möjliggör uppskattning av de livsplaner minoritetsgruppens medlemmar väljer. Det gör 
att självrespekt och erkännande av valda livsplaner måste betraktas som politik. För det 
andra att de identiteter som konstitueras i ett samhälle är av betydelse för att tillförsäkra 
individer en social grund för självrespekt, vilket gör erkännande genom särrättigheter 
betydelsefullt. För det tredje att kollektiva identiteter upprätthåller ett samhälles sociala 
relationer, vilket innebär att individer tillhöriga vissa grupper tillskrivs ett givet politiskt 
handlingsutrymme. Det samband som finns mellan självrespekt, kollektiva identiteter 
och maktförhållanden, bör därför vara analytiskt fokus för en politisk teori om 
minoriteters rättigheter.

Med detta är, som vi har sett, det rawlska idealet om lika behandling av och lika 
rättigheter för alla medborgare problematiskt: Eftersom en social grund för självrespekt 
är avhängig de föreställningar om gruppen som definierats utifrån det dominerande 
samhällets kulturella, sociala och politiska mål (oavsett om de aktivt privilegieras av 
staten eller inte), förefaller lika rättigheter och särbehandling på individuell grund vara 
nödvändigt, men inte alltid tillräckligt för att det egna valet skall kunna utgöra 
måttstock för det abstrakta idealet om jämlikhet.

Särskilda rättigheter och erkännande av kollektiva identiteter är dock inte heller en 
oproblematisk politikteoretisk utgångspunkt. För det första är politiken beroende av en 
föreställning om gruppen, då den bidrar till att göra politiken legitim. Att, likt 
Kymlicka, göra det individuella valet beroende av en kulturell kontext för att vara 
meningsfullt, samtidigt som de värden som kontexten innesluter hävdas vara 
betydelselösa, förefaller antingen underkänna alla former av minoritetspolitik, eftersom 
politik implicit eller explicit värderar vad som är viktigt respektive oviktigt i en viss 
kultur, eller återskapa redan existerande föreställningar om gruppen, eller kulturen. En 
erkännandets politik i Taylors mening, fokuserar individers identitetsformering och 
framhäver vikten av samhälleliga föreställningar och värden, dvs kulturen ges ett 
innehåll, men han tenderar ge existerande värdegemenskap företräde framför personlig 
autonomi. Young, slutligen, menar i sin skillnadens politik att värdegemenskapen både 
bär upp och är uttryck för ett samhälles sociala relationer och att erkännande av 
skillnader kan bryta den maktordning som råder genom att den synliggörs. Hon synes 
dock söka förena två i grunden oförenliga mål: Å ena sidan skall de kollektiva 
identitetemas upprätthållande av sociala relationer brytas, å andra sidan skall kollektiva 
identiteter bekräftas för att tillförsäkra individer självrespekt. För det andra är offentlig 
politik delaktig i konstitueringen av kollektiva identiteter. Om det är så att särrättigheter 
inte bara privilegierar ett visst levnadssätt framför andra, för att tillförsäkra individer en 
social grund för självrespekt och bryta rådande maktförhållanden, utan också till viss 
del konstituerar detta levnadssätt genom de distinktioner och kategorier som legitimerar



avvikelser från idén om lika behandling, förefaller inte heller erkännande som politisk 
praktik vara en rimlig lösning.

Det finns uppenbarligen ett glapp i den politikteoretiska diskussionen om lika eller 
särskilda rättigheter, som härrör från att föreställningen om gruppen antingen är o- eller 
underproblemati serad.

Mot en empirisk studie
När frågan om minoritetsrättigheter förs i denna riktning, måste till de inledande 
frågorna varför grupper skall särbehandlas, hur grupper skall särbehandlas och vilka 
grupper som skall särbehandlas, även betydelsen av en föreställning om gruppen läggas. 
En teori om minoriteters rättigheter kan inte förbigå att minoritetspolitik är beroende av 
en föreställning om gruppen för att vara legitim och att offentlig politik konstituerar 
kollektiva identiteter. Detta skall utvecklas och preciseras vidare i avhandlingen.

I den följande empiriska studien utvecklar jag mina två hitintills tämligen skissartade 
och preliminära argument om politikens beroende av föreställningar om gruppen, 
genom att analysera hur sambandet mellan normativa argument, föreställningar om 
grupper och praktiska åtgärder ser ut i offentlig svensk samepolitik. Genom att skifta 
fokus, från renodlade teoretiska argument till frågan hur konkret minoritetspolitik 
faktiskt utformas, visar jag att normativa argument för lika rättigheter respektive 
erkännande som politisk praktik, särrättigheter, på olika sätt är otillräckliga som 
underlag för att legitimera konkreta minoritetspolitiska åtgärder. Även föreställningen 
om gruppen är av vikt för hur minoritetspolitik kommer att utformas och minoritets- 
eller särrättighetspolitik utvecklas över tid. Med dessa argument utvecklade skall jag 
rekonstruera politikteoretiska argument för en teori om minoriteters rättigheter som 
innesluter de tre argument som jag menar bör utgöra grund för en teori om minoriteters 
rättigheter; att det abstrakta idealet om jämlikhet bör innefatta en social grund för 
självrespekt; att de identiteter som konstitueras i ett samhälle är av betydelse för att 
tillförsäkra individer en social grund för självrespekt; och att kollektiva identiteter 
upprätthåller ett samhälles sociala relationer. Återstoden av avhandlingen kan sägas 
diskutera hur dessa teoretiska argument går att förena med den betydelse föreställningen 
om gruppen har för den politik som utformas.

Min studie av offentlig svensk samepolitik fyller därmed tre olika funktioner i min 
analys: Dels är det ur den som min kritik av samtida politikteori är sprungen; dels skall 
jag ur den utveckla mitt teoretiska huvudargument för vilka rättigheter en 
minoritetsgrupp bör tillerkännas och varför; dels är det ur den som jag försöker förstå 
relationen mellan föreställningar om grupper och det särrättighetssystem som 
konstrueras. Därmed kan den empiriska studien av svensk samepolitik ur forsknings-



strategisk synvinkel hävdas vara både självbekräftande och utförd i en cirkel. Jag menar 
dock att den skall ses som bestående av två led, där det första är explorativt i den 
meningen att den tillfört min ursprungliga teoretiska ansats en ny infallsvinkel och det 
andra teoriillustrerande, då jag genom den försöker visa riktigheten i mitt huvud
argument.



3. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Politisk legitimitet och samhälleliga föreställningar

Frågan om orsakerna till lappames flyttningar med sina renhjordar till 
Norge på våren och sommaren är en rent vetenskaplig fråga, hvilken man 
liksom hvarje annan dylik icke kan lösa utan att noggrant och opartiskt 
undersöka hvarje faktor, som kan inverka på densamma. (Förhandlingarna 
inför Skiljedomstolen af 1909 i Renbetesfrågan, Avdelning 1, Svensk inlaga 
nr 2 1909: 11)

Man har från norsk sida gjort sig stor möda att söka rubba den af professor 
Lönnberg häfdade teorien om fjällrenamas vandringsdrift och om den 
väsentliga skillnaden mellan fjällren och skogsren. Likaledes har man visat 
sig synnerligen angelägen att vederlägga de af professor Wiklund uppställda 
teorierna rörande den tid, sedan hvilken lapparna vandrat med tama 
fjällrenar i nordligaste Norrbottens och Tromsö amts marker. Det har mot 
såväl den ene som den andre anmärkts, att hans utredningar icke skulle vara 
baserade på fullt vetenskapliga grunder. Vidare har anmärkts, att arbetena 
skulle vara att betrakta såsom stridsskrifter i rättegången. (Förhandlingarna 
inför Skiljedomstolen af 1909 i Renbetesfrågan, Kompromissen, Skilje
domstolens protokoll jämte de svenska anförandena 1910: 8-9)

Utan att vara lika förvissad som de svenska förhandlama inför 1909 års skiljedomstol 
om att politiska problem bäst löses genom vetenskaplig forskning och att de 
vetenskapliga metoderna främst utmärks av sin opartiskhet, är det uppenbart att de 
metodologiska utgångspunkterna är lika viktiga för resultatet av mitt arbete, som för 
förhandlarnas slutsats att svenska samer med sina renar, på grund av renens natur, är 
tvungna att fortsätta sina flyttningar till grannlandet Norge. Jag kommer dock inte att 
leva upp till det ideal som stipuleras — att varje faktor som kan tänkas inverka på 
utvecklingen av offentlig svensk samepolitik studeras — utan studien begränsas till 
relationen mellan normativa argument, föreställningar om gruppen och konkreta 
åtgärder.

När huvudfokus för min studie inriktas på konkret minoritetspolitik, är dock den 
naturliga frågan inte i första hand vad vetenskap är, utan vad politik är. Särskilt 
betydelsefullt är att förstå hur minoritetspolitik är beroende av föreställningar om 
gruppen och hur politiken kan sägas konstituera dessa föreställningar. Det innebär att 
detta kapitel, där mina metodologiska utgångspunkter utvecklas, inleds med en 
diskussion om hur samhälleliga föreställningar och politisk praktik hänger samman. 
Denna diskussion fyller två delvis skilda syften. Dels preciseras den kritik som i 
föregående kapitel riktades mot samtida politikteori, dels formuleras de antaganden som 
ligger till grund för mina konkreta metodologiska överväganden. Den övergripande 
frågan är hur politik skall förstås och studeras.



POLITISK PRAKTIK OCH FÖRESTÄLLNINGAR OM GRUPPEN
Relationen mellan samhälleliga föreställningar och politisk praktik kan förstås på tre 
sätt av betydelse både för den teoretiska diskussionen om lika eller särskilda rättigheter 
och för min empiriska studie av svensk samepolitik. För det första att samhälleliga 
föreställningar är avgörande för att en viss institutionell ordning skall betraktas som 
legitim. I längden måste det råda överensstämmelse mellan föreställningar och politiska 
praktiker inom ett politikområde, vilket är särskilt tydligt i minoritetsfrågor, eftersom 
särskilda rättigheter avviker från idealet om lika behandling av medborgare. Dessa 
föreställningar institutionaliseras, för det andra, i och genom lagstiftning, då de förklarar 
och rättfärdigar en specifik institutionell ordning. Offentlig politik bidrar genom denna 
institutionalisering till att konstituera grupper, eftersom kategorier skapas för vilka 
särskilda rättigheter bedöms nödvändiga. Att definiera grupper är att beskriva 
verkligheten på ett specifikt sätt, där den kollektiva identitet som framhävs bidrar till att 
legitimera politiken. Relationen mellan samhälleliga föreställningar och politisk praktik 
innebär, för det tredje, att politiska aktörers handlingsutrymme både begränsas och 
möjliggörs av etablerade föreställningar. Det sätt på vilket verkligheten beskrivs inom 
ett specifikt politikområde, stödjer och rättfärdigar vissa politiska handlingsalternativ 
och aktörer, medan andra avfärdas, eller utdefinieras från den politiska dagordningen. 
Det innebär att den föreställningsvärld som etableras är central för att upprätthålla ett 
samhälles maktrelationer.

På så sätt är politiken beroende av föreställningar om gruppen, samtidigt som dessa 
föreställningar delvis konstitueras av den politik som förs.

Politisk legitimitet och en sammanhängande föreställningsvärld 
I det moderna samhället grundas, enligt Max Weber, legitimitet främst på legal 
auktoritet. Auktoriteten vilar på rationella skäl, en föreställning om en legal ordning där 
legitim maktutövning inte är knuten till en person, utan till procedurer, lagar och regler, 
som avgör vem som skall utöva makten och med vilka begränsningar (Weber 1983: 
144-151).1 Denna föreställning är fundamental för ”en ordning som åtnjuter anseende 
som förebildlig eller förpliktande eller m a o ’legitim’.” (Weber 1983: 23) Med detta 
skulle en tilltro till procedurer i sig kunna vara tillräcklig för att upprätthålla en legitim 
institutionell ordning, varför en föreställning om det politiska systemets funktioner inte 
behöver vara kopplad till andra utsagor om verkligheten. Om vi överför tanken på legal 
auktoritet till den tidigare politikteoretiska diskussionen, kan idealen om neutralitet och *

ÎWeber urskiljer ytterligare två legitimeringsformer, vilka vilar på andra föreställningar: Traditionell 
auktoritet, som etableras genom föreställningar om traditioners helighet; och karismatisk auktoritet, som 
grundas i vördnad för en ledares föredömliga egenskaper (se t ex Weber 1983: 151-168).



procedurialitet sägas motsvara de rawlska förutsättningarna lika behandling och 
opartiskhet för att ett samhälles grundläggande institutioner skall betraktas som rättvisa 
(Rawls 1993: 269-278, Reinikainen 1996: 46-52).

Jürgen Habermas hävdar dock att de rationella skälen för att acceptera en politisk 
ordning inte enbart kan vila på en föreställning om neutrala procedurer, lagar och regler:

A procedure can, however, legitimize only indirectly, through reference to authorities which, for 
their part, must be recognized. Thus, the written bourgeois constitutions contain a catalogue of 
basic rights, strongly immunized against alteration, which has legitimizing force in so far as, and 
only in so far as, it is understood in conjunction with an ideology of the system of authority. 
(1975: 101)

Som jag förstår Habermas, menar han att politisk auktoritet är avhängig hur ordningen 
legitimeras, där en viss institutionell ordning är beroende av en större, auktoritativ 
sammanhängande föreställningsvärld. Detta är nödvändigt, inte primärt för att 
ordningen skall upprätthållas — det kan ske genom kontroll över statens repressiva 
organ — utan för att erhålla legitimitet som i längden är oberoende av det lagstiftande 
systemet. För Rawls är, som vi har sett, exempelvis lika rättigheter en följd av 
föreställningen om individer som har ett sinne för rättvisa, en egen uppfattning om det 
goda och möjlighet att fritt välja livsplan. Staten bör därför inte aktivt privilegiera något 
levnadssätt, utan jämlikhet uppnås genom autonomi (se t ex Rawls 1993: 190-200). 
Även om Habermas har kritiserats för att förutsätta en alldeles för hög grad av 
normativt samtycke för att ett politiskt system skall accepteras,2 är hans argument 
betydelsefullt för att förstå hur ett system av särrättigheter legitimeras. Som 
institutionell ordning avviker det nämligen från alla ideal om opartiskhet och neutralitet 
och privilegierar genom lagar och regler vissa medborgare och inte andra. Om en sådan 
institutionell ordning ”is to be taken for granted in its totality as a meaningful whole, it 
must be legitimated by ’placement’ in a symbolic universe. But other things being 
equal, this universe itself does not require further legitimation.” (Berger & Luckmann 
1991: 122) För att ett särskilt system av rättigheter för den samiska gruppen skall kunna 
legitimeras, måste det infogas i en större föreställningsvärld, exempelvis genom att 
anföra särrättigheter som följd av att samer är rasmässigt eller kulturellt annorlunda, att 
de är ojämlikt behandlade ur kulturellt hänseende, eller utsatta för någon form av 
förtryck.

Ett centralt led i den process i vilken en institutionell ordning legitimeras är hur

2För Habermas är legitimitetsbegreppet starkt normativt. Han hävdar: ”Med legitimitet åsyftar jag en 
politisk ordnings rätt att vinna erkännande.” (1984: 130) Det går, i hans mening, att skilja rättfärdiga 
normer, som grundas i konsensus mellan fria och jämlika individer, från normer som har sin grund i 
maktrelationer. Det skiljer en legitim ordning från en ordning som grundas på legal auktoritet. Flera av 
hans kritiker hävdar att ett politiskt system visst är i behov av stöd för att upprätthållas, men det behöver 
inte primärt vara normativt, utan kan t ex erhållas om ett system tillgodoser vissa högt värderade 
nyttigheter (se t ex Held 1997: 242-243, Mayntz 1975: 261-267, Rothstein 1994: 120-133).



verkligheten beskrivs. En ordnad föreställningsvärld skapar mening för människor, den 
gör världen begriplig.3 Och att etablera mening är, i sin tur, förutsättning för en viss 
politisk ordning. Mening skapas i politik främst genom språkliga utsagor om hur 
verkligheten är beskaffad (även om andra symboler är viktiga för att skapa mening). 
Språket är inte bara kommunikativt, utan har också en konstituerande dimension: 
”[L]anguage does not only represent, but enters into some of the realities it is ’about’.” 
(Taylor 1985b: 273, se även t ex Farr 1989: 26-30, Connolly 1993: 36-41) Politiska 
förslag som får stöd utifrån en viss föreställning om verkligheten, återger inte enbart en 
redan existerande verklighet, utan fenomen, handlingar och praktiker konstitueras delvis 
av det sätt på vilket de beskrivs. Språket uttrycker explicit vad individer tidigare endast 
haft en implicit känsla av, genom att formuleras blir företeelser tydligare i medvetandet. 
Vi vet exempelvis vad en civiliserad kultur, eller viss folkgrupp är, när vi artikulerar 
tidigare vaga och outtalade antaganden. Språket skapar genom distinktioner en 
gemensam utkiksplats över omvärlden och etablerar gemensamma ramar för hur 
omvärlden beskrivs (Taylor 1985b: 257-261, 270-273). Peter Berger och Thomas 
Luckmann menar att:

Language objectivâtes the shared experiences and makes them available to all within the linguistic 
community, thus becoming both the basis and the instrument of the collective stock of knowledge. 
Furthermore, language provides the means for objectifying new experiences, allowing their 
incorporation into the already existing stock of knowledge, and it is the most important means by 
which the objectivated and objectified sedimentations are transmitted in the tradition of the 
collectivity in question. (1991: 85-86)

Det går därför inte att skilja mellan hur verkligheten är och beskrivs, utan det sätt på 
vilket vi ser oss själva, våra sociala relationer och hur omvärlden klassificeras, är 
beroende av språket.4 Om det sätt på vilket verkligheten beskrivs uppfattas som 
naturligt, trovärdigt eller sant, kan resurser mobiliseras för politisk handling (se t ex 
Fair 1989: 26-27, Heradstveit & Bjprgo 1996: 11-13). Med Murray Edelmans syn på 
politik, eller snarare vad som inte är politik — ”If there are no conflicts over meaning, 
the issue is not political, by definition...” (1988: 104) — är meningsskapande politikens 
kärna. Detta synsätt antyder ett analytiskt förhållningssätt där endast öppna konflikter är

3BetydeIsen av en ordnad föreställningsvärld kan anföras utifrån många olika infallsvinklar, t ex att den 
är nödvändig för att människor skall kunna leva ”the every-day life” (Berger & Luckmann 1991: 35-37); 
att sociala fakta inte kan existera utan en systematisk relation till andra fakta (Searle 1995: 35-36); eller 
utifrån tanken att systematiserandet av fenomen och händelser i olika kategorier är ett karaktäristiskt drag 
i det moderna samhällets sökande efter ordning (Bauman 1995a: 4-8). Den gemensamma utgångspunkten 
är dock att denna föreställningsvärld är meningsskapande för människor.
4I min mening innebär det inte att objekt, eller vad John Searle kallar ”brute facts” (1995: 27), inte kan 
existera utan språk, däremot att betydelsen för människor skapas och förmedlas genom språk (Searle 
1995: 59-78). Taylor menar att ”[tjhe point could be made... in this form: the maintenance of... different 
footings, of hierarchy and subordination, or equality, of intimacy, familiarity, distance, requires some 
degree of common understanding by the potential participants. But among human beings, common 
understanding is brought about and maintained in language as a general rule.” (1985b: 272)



politiska och värda att studera, men det är dock inte vad Edelman menar — tvärtom: 
Avsaknaden av konflikter innebär inte att området är opolitiskt, utan snarare att 
verkligheten som den beskrivs tas för given av majoriteten politiska aktörer. Och det är 
en viktig poäng. Råder enighet om hur verkligheten ser ut i en viss fråga, vissa 
samhälleliga föreställningar dominerar, är det tveksamt om politisk förändring är möjlig 
och det är troligt att den institutionella ordningen betraktas som legitim. Skilda sätt att 
beskriva sociala fakta leder däremot till att sociala problem formuleras olika och till att 
skilda förslag till åtgärder aktualiseras. Det innebär också att den rådande ordningen kan 
utmanas.

I minoritetspolitik bidrar föreställningen om gruppen till att legitimera en viss 
institutionell ordning på två sätt. För det första förklaras ordningen genom att hänföras 
till utsagor om verkligheten, utifrån vilka politiska problem och konkreta åtgärder 
formuleras. Hur den samiska gruppen beskrivs i detta sammanhang är av vikt för hur 
politiken utformas; om samer exempelvis betraktas som underlägsna svenskar och 
samisk kultur av lägre värde, eller om de beskrivs som kulturellt olika, men av samma 
värde som svenskar; om de anses vara ett eget folk med en egen kultur och nation, en 
urbefolkning, eller om de är att likställa med andra svenska medborgare. För det andra 
rättfärdigas politiska förslag genom att ”praktiska omständigheter” tillskrivs ett 
normativt värde. Frågan om autonomi för den samiska gruppen kan exempelvis inte bli 
aktuell, om föreställningen om gruppen innefattar tanken att samer är oförmögna att 
hantera sina egna angelägenheter (se t ex AK nr 70 1917: 46). Istället rättfärdigas med 
denna föreställning en patemalistisk, ”beskyddande”, politik. Kunskap om ”hur det är” 
är således nära sammanlänkad med föreskrivande, normativa idéer om ”hur det borde 
vara” och ”vad som bör göras” (jmf Rueschemeyer & Skocpol 1996: 300). Beskrivande 
”fakta” och normativa omdömen betingar varandra.5 Föreställningen om gruppen är del 
av den ”verklighetsram” inom vilken politiken konstrueras och utgör en implicit, 
underliggande och ofta oreflekterad grund för de politiska förslag som aktualiseras.

En viktig fråga om svensk samepolitik skall förstås, är därför hur den 
föreställningsvärld ser ut som legitimerar ett system av särskilda rättigheter för den 
samiska gruppen. Hur hänger utsagor om verkligheten och normativa argument 
samman?

Institutionalisering, kategorisering och identitetskonstituering
Om en viss instititutionell ordning legitimeras genom hur verkligheten beskrivs, är

^Distinktionen mellan utsagor om hur verkligheten är beskaffad och hur den bör vara beskaffad är av 
analytisk snarare än empirisk karaktär (se t ex Rueschemeyer & Skocpol 1996: 300-305). Fokus i min 
studie är relationen mellan föreskrivande och beskrivande utsagor och, till skillnad från t ex Evert 
Vedung (1977: 159-180), är jag varken intresserad av olika utsagors eller idéers giltighet, eller frågan om 
värde- eller verklighetsomdömen väger tyngst i upprätthållandet av politiska ideologier.



rätten att definiera verkligheten, tolkningsföreträdet, central för politikens innehåll. I 
minoritetsfrågor spelar offentlig politik en betydande roll i konstitueringen av 
meningsskapande och legitimerande föreställningar, då staten i dubbel bemärkelse fyller 
rollen som ”legislator”.6 Det är den som gör ”authoritative statements which arbitrate in 
controversies of opinions and which select those opinions which, having been selected, 
become correct and binding. The authority to arbitrate is in this case legitimized by 
superior (objective) knowledge...” (Bauman 1995b: 4) Oavsett om staten ses som en 
(neutral) medlare mellan olika intressen, som genom den politik som förs antingen 
svarar på den ekonomiska, sociala eller kulturella omgivningens krav, eller på rationella 
aktörers strävanden, eller om statens och den offentliga politikens struktur tillskrivs 
egen vikt för att förklara innehållet i politiken (se t ex Lindensjö 1981: 6-11, Mann 
1993: 44-54), är det en viss verklighetsbeskrivning som auktoriseras offentligt och 
andra som avvisas. Den som auktoriseras utgör grund för lagstiftning, dvs de 
föreställningar som förklarar och rättfärdigar offentlig politik institutionaliseras, 
antingen genom att de implicit är underliggande lagstiftning, eller explicit uttrycks i lag. 
I svensk samepolitik har det inneburit att en specifik institutionell ordning etablerats, ett 
system av särrättigheter, som sätter ”the rules of the game” (Rothstein 1996: 145, se 
även t ex March & Olsen 1995: 27, Thelen & Steinmo 1992: 2). Då föreställningar 
institutionaliseras, är de inte bara avgörande i en viss politisk fråga, utan lägger även 
grund för institutionella arrangemang som strukturerar en särskild politik. Med Michael 
Manns ord: ”States institutionalize present social conflicts, but institutionalized historic 
conflicts then exert considerable power over new conflicts...” (1993: 52), vilket gör den 
institutionella ordningen stabil och svårföränderlig.7 Denna institutionalisering av 
föreställningar i lag, medför också, i min mening, att vissa föreställningar kan urskiljas 
som dominerande inom ett politikområde, i relation till andra föreställningar som 
samtidigt förs fram i den offentliga debatten.

Ett sätt att förstå hur föreställningar institutionaliseras som ramar för politisk 
handling är genom de distinktioner, kategori seringar och definitioner utifrån vilka 
verkligheten ordnas i offentlig politik. Språkliga distinktioner är nödvändiga för att 
avgöra vad som tillhör ett politikområde och inte ett annat, men även av vikt för att 
skapa kategorier som bestämmer vem som anses beröras av politiken och varför. 
Offentlig politik klassificerar därför omvärlden:

6Termen ”legislator” är lånad av Zygmunt Bauman (1995b) och hans karaktäristik av de intellektuellas 
roll i det moderna samhället.
7Att offentlig politik institutionaliserar konflikter så att de begränsar politiska aktörers framtida 
handlingsutrymme, kan också förstås med Karl Marx: ”Människorna gör själva sin historia, men de gör 
den inte efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt utan under omständigheter, 
som är omedelbart för handen givna och redan existerande.” (1971: 33)



It means first to postulate that the world consists of discrete and distinctive entities; then to 
postulate that each entity has a group of similar or adjacent entities with which it belongs, and with 
which — together — it is opposed to some other entities; and then to make the postulated real by 
linking differential patterns of action to different classes of entities... To classify, in other words, is 
to give the world a structure... (Bauman 1995a: 1)

Att klassificera innebär att särskilja mellan kategorier genom inklusion och exklusion: 
Samer skiljs från svenskar, nomadkultur från en bofast civiliserad kultur, renskötare 
från icke renskötare etc. Kategorier skapar tydliga gränser mellan innanför/utanför, 
vänner/fiender och mellan subjekt/objekt. Det skapas ytterligare en kategori, främlingar, 
som är betydelsefull genom att den undflyr kategorisering, eller är självdefinierande. 
Den är varken eller och utgör därigenom ett hot mot att en viss ordning upprätthålls 
(Bauman 1995a: 53-61, Eisenstadt & Giesen 1994: 6).8 Dessa kategorier behöver inte 
vara en följd av en medveten övergripande strategi eller idé, utan de skapas i första hand 
när politiska aktörer söker lösa enskilda konkreta problem: Frågan vem som skall 
tillerkännas rätt att erhålla stöd för sitt språk, kan exempelvis enbart lösas om det finns 
kategorier som svarar mot frågan, annars måste dessa konstrueras.9 * Den kategorisering 
och de definitioner som politiken förutsätter, bär upp de föreställningar utifrån vilka 
konkreta politiska aktörer handlar.

Konstitueringen av kategorier specifika för svensk samepolitik innebär att politiken 
är beroende av tydliga och avgränsbara kollektiva identiteter — en föreställning om 
samiskhet — men även att den kollektiva samiska identiteten delvis konstitueras i 
offentlig politik. När politisk handling förklaras och rättfärdigas tecknas tydliga 
identiteter för den grupp som politiken i varje fråga berör och de utgör därefter del av 
den grund som gör att politiken uppfattas som legitim:

Precisely because identities are constructed within, not outside, discourse, we need to understand 
them as produced in specific historical and institutional sites within specific discursive formations 
and practices, by specific enunciative strategies. Moreover, they emerge within the play of specific 
modalities of power, and thus are more the product of the marking of difference and exclusion, 
than they are the sign of an identical, naturally-constituted unity — an ’identity’ in its traditional 
meaning (that is, an all-inclusive sameness, seamless, without internal differentiation). (Hall 1996: 
4)10

8Ett vanligt sätt att hantera kulturella främlingar är, enligt Bauman, att med tvång söka assimilera dem
(1995a: 70). Kategorin främling utvecklas och används som analysverktyg i Eva Haldén (1997: 12-16).
^Kategorisering kan naturligtvis vara en medveten del av det politiska spelet för att erhålla politiskt stöd, 
en symbolisk kamp som förs ”by identifying as the enemy a group widely regarded as different and alien 
and therefore not sharing the human qualities of the people we know well.” (Edelman 1975: 311) 
l^Om identiteter inte föregår de kulturella processer i vilka de konstitueras, innebär det att de inte är 
socialt givna i kraft av någon objektiv karaktäristik, utan konstitueras i den process i vilken erfarenheter 
av social interaktion tolkas och kodifieras. Denna subjektskonstituering begränsar både de 
förväntningshorisonter och det handlingsutrymme individer tillhöriga en viss grupp har (se t ex Taylor 
1989: 26-36, Young 1990: 131-148). Detta kan också förstås i termer av ”a logic of appropriateness”, 
som grund för politisk handling: ”Rules of action are derived from reasoning about the nature of the self. 
People act from understandings of what is essential, from self-conceptions and conceptions of society, 
and from images of proper behavior. Identities define the nature of things and are implemented by 
cognitive processes of interpretation and forming accounts.” (March & Olsen 1995: 32) Genom att



Att makten att definiera och möjligheten att upprätthålla dessa definitioner genom 
lagstiftning återfinns hos staten, medför att kollektiva identiteter påtvingas individer och 
grupper.11 Det kan beskrivas i termer av stigmatisering, där stereotyper upprätthåller en 
institutionell ordning, samtidigt som de försätter individer i en dubbelt utsatt position. 
”First, the collective identifications constitute you in ways that you would resist or 
oppose and that impinge upon your freedom in significant ways. Second, your public 
engagement in pressing for shifts in these terms of identification is severely cramped by 
the categorizations presumptively applied to you.” (Connolly 1991: 199-200) En individ 
eller grupp utpekas, samtidigt som dess politiska handlingsutrymme begränsas.

Genom att kategorisera, särskilja och definiera, bidrar politik till att konstituera 
kollektiva identiteter. Den offentligt konstituerade samiska identiteten förklarar och 
rättfärdigar i sin tur en viss politik, samtidigt som politiken upprätthåller gränser mellan 
kategorier och är beroende av dem för sin legitimitet. Politiken blir utifrån den 
kollektiva identitet som konstituerats mer eller mindre självgående och själv- 
legitimerande, genom att hänföras till den identitet som redan definierats och de gränser 
den sätter.* 12 För att förstå hur särrättighetssystemet har kommit att se ut som det gör 
idag, är det av vikt att analysera hur och vilka föreställningar som institutionaliseras i 
och genom lagstiftning och därigenom blivit dominerande: Vad är — i offentlig svensk 
samepolitik — att betrakta som samiskhet och varför?

Politiska aktörers handlingsutrymme
Samhälleliga föreställningar begränsar således (likväl som de möjliggör) den politik 
som är möjlig att föra i en specifik kontext, om politiken i längden skall betraktas som 
legitim. De är dock även av betydelse för att politiska aktörers handlingar skall komma

definiera identiteter bidrar särlagstiftning som institution till att forma politiska aktörers mål, deras 
maktmöjligheter, preferenser och handling: ”Vi får med andra ord en dubbelverkande orsakslogik mellan 
institutioner och intressen/normer.” (Rothstein 1994: 164) Min studie berör enbart hur den samiska 
gruppen konstituerats i offentlig politik. Huruvida det påverkat gruppen eller inte, kräver en annan studie 
för att utröna. En analys av offentliga föreställningar måste kompletteras med en studie av hur gruppen 
och individer tillhöriga gruppen, agerar, definierar och beskriver sig själva.
1 h Baumans mening vilar statens suveränitet ytterst på denna definitionsmakt (1995a: 8-9). Den är i sin 
tur naturligtvis beroende av att staten ”(med framgång) kräver monopol på legitim användning av fysiskt 
våld... Staten gäller alltså som enda källa till ’rätten’ att använda våld.” (Weber 1977: 41)
12I svensk samepolitik kan denna kategorisering förstås som nationalstatens behov av att skapa en 
föreställd gemenskap; en homogen nationell identitet, med gemensam historia, mål och intresse (se t ex 
Anderson 1993: 21, Bauman 1995a: 63-64, Miller 1995: 21-27). Det svenska skapas i relation till det 
samiska. Identifikationen i ett kollektivt vi konstitueras i relation till ett dem, den svenska kollektiva 
identiteten är beroende av ”den andre”, ”a constitutive outside” (se t ex Connolly 1991: 64-66, Hall 1996: 
2-6, Mouffe 1993: 114-115, Norval 1994: 120-121). Vid sidan av samer utgör grupper som t ex tattare 
och zigenare motbilder till det svenska, men även mer tvetydiga gruppbeteckningar som ”sinnesslöa” (se 
t ex Broberg & Tydén 1991). Då mitt fokus är hur ett system av särrättigheter legitimeras, hamnar detta 
analytiska perspektiv i bakgrunden. Det är dock så att samma kategorier som legitimerar avvikelser från 
idén om lika behandling, nomaden och renskötaren, också kan ses som ”den andre” i relation till det 
svenska. Det är i första hand det annorlunda, eller avvikande, som legitimerar särbehandling.



att betraktas som legitima. Enskilda aktörer måste förhålla sig till de ramar som varje 
specifik föreställningsvärld skapar, om de inte vill riskera att deras politiska förslag blir 
obeaktade, eller att de inte blir tagna på allvar genom att framstå som fullständigt galna, 
osammanhängande, eller opålitliga. Relationen mellan föreställningar och politisk 
handling kan illustreras med hjälp av Quentin Skinner, när han söker utveckla ett 
metodologiskt förhållningssätt för att studera vilken betydelse ett värderande och 
uppskattande språkbruk har för social och politisk förändring. Han menar att

one of the most important uses of evaluative language is that of legitimating as well as describing 
the activities and attitudes of dominant social groups. The significance of this consideration can be 
brought out if we revert for a moment to... the entrepreneurs of Elisabethan England who were 
anxious to persuade their contemporaries that, although their commercial enterprises might appear 
to be morally doubtful, they were in fact deserving of respect. One device they adopted was to 
argue... that their characteristically punctual and conscientious behavior could properly be seen as 
religious in character, and hence as motivated by pious and not merely self-seeking principles. 
Their underlying purpose was of course to legitimate their apparently untoward behavior by 
insisting on the propriety of describing it in these highly commendatory terms. (1989: 21)

De svårigheter en person möter som både vill få sina handlingar betraktade som 
legitima och samtidigt uppnå ett visst mål, är inte bara ett ”instrumental problem of 
tailoring his normative language in order to fit his projects. It must in part be the 
problem of tailoring his projects in order to fit the available normative language.” 
(Skinner 1978: xii-xiii, jmf även Bourdieu 1984: 51-52) Det går inte att beskriva vilken 
handling eller vilka politiska åtgärder som helst, så att de passar in i den föreställnings
värld som dominerar. Om vissa typer av politiska handlingar skall betraktas som 
legitima, måste rådande föreställningar förändras.

Detta pekar mot en förståelse av politik som kamp om hur verkligheten skall tolkas, 
där de värden som kommer till uttryck genom språket är betydelsefulla för att legitimera 
en viss politik.13 Oenighet om vad exempelvis ett begrepp som autonomi innebär (det är 
exempelvis viss skillnad om autonomi anses innebära ”garantier för vissa kulturella 
särdrag”, som till del kan åtgärdas genom att ge ut en ny psalmbok på ”lapska 
språket...” (SOU 1960: 83-84), eller rätt till särskild lagstiftning och självbestäm
mande), är inte enbart en språklig dispyt. Denna meningsskiljaktighet tydliggör mer 
djupgående sociala och politiska konflikter, då begrepp erhåller sin mening från den 
plats de innehar i ett ”conceptual scheme”, eller ”belief system” och ”when a word 
changes its meaning, it also changes its relationship to an entire vocabulary. What this 
tells us about such changes is that we must be prepared to focus not on the ’internal 
structure’ of particular words but rather on their role in upholding complete social 
philosophies.” (Skinner 1989: 13, se även Connolly 1993: 21) Detta sätter fingret på

13Svensk politik har analyserats ur detta perspektiv bl a av Kristina Boréus (1994), som studerat 
nyliberalismens framväxt i Sverige och Kerstin Jacobsson (1997), som analyserat demokratifrågan i den 
svenska EU-debatten.



centrala politiska begrepps roll i upprätthållande av en mer koherent uppsättning 
föreställningar, men också på dessa begrepps relation till och beroende av en större och 
ordnad föreställningsvärld (se t ex Edling & Mörkenstam 1995: 120-124).

Skall politiska handlingar vara legitima i offentlig svensk samepolitik, är det inte 
tillräckligt att politiska aktörer är eniga om hur normativa begrepp som autonomi skall 
tolkas, utan deras handlingar, eller förslag till handlingar, måste också gå att inordna i 
politikområdets föreställningar om vad samer är, dvs vad gruppen är och vem som 
tillhör den. Är det inte möjligt, går det heller inte att i en konkret situation på ett 
meningsfullt sätt förklara och rättfärdiga varför autonomi skall tillerkännas den samiska 
gruppen, hur och vilka åtgärder som skall vidtas för att tillförsäkra den det och det går 
inte heller att urskilja vem som skall åtnjuta autonomi.14 Politiska begrepp i traditionell 
bemärkelse är avhängiga andra, till synes icke-politiska eller pre-politiska begrepp, för 
att bli meningsfulla. Vad som i exempelvis William Connollys mening är ett begrepp 
som i grunden är omtvistat, är därför inte självklart (1993: 10-41).15 I svensk same
politik skulle begrepp som ”lapp” eller ”same” kunna vara mer omstridda, eller mer 
betydelsefulla för att legitimera vissa handlingar och upprätthålla politikområdets 
föreställningsvärld, än mer traditionellt politiskt normativa sådana, som demokrati, 
politik, autonomi, rättigheter, eller kulturpluralism.16 En förändring av föreställningar 
för att legitimera vissa handlingar, eller viss politik, berör därför både vad jag tidigare 
benämnt utsagor om verkligheten och en normativ vokabulär, som i Skinners exempel 
ovan.

De föreställningar som dominerar ger ett logiskt möjlighetsrum för politisk handling 
och utgör normativ gräns för handlingars legitimitet. Men det sätt på vilket politiska 
aktörer förklarar och rättfärdigar politisk handling är samtidigt del av hur detta 
möjlighetsrum skapas. De föreställningar som inom ett politikområde utgör ett 
sammanhängande ”belief system” är följd av politisk kamp, där aktörer söker lösa, eller 
förklara, konkreta politiska problem. I denna kamp tolkas omvärlden, vilket avgör vilka 
problem som formuleras och vilka lösningar som bedöms vara realistiska. Förändras

14Det kan naturligtvis vara en förutsättning för politiska reformers genomförande att centrala politiska 
begrepp som autonomi är både mångtydiga och vaga, annars kanske inte tillräckligt politiskt stöd kan 
mobiliseras. Om så är fallet, synes dock reformen knappast kunna vara sammanlänkad med konkreta 
åtgärder, som t ex inrättandet av en ny prästerlig tjänst för att tillförsäkra den samiska gruppen kulturell 
autonomi (se t ex prop nr 42 1959: 14).
^Ett ”essentially contested concept” karaktäriseras, enligt Connolly, av att det uttrycker värdeomdömen, 
att de praktiker begreppet beskriver kan karaktäriseras genom att hänföras till olika dimensioner och att 
dess tillämpningsregler, applikationskriterier, är relativt öppna (1993: 10).
16Som jag förstår det, utgör detta grunden för Michael Shapiros (1981: 206-211) kritik av Connollys syn 
på ”essentially contested concepts”. Shapiro föreslår att ”essentially” skall utelämnas och att vi enbart bör 
tala om ”contested concepts”. Alla begrepp som berör sociala dimensioner är i grunden omstridda och 
kan framkalla konflikter på ideologisk eller moralisk nivå. Vi skulle därför kunna kalla dem potentiellt 
omstridda begrepp, ”potentially contested concepts.” Att hävda att vissa specifika begrepp skulle vara 
mer omtvistade än andra, bidrar till att upprätthålla en viss institutionell ordning.



den normativa grunden för en institutionell ordning, men inte andra samhälleliga 
föreställningar, kan motsättningar inom en föreställningsvärld uppstå. Det var 
exempelvis svårt att efter den allmänna rösträttens införande upprätthålla praktiker som 
explicit grundades i föreställningen att samer på grund av sitt nomadiserande 
levnadssätt var ”mindre lämpliga till deltagande i vården om såväl hela landets som 
kommunens allmänna angelägenheter.” (SOU 1924b: 22) Tidigare dominerande synsätt 
är inte längre det som bäst förklarar eller löser de politiska problem som formuleras — 
det kan inte längre till fullo legitimera samma handlingar och åtgärder som tidigare. 
Nya föreställningar kan på så sätt komma att framställa politiska praktiker som 
förvrängda, vilket i sin tur kan kräva att politiken korrigeras (se t ex Fair 1989: 33-36, 
Taylor 1989: 204-206).

Ett politikområdes föreställningar är således både förutsättning för och en följd av 
den politik som förs. Sambandet mellan politiska åtgärder och samhälleliga före
ställningar är inte kausalt i bemärkelsen att åtgärder föranleder att samhälleliga 
föreställningar förändras, eller att samhälleliga föreställningar frammanar konkreta 
åtgärder. De betingar dock ömsesidigt varandra: Föreställningar om den samiska 
gruppen betingar den politik som förs, men de åtgärder som föreslås och genomförs 
betingar i sin tur föreställningar om gruppen, med följd att en specifik identitet 
utkristalliseras. Den är beroende av att gruppens historia, levnadssätt, behov och 
specifika natur — dess existentiella ”vara” — tolkas. De föreställningar som gör 
politiken begriplig och meningsfull för de aktörer som utformar den måste därför 
analyseras. De möjliggör ett visst sätt att handla, tänka och uttrycka sig. Hur förklarar 
och rättfärdigar aktörer i svensk samepolitik särskilda rättigheter för den samiska 
gruppen?

ATT ANALYSERA OFFENTLIG SVENSK SAMEPOLITIK
För att förstå relationen mellan föreställningar om den samiska gruppen och systemet av 
särrättigheter för den samiska minoriteten, är det således av vikt att studera både hur 
den föreställningsvärld ser ut som legitimerar särrättigheter och hur dessa 
föreställningar institutionaliseras i och genom lagstiftning — utifrån hur politiska 
aktörer förklarar och rättfärdigar avvikelser från likabehandlingsidealet. Av betydelse 
för min studie är att analysera hur offentlig politik både är beroende av och förutsätter 
föreställningar om gruppen, samtidigt som dessa föreställningar delvis konstitueras 
politiskt. Språkliga utsagor konstituerar verkligheten på ett specifikt sätt så att ett visst 
handlingsalternativ möjliggörs (och andra begränsas). I en viss historisk politisk kontext 
skapas ett politiskt möjlighetsrum — ”a field of possible options...” (Foucault 1972: 66) 
Det innebär att relationen språk — mening — handling bör vara kärnan i studien.



Hur skall, utifrån detta, offentlig svensk samepolitik analyseras?

Svensk samepolitik som diskurs
Offentlig svensk samepolitik kan analyseras genom att politikområdet betraktas som en 
diskurs — ett system av språkliga utsagor som hålls samman och avgränsas av utsagor 
som tillhör samma system. Särskiljande för en diskurs är det system av regler som styr 
och organiserar kunskap och som i en specifik historisk och politisk kontext möjliggör 
vissa utsagor och inte andra. Diskurser är å ena sidan

shaped and constrained by social structure in the widest sense and at all levels: by class and other 
social relations at a societal level, by the relations specific to particular institutions such as law or 
education, by systems of classification, by various norms and conventions of both a discursive and 
a non-discursive nature, and so forth. Specific discursive events vary in their structural 
determination according to the particular social domain or institutional framework in which they 
are generated. On the other hand, discourse is socially constitutive... [It] contributes to the 
constitution of all those dimensions of social structure which directly or indirectly shape and 
constrain it: its own norms and conventions, as well as the relations, identities and institutions 
which lie behind them. Discourse is a practice not just of representing the world, but of signifying 
the world, constituting and constructing the world in meaning. (Fairclough 1992: 64)

Samepolitiken begränsas och formas i en generell mening av den samhälleliga 
strukturen och i en snävare bemärkelse av den allmänna politik som förs. Samtidigt 
utgör dock offentlig svensk samepolitik en distinkt diskurs som ordnar kunskap på ett 
specifikt sätt. Begrepp, utsagor och föreställningar hänger inom politikområdet samman 
på ett visst sätt, vilket innebär att en diskursiv logik etableras som verkar både 
möjliggörande och begränsande för politisk handling.17

Den kunskap som produceras och ordnas i diskurser auktoriserar handling, genom att 
definiera vad som är att betrakta som giltig kunskap. Det sätter gränser för vad som kan 
uttalas i diskursen och frågan är om ett yttrande, konkret förslag etc är att betrakta i linje 
med dominerande förhållningssätt — om det är en legitim handling. För att erhålla 
mening måste en utsaga relateras till andra språkliga utsagor och diskursen ordnas kring 
vissa förgivettagna utsagor — med Michel Foucaults ord — ”various rhetorical 
schemata according to which groups of statements may be combined, (how 
descriptions, deductions, definitions, whose succession characterizes the architecture of 
a text, are linked together).” (1972: 57) Vissa utsagor blir allmänt accepterade sanningar 
och odiskutabla förutsättningar för politik, exempelvis att samer är nomader och att 
nomadkulturen med nödvändighet måste gå under i mötet med en jordbrukande 
befolkning, eller att samer är renskötare och att rennäringen är en nödvändig (och

17I detta sammanhang är det viktigt att notera att diskurser inte är (förut)bestämda av och enbart ett 
uttryck för samhällets sociala struktur, utan förändras genom de aktörer som är del av den (se t ex 
Wittrock & Wagner 1996: 91-92). Inte heller skapar aktörerna diskurser om det sociala på egen hand 
”from a free play of ideas in people’s heads but from social practice which is firmly rooted in and 
oriented to real, material social structures.” (Fairclough 1992: 66)



tillräcklig) grund för samisk kultur. Vad som är en legitim handling regleras även av 
vem som talar varifrån och hur det kan talas. Pierre Bourdieu menar att ”ur rent språklig 
synvinkel kan vem som helst säga vad som helst och den menige soldaten kan beordra 
sin kapten att ’skura muggen’. Men... [e]ftersom det i brist på erforderlig auktoritet inte 
kan vara en handling, blir ett sådant uttalande bara ord-, det reduceras till tomt buller, 
bamslighet eller galenskap.” (1984: 49) Verkan av vad som uttalas är avhängigt vem 
som uttalar det och vilken position talaren har. Och det är beroende av de relationer den 
sociala ordningen definierar. I svensk samepolitik finns både implicita och explicita 
regler för vem som kan tala, varifrån och hur. Samer har länge varit och är fortfarande 
till viss del exkluderade från diskursen i egenskap av att vara samer, men även 
”vanliga” politiska aktörer, som riksdagsmän, har haft svårt att erhålla auktoritativ 
status. Vetenskapsmän — experter — och män med ”erfarenhet av samer”, har setts 
som de enda auktoritativa uttolkarna av det samiska och av politikens inriktning.18 
Denna gräns förstärks av den institutionella struktur — en stor mängd offentliga 
utredningar med följande riksdagsdebatt — som till stora delar styrt hur deltagande i 
den samepolitiska diskursen varit möjligt (se t ex Sammeli 1971: 160-165, Sjölin 1981: 
90-94).19

Dessa olika begränsningar och utestängningar skapas antingen genom regler eller 
procedurer som är interna i diskursen, eller genom externa samhälleliga konstruktioner 
(Foucault 1993: 7-26). De senare utgörs i första hand av allmänt accepterade förbud och 
ritualer,20 men också av konstruerade motsättningar, exempelvis mellan förnuft och 
vansinne eller mellan vad som är sant respektive falskt. Genom interna procedurer 
utövar diskurser kontroll över sig själva: ”Procedurerna fungerar i det närmaste som 
principer för klassifikation, organisation och distribution...” (Foucault 1993: 16) 
Ordnandet och produktionen av kunskap i sig konstituerar diskursens kunskapsobjekt, 
dvs vad som kan avhandlas i diskursen. Vissa utsagor kan därigenom accepteras eller 
avvisas, medan andra på förhand exkluderas. Det avgränsar och ordnar ett politik
område som svensk samepolitik på ett specifikt sätt. Samtidigt konstitueras även subjekt

18Även om enskilda aktörer inte är av intresse i min studie, är det svårt att inte nämna t ex Karl Bernhard 
Wiklunds dominerande ställning i svensk samepolitik från slutet av 1800-talet och tre decennier framåt 
(se t ex Karlsson 1995). Som representant för ett offentligt förhållningssätt är han som expert i hög grad 
delaktig i den offentliga konstitueringen av samiskhet. Även andra riksdags- och ämbetsmän har varit 
inflytelserika i utformningen av politiken, t ex Lennart Berglöf, liksom den administration — 
”lappväsendet” — som inrättats för att hantera samefrågor (se t ex Lanttö 1998b, Sjölin 1981: 95-98).
19Den samepolitiska diskursen demokratiseras dock alltmer och utrymmet för i första hand represen
tanter för de renskötande samerna, men sedermera även för de icke renskötande ökas. Det påverkar 
naturligtvis diskursen, samtidigt som deltagande förutsätter att regler för deltagande accepteras. 
”Participation in the public sphere has its own rules; even challenging these rules, which may be and 
often are exclusionary and distortive, requires first respecting them.” (Benhabib 1994: 21, se även t ex 
Bourdieu 1984:51-52)
^Foucault menar att: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som 
helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.” (1993: 7)



och subjektspositioner i diskursen, dvs vem som har rätt att tala varifrån (se t ex 
Bartelson 1993: 62-63, Foucault 1972: 40-53, Mathisen 1997: 5-6). Med Norman 
Fairclough kan detta gränssättande beskrivas som att diskurser konstituerar sociala 
identiteter, sociala relationer och en sammanhängande föreställningsvärld. Språkliga 
utsagor skapar mening i form av identitet, relationer och föreställningar, som i tur och 
ordning svarar mot hur sociala identiteter upprättas diskursivt, hur sociala relationer 
mellan diskursens deltagare fastläggs och hur verkligheten beskrivs (Fairclough 1992: 
64). Hur den samepolitiska diskursen begränsas genom konstitueringen av sociala 
identiteter, sociala relationer och det sätt på vilket verkligheten beskrivs ifråga om vad 
som kan uttalas, vem som kan uttala varifrån och hur, är i en övergripande mening 
fokus i min analys.

Med detta fokus kan en diskursiv anlys av svensk samepolitik också tolkas i 
makttermer:

Discourse as a political practice establishes, sustains and changes power relations, and the 
collective entities (classes, blocs, communities, groups) between which power relations obtain. 
Discourse as an ideological practice constitutes, naturalizes, sustains and changes significations of 
the world from diverse positions in power relations. As this wording implies, political and 
ideological practice are not independent of each other, for ideology is significations generated 
within power relations as a dimension of the exercise of power and struggle over power... 
Furthermore, discourse as a political practice is not only a site of power struggles, but also a stake 
in power struggle: discursive practice draws upon conventions which naturalize particular power 
relations and ideologies, and these conventions themselves, and the ways in which they are 
articulated, are a focus of struggle. (Fairclough 1992: 67)

Liksom diskurser begränsas av den samhälleliga strukturen, är naturligtvis samhälleliga 
maktförhållanden betydelsefulla för hur diskurser utformas och vad som får genomslag 
i dem. Att staten varit dominerande i den samepolitiska diskursen i jämförelse med den 
samiska gruppen är uppenbart, men även skogsbolag, vattenkraftsföretag, jägareförbund 
etc har sökt vinna inflytande i svensk samepolitik. Denna i grunden aktörs- och 
intressebaserade syn på hur diskurser utformas och förändras utgör dock inte fokus i 
min studie. Istället analyserar jag den maktordning som produceras och reproduceras i 
diskursen genom hur verkligheten beskrivs — vilka identiteter och relationer som 
konstitueras. Att exempelvis gruppen samer definieras på ett visst sätt skapar både ett 
kunskapsobjekt som reglerar vad politiken kan handla om och tillerkänner samer en viss 
subjektsstatus och subjektsposition som avgör vilket legitimt politiskt handlings
utrymme samer tillerkänns i egenskap av att vara samer. Den identitet som konstitueras 
är både möjliggörande och begränsande för offentlig politisk handling, samtidigt som 
den för gruppen kan vara både frigörande och förtryckande, då den definierar gruppens 
legitima handlingsutrymme.



Diskursanalysen och dess ”verktyg”
Att diskurser möjliggör och begränsar handling medför att förändringar i politiken inte 
är spontana och oväntade, utan följer de regler som formulerats inom diskursen. 
Procedurerna för utestängning och begränsning är dock inte en gång för alla givna, utan 
utmanas explicit av de aktörer som deltar i diskursen och implicit genom att nya 
problem formuleras som nödvändiga att finna lösningar på. Det medför att det pågår en 
diskursiv strid om regler och procedurer — om vad som är kunskapsobjekt, om de 
subjektspositioner som olika aktörer tillskrivs och om hur diskussionen om 
särrättigheter bör föras. En diskursanalys söker avtäcka de kognitiva och normativa 
regelbundenheter som begränsar politiken; de normer och ideal som definierar gränser 
för legitima politiska handlingar. Att studera svensk samepolitik som diskurs innebär att 
analysera hur dessa gränser sätts, vad de implicerar för politikens utformning och hur 
dessa gränser rekonstrueras: ”[T]he discourse analyst examines the ways in which 
structures of meaning make possible certain forms of conduct. In doing so, s/he tries to 
understand how the discourses which structure the activities of social agents are 
produced, how they function, and how they are changed.” (Howarth 1995: 115)

Konkret innebär det i min analys att olika utsagor i svensk samepolitik, i en given 
historisk politisk kontext, länkas till varandra för att urskilja ett övergripande mönster, 
en föreställningsvärld, i vilken viss politisk handling legitimeras och annan görs 
illegitim. Det är vad som explicit uttalas i diskursen som studeras: Vad som gör en 
utsaga meningsfull och vad den förutsätter för andra tankeled. ”Beskrivningen av 
utsagor och deras förhållande till varandra blir en kartläggning av villkoren för det 
föreställningsbara och rimliga vid en viss tidpunkt. Detta behöver inte vara konsistent 
enligt formallogiken, däremot innebär det en systematik eller rationale: utsagorna följer 
diskursens interna logik.” (Jacobsson 1997: 38) Särskilt viktigt är att urskilja de utsagor 
som är normgivande i diskursen och ger kriterier för vad som inkluderas och är centralt, 
respektive vad som exkluderas och är marginellt, liksom hur ett mått av aktualitet 
konstitueras i diskursen, som rättfärdigar att åtgärder vidtas (se t ex Foucault 1972: 61).

Den diskursanalytiska ansatsen får vissa följder för analysen. Utsagors eller texters 
mening hänvisas inte till en från diskursen fristående referent. Det innebär att det 
exempelvis inte är av vikt att klarlägga vem som är same, bedöma om det finns någon 
som motsvarar den offentligt konstituerade samiska identiteten, eller beskriva vari 
samiskhet består. En viss utsagas eller texts mening förstås genom andra utsagor och 
texter som behandlar samepolitik (se t ex Fairclough 1992: 84-86). Det som uttalas 
under en viss tidsperiod förstås genom utsagor uttalade under samma tidsperiod, men 
föreslagna grundläggande ”kursomläggningar” och mindre förändringar erhåller också



mening i relation till tidigare antaganden, historiska rekonstruktioner D<ch problem
formuleringar. Aktörerna i den samepolitiska diskursen är därför benende av och 
förhåller sig till tidigare förd politik. Analyserade för sig blir enskilds lutsagor eller 
texter meningslösa, eller åtminstone svårförståeliga. Ansatsen innebär vidare att det är 
det diskursivt konstituerade handlingsutrymmet som rekonstrueras och don inre logiken 
i samepolitiken, dess interna koherens, eller olika verklighetsbeskrivniigars giltighet 
värderas inte. Inte heller är enskilda aktörer i sig betydelsefulla. Ä\en om det är 
nödvändigt att förstå vad diskursens aktörer faktiskt diskuterade och ansig vara viktigt 
för att kunna rekonstruera hur kunskap i svensk samepolitik ordnas systen,atiskt, är inte 
outtalade motiv för ett påstående, eller bakomliggande intentioner och intressen av 
vikt.21 Det centrala är att analysera förutsättningarna för att en viss utsaga uttalas och 
vad som gör att ett visst politiskt handlingsförslag är möjligt i en given historisk politisk 
kontext (Foucault 1991: 59-63).22

För att förstå hur verkligheten beskrivs och hur sociala identiteter 3ch relationer 
konstitueras och skapar ett givet politiskt möjlighetsrum, rekonstruerar jag den 
föreställningsvärld som förklarar och rättfärdigar — eller med andra ord legitimerar — 
särskilda rättigheter för den samiska gruppen. För att göra denna rekonstiuktion har jag 
valt att arbeta med två löst definierade ”analysverktyg” — problemformulering och 
analogikedjor — som är relaterade till diskursens gränssättande funktioner: Hur 
verkligheten beskrivs, hur sociala identiteter upprättas och hur sociala relationer 
fastläggs. Dessa två ”verktyg” motsvaras av två skilda led i min analys. I det första ledet 
gör jag en kronologisk studie, där jag genom de problem som formuleras analyserar hur 
verkligheten beskrivs i svensk samepolitik, dvs de olika föreställningar som 
sammanlänkade utgör den föreställningsvärld som legitimerar att ett särskilt 
särrättighetssystem konstrueras. Genom denna analys påvisas hur det som tas för givet i 
den samepolitiska diskursen är en följd av diskursiv kamp och därmed har en historia 
som inte är självklar. I det andra ledet analyserar jag vilken betydelse er dominerande 
föreställningsvärld har i ett visst historiskt skede genom att rekonstruera vad jag kallar 
analogikedjor. Här ligger tyngdpunkten på de sociala identiteter och relationer som

21Detta till skillnad från t ex Skinner, som menar att en analys av vad en enskild aktör gjorde i sitt 
skrivande, med vilka intentioner, är ett oundgängligt moment för att förklara relationen mellan språklig 
och politisk förändring: ”[I]f we wish to do justice to those moments when a convention is challenged or 
a commonplace effectively subverted, we cannot simply dispense with the category of the author.” 
(Skinner 1988: 276) I min studie skjuts därmed aktörsinspirerade förklaringar till varför diskursiv 
förändring sker och hur i bakgrunden.
22Min analys är inspirerad av den fråga Foucault formulerar som ”how is it that one particular statement 
appeared rather than another?” (Foucault 1972: 27) Det innebär att jag inte gör en mer lingvistiskt 
betonad diskursanalys där språket i sig utgör huvudsaklig grund för analysen, t ex grammatiska 
strukturer, eller en berättelses olika semantiska koder. Det senare utvecklar t ex Dennis Westlind (1996: 
113-128) i sin avhandling om politisk populism (för olika diskursanalytiska angreppssätt, se t ex 
Fairclough 1992: 12-36).



konstituerats i diskursen. Analogikedjoma påvisar hur diskursen fixeras och skapar en 
koherent kedja av utsagor som avgör vilken politik som är möjlig att föra och vilket 
politiskt handlingsutrymme gruppen samer i och med det tillerkänns. Genom att 
fokusera dessa analogikedjor tydliggörs också brott i den samepolitiska diskursen.

Problemen, orsakerna och lösningarna
I vid bemärkelse handlar politik i stor utsträckning om att identifiera problem som 
kräver kollektiva lösningar. I diskussioner om vad som är ett politiskt problem, vad som 
anses vara orsak till problemen och hur lösningar skall konstrueras, framträder den 
föreställningsvärld som legitimerar en viss typ av handling. Problem måste förklaras för 
att erhålla mening och lösningar måste rättfärdigas utifrån hur problemet är formulerat. 
Förklaringar tillskriver skuld, samtidigt som orsaken till problemen anges och utpekas. 
Problemets kärna och ursprung definieras. Föreställningar om gruppen spelar här en stor 
roll, dels då problem ofta formuleras utifrån dem, dels då de förklarar problem och 
rättfärdigar vissa lösningar. Men problem är inte bara intressanta att studera för att 
utröna de föreställningar som legitimerar vissa lösningar. De bidrar också till att forma 
och avgränsa politikområdet svensk samepolitik. När en förklaring etableras som 
dominerande, exempelvis att missförhållanden i rennäringen är en följd av bristande 
bevakning av renarna, utträngs andra möjliga förklaringar, som att markområdena för 
att bedriva rennäring är för små. De svar som ges på olika problem i svensk samepolitik 
— varför samer skall ha renskötselmonopol, hur detta monopol skall utformas, vem 
som skall kunna utöva det — bidrar dessutom till att konstituera en offentlig samisk 
identitet, som i sin tur påverkar politikens utformning. Det innebär att ”analysverktyget” 
problemformulering förtydligar att konkreta politiska åtgärder och föreställningar om 
gruppen ömsesidigt betingar varandra.

Formuleringen av problem skapar på en och samma gång både kunskapsobjekt och 
subjektspositioner.23 Sociala problem

signify who are virtous and useful and who are dangerous or inadequate, which actions will be 
rewarded and which penalized. They constitute people as subjects with particular kinds of 
aspirations, self-concepts, and fears, and they create beliefs about the relative importance of events 
and objects. They are critical in determining who exercise authority and who accept it. They 
construct areas of immunity from concern because those areas are not seen as problems... [T]hey 
define the contours of the social world... (Edelman 1988: 12-13)

Konstruktionen av problem tillskriver således individer eller grupper identiteter, som 
avgör vilken auktoritet olika deltagare tillerkänns i diskursen. Vissa tillerkänns rätt att * i

23Både Peter Kjær (1996: 22) och Haldén (1997: 25-27) ser i sina analyser av möbelindustrins respektive 
skolförvaltningens utveckling formuleringen av möjliga ideal som föregående problemformulering, orsak 
och lösning. Idealet är ”det bestämda begrepp kring vilket skillnader, likheter och relationer kan 
upprättas...” (Haldén 1997: 26) Med idealet formulerat följer mål för de föreställningar som skapas, vilket
i sin tur föder vissa problem.



formulera problem och rätt att reflektera över dem, andra inte (se t ex Edelman 1988: 
17-27, Fairclough 1992: 155-158). Exempelvis har inte svensk samepolitik historiskt 
karaktäriserats, kommenterats, förklarats etc ur ett samiskt perspektiv. Samers roll har 
som bäst varit att bli hörda i frågor som anses beröra dem och det dominerande 
samhället bedömer och avger slutgiltigt omdöme om politiken. Hur verkligheten 
beskrivs och sociala identiteter och relationer konstitueras får därför betydelse för vem 
som kan föra upp problem på den politiska dagordningen, vilka frågor som kan 
respektive inte kan föras upp och för det grundläggande tankemönster som 
överhuvudtaget möjliggör att problem formuleras (se t ex Bachrach & Baratz 1972: 54- 
57, Dahl 1961: 163-165, Lukes 1974: 21-25).

Det finns dock ytterligare ett skäl till att problem är centrala. Hur ett visst problem 
förklaras och vissa lösningar rättfärdigas påverkar framtida politik. Har en åtgärd 
legitimerats på ett visst sätt kan åtgärder inom andra områden eller i andra frågor, 
legitimeras på samma sätt: ”[E]ach action or term carries the trace of others, 
constructing an exploding set of scenes and signs that move in unpredictable directions 
and that radiate endlessly, actions and the language that defines their meaning evoking 
still other acts and terms that are supplementary, contradictory, or logically irrelevant.” 
(Edelman 1988: 36) Varje formulerat problem fixerar därför inte bara hur verkligheten 
skall bemötas i en viss fråga, utan lösningar på problemen konstituerar nya problem att 
hantera som också måste förklaras och rättfärdigas. På en analytisk nivå förtydligar 
således problem den föreställningsvärld som diskursivt konstituerats, samtidigt som de 
tydliggör utmaningar av den. Problem sätter fingret på motsättningar inom en 
sammanhängande föreställningsvärld. James Fair menar att teorier betraktas som 
rationella, framgångsrika och trovärdiga så länge de klarar av att lösa de problem som 
formuleras, men ”a contradiction implies manifestly inconsistent beliefs within a 
system, such that holding or asserting one implies the denial or negation of another.” 
(Farr 1989: 34) Med nya problem uppstår motsättningar inom en föreställningsvärld 
som på något sätt begreppsmässigt måste lösas. De kan därför ses som indikationer på 
diskursiv förändring.24

Analogikedjor
Om vi genom problem kan rekonstruera hur verkligheten beskrivs och vilka sociala 
identiteter och relationer som konstitueras, kan de analogikedjor jag rekonstruerar i en 
bemärkelse ses som en sammanfattning av de föreställningar som institutionaliseras i

24Visserligen har ofta en och samma person föreställningar som står i motsatsförhållande till varandra, 
vilket Fair (1989: 37) mycket riktigt påpekar, och det förefaller inte särskilt problematiskt. Men för 
offentlig politik är det svårt att i ett längre perspektiv upprätthålla en inkonsistent föreställningsvärld om 
den fortfarande skall betraktas som legitim.



och genom lagstiftning. I en given historisk politisk kontext fixeras mening genom att 
olika utsagor, eller termer, står i ett (skapat) logiskt utbytesförhållande med varandra. 
Genom att mening etableras sätter dock dessa kedjor av analogier också gränser, både 
för vilket särrättighetssystem som konstrueras och vilket handlingsutrymme gruppen 
samer tillerkänns. I min analys knyter därigenom analogikedjorna samman de tre 
språkliga meningsskapande dimensioner vi tidigare urskilt — identitet, relation och 
föreställningar — med frågorna varför samer skall särbehandlas, hur de skall 
särbehandlas och vilka som skall särbehandlas. Därmed kan vi visa på effekterna av de 
föreställningar som konstitueras.25

Analogikedjor skall således i första hand förstås som ett sätt att analytiskt 
sammanlänka dominerande föreställningar med de politiska åtgärder som vidtas. Detta 
på två sätt: Genom att rekonstruera analogikedjor framträder, för det första, de språkliga 
element som utgör diskursens kärna, dess nod, nyckelterm, eller förankringspunkt (se t 
ex Laclau 1990: 28, Jonsson 1994: 158). ”The practice of articulation... consists in the 
construction of nodal points which partially fix meaning; and the partial character of 
this fixation proceeds from the openness of the social, a result, in its turn, of the 
constant overflowing of every discourse by the infinitude of the field of discursivity.” 
(Laclau & Mouffe 1985: 113) Noden i en diskurs ger mening till andra utsagor, eller 
termer i diskursen. Den är den länk som tillfälligt ”låser” diskursen. Därigenom är den 
både grund för vidare kunskapsproduktion och problemformulering (jmf Kjær 1996: 
22). För det andra ordnas genom dessa kedjor av analogier meningsskapande utsagor 
enligt ett visst bestämt mönster och diskursens interna logik framträder (jmf t ex Laclau 
& Mouffe 1985: 128-129, Norval 1990: 137-141, Smith 1994: 180-181). Analogikedjor 
tillskriver individer eller grupper sociala identiteter. Om lapp uttalas, uttalas samtidigt 
nomad, god renskötare, lägre stående kultur, annorlunda etc och dessa analogier skapar 
enhetliga och oöverskridbara gränser för vad samiskhet är i en given historisk politisk 
kontext. Sociala identiteter konstitueras genom hur verkligheten beskrivs och genom 
dessa identiteter upprätthålls och reproduceras sociala relationer.

Utifrån dessa kedjor av analogier kan diskursens olika gränser urskiljas. För det 
första urskiljs vad som är möjligt att uttala i en viss kontext, dvs vilken typ av politisk 
handling som är legitim. Varför samer skall särbehandlas, hur och vilka, fastläggs

25Mina analogikedjor påminner till stora delar om vad Ernesto Laclau och Chantal Mouffe kallar 
ekvivalenskedjor ,”which constructs what is beyond the limits as that which is not.” (1985: 144) För mig 
finns det dock två skäl till att jag inte väljer att använda denna beteckning. För det första betonas i deras 
diskursanalytiska förhållningssätt ett antagonistiskt moment i betydligt högre grad än i min egen, där 
konflikten består i att fixera mening — att erhålla hegemoni (se Laclau & Moffe 1985: 134-145). För det 
andra grundas deras ”logic of equivalence” i en stor mängd antaganden som jag inte känner är 
nödvändiga för min studie, t ex vad gäller identitet och identifikation. Beteckningen ekvivalenskedja 
istället för analogikedja skulle därför riskera att dra analysen i en annan riktning än vad som är avsett.



genom att samiskhet kategoriseras och definieras i diskursen, vilket även medifjr att ett 
särskilt särrättighetssystem framstår som det enda logiska. Vissa rättviseansjpråk görs 
därmed legitima och andra illegitima. För det andra tydliggörs de sociala relatitcner som 
etableras genom konstitueringen av en samisk identitet, vem som kan uttala sig varifrån 
och vilken position gruppen samer därmed tilldelas i den samhälleliga orrdningen. 
Genom analogikedjor definieras det legitima politiska handlingsutrymmet fför samer 
som grupp — om samer, i egenskap av samer, inkluderas eller exkludieras från 
diskursen, om de är subjekt med möjlighet att handla och reflektera öwer olika 
kunskapsobjekt, eller om de är objekt utan denna möjlighet. För det tredje uinkiljs de 
distinktioner som skapas inom den samiska gruppen. När samiskhet tillskriv/s en viss 
mening riktas politiken mot en specifik och förutsatt homogen grupp, samtiidigt som 
vissa individer exkluderas från tillhörighet till gruppen. Olika individer kam därmed 
med rätta behandlas olika och det system av särskilda rättigheter som konstriueras kan 
begränsas och anpassas till dem som representerar samiskhet. Analogikedjorna 
fokuserar, för det fjärde, hur öppen diskursen är. När noden i diskursen Förändras, 
ändras även kedjan av analogier, vilket skapar utrymme för en förändring av politikens 
grundläggande inriktning och det handlingsutrymme gruppen tillerkänns.

MATERIAL OCH PERIODISERING
Den diskursiva arena jag studerar är den offentliga politiken på nationell nivå, vilket 
följer av mitt analytiska och teoretiska fokus: Ett system av särskilda rättigheter. Även 
om minoritetsgruppers självständiga politiska handlande och krav på att behandlas 
annorlunda än majoriteten medborgare är av vikt för att förändra både det synsätt som 
dominerar och gällande lagstiftning, måste konkreta åtgärder slutgiltigt sanktioneras i 
den politiska sfären på nationell nivå. En nivå som minoritetsgrupper och deras 
representanter under lång tid varit utestängda från med hänvisning till deras kollektiva 
identitet, deras annorlundahet. Majoritetssamhället dominerar därför i utformningen av 
särskilda rättigheter för minoritetsgrupper och avgör varför, hur och vilka som skall 
särbehandlas. Avvikelser från ett ideal om lika behandling av medborgare förutsätter 
offentlig politik.26 Det innebär, för det första, att det material som i huvudsak är centralt 
att studera är offentligt tryck.

Särrättighetsproblematiken sätter dock inte bara offentlig politik i fokus, utan även 
det historiska perspektivet. Den politik som tidigare förts får betydelse för den som kan 
komma att föras idag, eller i framtiden. I exempelvis minoritetsspråkskommitténs

26Statsmaktens betydelse är naturligtvis lika stor i ett historiskt perspektiv. Brit Uppman menar i sin 
undersökning av hur kulturpolitiken gentemot samerna utvecklades 1870-1925 att man lätt kan 
”konstatera, att avgörandet låg hos regering och riksdag i alla viktigare frågor.” (1978: 164) Hon menar 
dock att det inte är lika klart hur initiativ togs i olika frågor, men det ligger bortom min studie.



betänkande (SOU 1997b) tydliggörs detta då offentliga åtgärder till skydd för nationella 
minoriteter diskuteras. Frågan är vilka grupper som kan komma ifråga för att 
kategoriseras som nationella minoriteter och därmed åtnjuta vissa privilegier som andra 
minoritetsgrupper inte skäligen anses kunna kräva. Har grupper eller kulturer 
assimilerats, eller uppblandats med majoritetskulturen, kan inte grupper eller kulturer 
kategoriseras som nationella minoriteter (SOU 1997b: 42). De är inte ”överlevar- 
kulturer” i minoritetsspråkskommitténs bemärkelse. Politiska åtgärder längre tillbaka i 
historien, som exempelvis tvångsmässig assimilation, kan därmed få allvarliga 
konsekvenser för framtida politiska beslut. Men det historiska perspektivet är även 
avgörande eftersom den förda politiken behöver en offentlig legitimeringsgrund, oavsett 
om den är till för att skydda minoritetsgruppers existens eller hotar dem. Genom att som 
i frågan om skydd för nationella minoriteter konstituera kategorin nationell minoritet, 
med de typiska särdrag som anses böra vara uppfyllda för att inräknas i den, 
konstitueras gruppens identitet offentligt. Denna identitet legitimerar framtida politik. 
Särlagstiftning riktad mot en specifik grupp kan därför endast förstås ur ett historiskt 
perspektiv. Det innebär, för det andra, att val av tidsperiod och periodisering är av 
betydelse för forskningsresultatet.

Offentligt tryck
De texter som privilegieras i analysen är offentligt tryck i vilket särskilda rättigheter för 
den samiska gruppen diskuteras. I detta material auktoriseras en viss föreställningsvärld 
med specifika svar på frågorna varför, hur och vilka. I första hand analyseras offentliga 
utredningar och propositioner. Offentliga utredningar är en specifik typ av text: Rent 
formellt utförs de av särskilt utsedda personer; de är strukturerade på ett visst sätt, då de 
ofta innefattar en historisk återblick i vilka de förhåller sig till tidigare utredningar och 
gällande lagstiftning; de har en allmän motivering för de åtgärder som föreslås på ett 
principiellt plan och en specialmotivering till de enskilda förslagen. I mitt arbete 
betraktas inte dessa utredningar som uttryck för enskilda aktörers förhållningssätt. 
Utredningarnas formaliserade karaktär och position som förarbeten till lagstiftning gör 
att de måste betraktas som auktoritativa utsagor som är legitima i diskursen.27 De är 
etablerade som betydelsefulla och övriga diskursdeltagare måste förhålla sig till dem, 
oavsett om de endast artikulerar möjliga föreställningar, eller ger uttryck för 
föreställningar som redan dominerar i en specifik historisk politisk kontext (se t ex

27Som förarbete till lagstiftning räknas vanligen departementschefens direktiv till utredning, 
utredningens betänkande, remissyttranden, departementsförslag, lagrådets utlåtande, propositioner, 
motioner, riksdagsutskottets utlåtande, riksdagsdebatt och riksdagens skrivelser. Tyngst väger som regel 
propositioner, riksdagsutskottens betänkande och utredningens betänkande (se t ex Lehrberg 1993: 87-91, 
Löfmarck 1988: 87-104).



Bourdieu 1984: 46, Haldén 1997: 35).28 För att utreda vilken typ av särlagstiftning som 
de facto genomförs och vilka föreställningar som därigenom institutionaliseras är dock 
dessa offentliga utredningar otillräckliga. Motstridiga föreställningar förekommer i den 
samepolitiska diskursen, vilket gör propositionerna avgörande för att förstå de idéer och 
föreställningar som kommit att ligga till grund för lagstiftning (se t ex Rothstein 1994: 
208-209). För att hävda att en viss föreställning ligger till grund för lagstiftning — att 
den är dominerande — räcker därför inte att den är auktoritativ som utsaga, den måste 
också institutionaliseras i och genom lag.

Tillsammans formulerar de texter jag studerar ett officiellt svenskt förhållningssätt 
till den samiska gruppen, med följd att en specifik särlagstiftning konstrueras. Det 
offentliga tryckets formaliserade karaktär är en fördel när en offentlig föreställnings
värld rekonstrueras, då kontinuiteten i allmänhet är ”större än förändringen i denna 
genre... Formuleringarna passerar många instanser innan de slutligen godkänns av 
riksdagen. Riksdagstryck får ett drag av institutionaliserade upprepningar eller ritualer. 
Förändringar i riksdagstryck blir särskilt intressanta och indikatorer på att en förändring 
i den vedertagna synen har skett. Därmed inte sagt att förändringen är medveten.” 
(Jacobsson 1997: 325)29 I och med att dessa texter betraktas som auktoritativa i svensk 
samepolitik tillåts de till stora delar att styra mitt vidare urval av texter. Enbart de texter 
som refereras till eller polemiseras med, analyseras, dvs texter som författarna till dessa 
auktoritativa utsagor anser sig nödgade att förhålla sig till. För de offentliga texterjag 
läser utgör denna självreferering den centrala urvalsmekanismen (se t ex Mathisen 
1997: 22-23). Konkurrerande föreställningar och förslag till åtgärder, som inte explicit 
diskuteras i det offentliga materialet, är inte att anse tillräckligt betydelsefulla för hur 
särlagstiftning legitimeras offentligt.

Mina utgångspunkter får även vissa följder för min syn på materialet. För att avtäcka 
en specifik föreställning om den samiska gruppen i offentligt tryck, är det inte 
meningsfullt att söka förstå enskilda frågor för sig. Det går exempelvis inte att särskilja 
den offentliga debatten om regleringen av renskötseln från en diskussion om särskild 
samisk skolgång, eller skydd för samisk kultur, utan de är internt beroende av varandra 
och del av samma diskurs. De handlar alla om att legitimera att en grupp medborgare 
behandlas annorlunda än majoriteten och kräver att avvikelser från ett likabehandlings- 
ideal både förklaras och rättfärdigas. Till skillnad från hur svensk samepolitik vanligen

28För en diskussion om kommittéväsendet i svensk samepolitik, se t ex Dave Lewis (1998: 73-84), Karl- 
Eric Sammeli (1971: 156-164) och Rolf Sjölin (1981: 90-94).
290ffentligt tryck är således en speciell form av textproduktion, -distribution och -konsumtion. Det 
produceras i en specifik kontext, det konsumeras utifrån givna regler för hur texten skall tolkas och det 
distribueras till en relativt given och enhetlig publik. ”Producers within sophisticated organizations such 
as government departments produce texts in ways which anticipate their distribution, transformation, and 
consumption...” (Fairclough 1992: 79)



analyseras, där en övergripande fråga studeras (se t ex Korsmo 1992, Uppman 1978), 
eller politiken klassificeras i olika frågor, som sociala frågor, skattefrågor, skolpolitik 
och kulturfrågor, rennäringsfrågor och kamp om mark och vatten (se t ex Sammeli 
1971, Sjölin 1981), studerar jag dem utifrån samma grundläggande perspektiv. 
Avgörande för min studie är inte vilken specifik fråga som diskuteras, utan hur 
särlagstiftning legitimeras i en given historisk och politisk kontext. Det medför att även 
frågor som vanligtvis kanske inte tillmäts någon större vikt, som diskussionen om en 
särskild prästvalslag (KMB 1921), eller om renslakt och -kastrering (SOU 1963), 
uppmärksammas. Även om de ”stora” frågorna om rennäring och samisk kultur 
dominerar min studie, måste avvikelser från lika behandling legitimeras också i ”små” 
frågor. En analys av dem inte bara kompletterar de ”stora” diskussionerna, utan 
förtydligar ibland just genom den betydelselöshet de tillmäts i de politiska aktörernas 
ögon, det förhållningssätt som råder. Tiden ges därför i analysen företräde framför de 
enskilda frågorna, vilket präglar avhandlingens struktur.

Avslutningsvis innebär min rekonstruktion av de föreställningar som dominerar i 
offentlig politik att de detaljkunskaper som präglar offentligt tryck erhåller stor 
betydelse i analysen. Detaljrikedomen understryker vilken auktoritativ kunskap som 
förmedlas, exempelvis förefaller det närmast omöjligt för den lagstiftande församlingen 
att i fråga om renslakt och -kastrering värja sig mot de utförliga och delvis blodiga 
beskrivningar av djur som tillfogas smärta, mot röntgenbilder som visar hur knivar 
tränger in i renens skalle, eller mot schematiska teckningar av renhjäman som visar var 
kniven hamnar vid felstick (SOU 1963: bil 2 och 3). Den auktoritativa kunskapen utgör 
ett maktinstrument som möjliggör och begränsar det offentliga politiska 
handlingsutrymmet. Den ger inte bara underlag för ett genomtänkt politiskt beslut, utan 
egentligen är endast ett handlingsalternativ möjligt (Mörkenstam 1999: 59-61, se även 
Hirdman 1995: 224). Genom den kunskap som förmedlas har alternativa handlings
vägar, som att låta samema själva avgöra metoder för renskötsel, ofta effektivt stängts. 
Den offentliga detaljkunskapen konstituerar en given föreställningsvärld som 
legitimerar och auktoriserar handling.

Att inte fokusera samer som politiska aktörer— risken att marginalisera och återskapa 
Särrättighetsdiskussionen och det nödvändiga i att förklara och rättfärdiga avvikelser 
från ett ideal om lika behandling, har satt offentlig politik och offentligt tryck i fokus 
för min analys. Det innebär att den samiska gruppens politiska organisering och 
handling enbart förekommer i min analys i de fall där staten ansett sig nödgad att 
explicit förhålla sig till gruppen. Den samiska kampen för förändring av svensk 
samepolitik och föreställningen om gruppen tenderar att hamna i skymundan. Intrycket



kan därför bli att samer inte själva haft motstrategier för att bemöta den offentliga 
politiken och att den offentliga politikens bild av samer som objekt och inte som 
självständiga handlande politiska subjekt därmed upprätthålls. Så är naturligtvis inte 
fallet.30 Min studie syftar dock till att visa hur denna marginalisering går till i den 
offentliga diskursen: Dels påvisas hur marginaliseringen av samer som grupp 
legitimerats genom att en specifik samisk identitet konstituerats; dels påvisas vilket 
begränsat handlingsutrymme samer tillerkänts som grupp.

Då en samisk motdiskurs som utmanar dominerande förhållningssätt utelämnas, 
riskerar jag även att återskapa dominerande föreställningar om den samiska gruppen.31 
Speciellt kan det vara problematiskt som jag rekonstruerar den offentliga diskursen och 
därmed i vissa delar övertar det offentliga tryckets uttryckssätt och vokabulär. Ett sätt 
att lösa detta är exempelvis att använda citationstecken för att påvisa för läsaren att 
dessa begrepp inte är en gång för alla givna och att jag som författare är medveten om 
detta. Men, som Connolly hävdar vad gäller försök att på detta sätt upprätthålla 
distinktionen mellan deskriptiva och normativa begrepp, förefaller det ohållbart: 
”Investigators who adopt such an approach either delude themselves and others, illicitly 
trading on the conventional dimensions they explicitly reject, or they destroy the ground 
of communication with users of the very language they have adopted.” (Connolly 1993: 
35) Att markera vissa begrepp särskilt är därför inte en strategi jag valt, utan medveten 
om denna problematik menar jag att min rekonstruktion av den föreställningsvärld som 
ligger till grund för politiken snarare ifrågasätter till synes förgivettagna sanningar än 
återskapar dem. Detta då min studie påvisar hur vissa föreställningar om samiskhet har 
kommit att dominera och te sig naturliga. Med Foucault söker jag skriva en historia 
”which can account for the constitution of knowledges, discourses, domains of objects 
etc., without having to make reference to a subject which is either transcendental in 
relation to the field of events or runs in its empty sameness throughout the course of 
history.” (1980: 117) Alla beskrivningar har normativa implikationer och normativa 
påståenden är sin tur beroende av utsagor om verkligheten, vilket studien kommer att 
visa.

30Samernas politiska organisering och handling står i centrum i t ex Johan Eriksson (1997), Patrik Lanttö 
(1998a), Henry Minde (1995), Tom Svensson (1973, 1991) och Sjölin (1981) och återfinns även i t ex 
Hugh Beach (1981: 394-423), Fae Korsmo (1992: 204-245) och Uppman (1978: 141-156).
31En central del av minoritetsgruppers kamp har riktats mot det dominerande samhällets föreställning om 
den egna gruppen, för att därigenom också förändra politiken (se t ex Young 1990: 123-136, 158-173). 
Det symboliseras på ett påtagligt sätt av den välkända formuleringen ”Black is Beautiful”, liksom av 
följande beskrivning av det samiska folket, som utmanar en tidigare väl etablerad offentlig föreställning: 
”The Sami are an indigenous people in their own land, Sami-Aednan (Lapland), yet the Sami are a people 
in four countries, the people and the land having been divided up over the course of history by the nations 
of Sweden, Norway, Finland and the Soviet Union. Despite this fact, we Sami consider ourselves one 
people and a cultural, linguistic, economic and political unit.” (Baer 1982: 11) För studier av samers 
formering av en samisk identitet, se t ex Else Grete Broderstad (1997), Vigdis Stordahl (1992).



Den studerade tidsperioden och studiens periodisering
Min historiska analys påbörjas i förarbetet till den första renbeteslagen 1886.32 I och 
med denna lagstiftning frångås sedvanerätten och ersätts av särskilda rättigheter för 
samema, så kallade ”lapprivilegier”. Staten gör ”i princip slut på all enskild rätt till 
lappskatteland och rätten till renbete blev formellt gemensam för lappbyn.” (Kvist 
1989: 38, se även t ex Beach 1981: 79-80, Korsmo 1992: 155-156, Kvist 1992b: 69-71, 
Lewis 1998: 42-43, Mömer 1982: 48-49, Roung 1982b: 34, Sillanpää 1994: 64) De 
eventuella rättigheter samer hade i egenskap av urbefolkning försvann med denna 
lagstiftning. Lagen förändrar därmed förutsättningarna för politiken. Det medför att 
politiken potentiellt är ”öppen” både vad gäller hur den skall formeras och i fråga om 
vilka som skall tillerkännas särskilda samiska rättigheter. Varför samer skall 
särbehandlas, hur och för vilka måste göras explicit. När sedvanerätten ersätts av 
privilegier, finns det ingen redan etablerad argumentation om särskilda rättigheter för en 
minoritetsgrupp att utgå ifrån, utan kopplingen mellan samer och en särskild 
lagstiftning konstrueras i debatten. Denna lagstiftning innebär därför ett första steg mot 
att ordna svensk samepolitik till ett enhetligt politikområde och en modem svensk 
samepolitik börjar ta form. Att utgångspunkterna för politiken inte är givna, medför att 
det är viktigt att analysera hur dessa kopplingar skapas, hur de ser ut och hur de 
legitimeras, för att förstå hur samepolitiken ordnas till ett särrättighetssystem.33

Vikten av att påbörja studien i och med den första renbeteslagen förstärks också av 
att den tillerkänns en fundamental betydelse i den offentliga diskursen om samiska 
rättigheter: ”Detta förslag... kan sägas vara det första fullt medvetna steget till skapande 
av en fast, statlig organisation för handhavande ute i orterna av de göromål, vilka beröra 
lapparnas och de bofastas ömsesidiga ställning.” (SOU 1936: 57) Vidare organisering 
av rennäringen i lag hävdas ofta till stora delar bygga på 1886 års lagstiftning och när 
systemet av särrättigheter diskuteras hänvisas därför gärna till den: ”Nu gällande 
rennäringslag från år 1971 bygger till stora delar på den lagen. Genom 1886 års 
renbeteslag tillerkändes samema ensamrätt till renskötseln.” (SOU 1989: 110) Att 
renbeteslagstiftningen står som startpunkt för analysen är inte bara beroende av att det

32Valet att påbörja studien vid 1800-talets slut innebär att föreställningar om samer under tidigare 
perioder inte uppmärksammas (se t ex Fur 1992, 1996). Inte heller berörs politiska frågor innan dess av 
betydelse för hur den samiska gruppen konstitueras, t ex skattepolitik (se t ex Kvist 1992b: 64-65, 
Korsmo 1992: 145-151, Lundmark 1998: 25-32, Sjölin 1981: 38-48), religion och skolgång (se t ex 
Ruong 1982a: 56-60), äganderättsfrågan (se t ex Korpijaakko-Labba 1994) och rennäringens utveckling 
(se t ex Kvist 1989).
33Detta skede i svensk samepolitik beskrivs också som de första egentliga statliga åtgärderna inom 
svensk ”lappmarkspolicy” och att samerna i och med 1886 års lag inlemmades i ett större socialt 
sammanhang (se t ex Sammeli 1971: 1-24, Svensson 1973: 53). Israel Roung anför att 1886 och 1898 års 
renbeteslagstiftning är central då den lade grund för statens kategorisering i renskötande och icke 
renskötande samer, en ”kategoriklyvning” som får allvarliga följder både för den samiska gruppens 
sammanhållning och dess identitet (1982a: 181-191).



är den fråga som dominerar den samepolitiska diskursen, utan rennäringen och därmed 
den lagstiftning som berör den, är nära sammanlänkad med den övriga lagstiftning som 
särskilt berör samema. Det synsätt som institutionaliseras med renbeteslagama är därför 
av betydelse för annan lagstiftning. Detta blir särskilt tydligt då rennäringspolitik 
explicit transformeras till minoritetspolitik, rennäringen måste beaktas särskilt då den 
”utgör en viktig, måhända nödvändig, förutsättning för fortlevnaden av en speciell 
samisk kultur i vårt land.” (SOU 1968: 55) Renbeteslagama kan inte förstås som en 
separat lagstiftning som reglerar renskötselns utövande, utan den är del av och explicit 
uttryckt den mesta betydelsefulla delen av ett särrättighetssystem för den samiska 
gmppen. Således är denna lag och tidsperioden kring sekelskiftet 1900 central i dagens 
offentliga debatt om särrättigheter för den samiska gruppen och den är avgörande för 
den historieskrivning som präglar diskussionen om ett särrättighetssystem för samema. 
Frågorna varför, hur och vilka får ett första svar och med det läggs den huvudsakliga 
problemformuleringen i svensk samepolitik fast, liksom synen på hur problemen bör 
lösas.

Det finns ytterligare ett skäl till att påbörja analysen i slutet av 1800-talet. Den första 
renbeteslagen tillkommer vid en tid då en genomgripande samhällsförändring sker. 
Tiden före sekelskiftet 1900 kan ses som ett historiskt formativt skede där den modema 
västerländska staten växer fram och modema politiska institutioner etableras. Staten 
både utvidgar sitt verksamhetsområde och demokratiseras. Björn Wittrock menar att: 
”[I]n the late nineteenth century, European societies were faced with two broad political 
projects, namely that of reconstituting identity and culture in terms of nationhood and 
state and that of politically emancipating or integrating the new working class of 
industrial society.” (1988: 116) Båda dessa politiska projekt är en följd av den 
förändring samhället genomgår med övergången från ett hierarkiskt, förindustriellt 
samhälle till ett alltmer modernt industrisamhälle. Med samhällsförändringen 
transformeras den politiska organiseringen: Dels kan staten inte längre betraktas som 
enbart en sammansättning institutioner, som under kunglig överhöghet har att 
administrera ett visst territorium, utan den måste dessutom aktivt söka förena ”past and 
present in a revolutionary and post-revolutionary age which were being reflexively 
discovered and constructed as national identity and national aspirations...” (Wittrock 
1988: 115); dels måste de nya klasser och grupper som växer fram integreras i 
samhällsgemenskapen och ett sätt att göra det är att utsträcka politiska rättigheter till 
nya grupper. Det innebär att en demokratisering påbörjas som sedermera leder fram till 
den allmänna rösträttens införande. Viktigt att notera för min studie är hur nära 
förbunden denna demokratiseringsprocess är med frågan om en nationell identitet och 
kultur (se även t ex Trägårdh 1990: 34-36). Om de går hand-i-hand, är naturligtvis



avvikare från den nationella identiteten också lätta att göra till avvikare från ett inklusivt 
demokratiideal.

Sammanlänkad med denna samhällsutveckling är den tidiga välfärdsstatens 
framväxt, genom vilken statens verksamhetsområde utvidgas. Den ”sociala frågan”, dvs 
hur sociala problem skall lösas i ett industrialiserat samhälle, är vid denna tidpunkt en 
viktig politisk fråga. Vad som nu etableras är föreställningen att det är en central uppgift 
för staten att lösa dessa problem (se t ex Kuhnle 1996: 243). ”The policy innovations 
related to solutions for the social question involved a major societal reorientation. Thus 
the protagonists of poverty relief, in the one case, and for workers’ accident insurance, 
in the other, were perfectly well aware of the fact that the creation of new collective 
institutions might involve a major step in a fundamental reorganization of society. A 
basic form of argument of the proponents of innovation was that society itself had 
changed and needed institutional adaptation.” (Wittrock & Wagner 1996: 93-94) 
Samhällsvetenskaperna är av stor betydelse för den tidiga välfärdsstatens utveckling i 
och med att de bidrar till att formulera en ny syn på samhället och hur samhälleliga 
problem skall lösas. Det nära samband som finns mellan den vetenskapliga kunskapen 
och auktoritativa politiska åtgärder (se t ex Rueschemeyer & Skocpol 1996: 300-305), 
är också tydligt i svensk samepolitik. Experter som anses besitta den kunskap som 
efterfrågas tillåts i stor utsträckning utforma statliga åtgärder och därigenom konstituera 
föreställningar om den samiska gruppen. När sociala frågor kräver vetenskaplig 
kunskap utdefinieras automatiskt samer som auktoritativ kunskapskälla. Den tidiga 
välfärdsstatens framväxt förtydligar även samemas avvikande ställning ur ett statistiskt 
perspektiv. När aktuarievetenskapen vid sekelskiftet ”began to emerge as a broad social 
practice capable of influencing the reality-perception and thinking of a majority of the 
population... [präglas t]he late liberal state or early welfare-state... by a ’universalising 
urge’, a tendency to impose on all its subjects uniform principles, and patterns of 
behaviour as stated by actuarial theory.” (Wahl 1996: 73, se även Kuhnle 1996: 245- 
254)

Industrialisering, demokratisering och sociala frågor etablerar således en samhällelig 
diskurs där ett utbrett statligt handlingsutrymme möjliggörs. Exempelvis synes 
industrins utveckling både kräva att staten tillhandahåller ett förutsägbart juridiskt 
ramverk för ekonomiska aktiviteter och direkt statlig intervention (Wittrock 1988: 117). 
Den ökade statliga verksamheten påverkar naturligtvis de svenska samema, dels genom 
direkta ingrepp för att tillvarata mark- och vattenresurser, dels skall samer, liksom andra 
medborgare, anpassas till det nya demokratiska (välfärds)samhället, även om det inte 
med nödvändighet behöver innebära integrering i detsamma. Anpassning kan även ske 
genom att de segregeras från samhällsgemenskapen, eftersom de avviker från den



nationella identiteten och kulturen. När svensk samepolitik ordnas, konstitueras 
samerna konsekvent i motsatsförhållande till den svenska staten och samhälls
utvecklingen i övrigt. Problemen formuleras i termer av samer som möter det svenska, 
med följd att de åtgärder och den lagstiftning som föreslås är formulerade ur det 
dominerande samhällets perspektiv. Att påbörja studien vid denna tidpunkt innebär att 
svensk samepolitik kan förstås mot bakgrund av det moderna Sveriges och välfärds
statens framväxt.

Periodisering
I stort sett kan svensk samepolitik 1883-1997 ses som sönderfallande i två distinkta 
huvudperioder, där andra världskrigets slut markerar ett tydligt diskursivt brott. I min 
avhandling är dock analysen uppdelad i fyra tidsperioder, 1883-1917,1918-1952,1953- 
1977 och 1978-1997. Periodiseringen är en följd av inomdiskursiva brott och inte 
inordnad inom redan på förhand givna ramar. Under varje tidsperiod formuleras en 
delvis ny föreställning om samiskhet, präglad av de distinkta diskussioner som förs. 
Tidsindelningen ger dock intryck av betydligt större precision än vad som egentligen är 
möjlig att anföra, eftersom perioderna delvis överlappar varandra. Nya idéer, 
föreställningar och institutionaliserade kategorier ersätter inte vid en given tidpunkt 
gamla, utan omdefinieras och ordnas på ett nytt sätt (se t ex Jacobsson 1997: 18, Kjær 
1996: 35). I denna bemärkelse är periodiseringen både en förenkling och ett förtyd
ligande av hur den samepolitiska diskursen utvecklats.

Den första tidsperioden, ordnandet av svensk samepolitik, inleds i och med 
diskussionen om den första renbeteslagen och avslutas med det första förslag till lag om 
vem som är att räkna som same 1917. En gradvis alltmer preciserad och begränsande 
definition av gruppen etableras under denna tidsperiod och samtidigt med att den 
samiska identiteten definieras förtydligas den samepolitiska diskursens gränser. 
Särlagstiftning har funnit en första legitim grund — samer är nomadiserande renskötare 
och skiljs från det svenska. Det annorlunda och avvikande kan särbehandlas.

Definitionen av samiskhet i 1917 års lag (SFS nr 337) tydliggjorde dock samtidigt att 
det finns andra samer än dem lagstiftningen anger och denna problematik utgör grund 
för den andra tidsperioden, 1918-1952. Nya problem formuleras i diskursen som fäster 
en större uppmärksamhet vid den samiska gruppens heterogenitet och alla som är att 
räkna som samer kan inte hänföras till ett “riktigt“ nomadiserande levnadssätt. Inte 
heller kan de utan problem överta en ”svensk” identitet med bofast levnadssätt — 
kategorin icke renskötande samer konstitueras. Under denna tidsperiod införs allmän 
rösträtt, vilken gör samer lika med andra medborgare vad gäller politiska rättigheter. 
Det demokratiska genombrott som detta borde medföra i synen på medborgarnas lika



värde är dock märkligt frånvarande i svensk samepolitik, eller åtminstone inte entydigt. 
Istället framträder en ambivalens som hänger nära samman med konstitueringen av 
kategorierna renskötare och icke renskötare: Å ena sidan är samer som svenskar och 
skall inlemmas i den svenska gemenskapen (icke renskötare), å andra sidan är de 
avvikande och skall behandlas annorlunda än majoriteten medborgare (renskötare).34

Den tredje tidsperioden, 1953-1977, präglas av en påtaglig diskursiv förändring, där 
brottet mellan tiden före och efter andra världskriget tydliggörs. Nu är inte längre 
rasbiologiska och kulturhierarkiska argument legitima i diskursen. En markant 
förändring jämfört med tiden före andra världskriget kan urskiljas även vad gäller 
tillträde till den offentliga arenan. De som anses tillhöriga den samiska gruppen tillåts i 
allt större utsträckning delta som självständiga politiska aktörer, även om det politiska 
handlingsutrymmet fortfarande är starkt begränsat.35 Samer betraktas nu inte i första 
hand som avvikande, utan som en minoritetsgrupp, som behöver skydd för sitt språk 
och sin kultur. Det skapar utrymme för en diskussion om vad som är samisk kultur och 
hur samemas ställning som folk, eller minoritetsgrupp, skall kunna stärkas. Den 
föreställningsvärld som legitimerar särlagstiftning transformeras med detta, men då 
rennäring anses vara förutsättning för samisk kultur bibehålls kategorierna renskötande 
och icke renskötande samer och politikens inriktning förblir till stora delar oförändrad.

Under den sista tidsperioden, 1978-1997, förefaller föreställningen om samiskhet 
innesluta alla som definierar sig som tillhöriga minoritetsgruppen, då synen på samer 
som minoritetsgrupp och urbefolkning etableras. I samerättsutredningens arbete sätts

34Inlemmandet av samer i den svenska gemenskapen kan ses mot bakgrund av ett framväxande svenskt 
”folkhem”. Folkhemstanken innefattar en föreställning om kollektivets företräde framför individen och 
att en stabil och stark centralmakt skall utforma samhället för medborgarnas bästa, främst genom 
utbildning och fostran (se t ex Hirdman 1995: 217-234, Trägårdh 1990: 42-47). För samema får detta 
vissa konsekvenser: Dels görs de lika med andra medborgare, de inordnas i kollektivet, dels förstärker 
inordnandet deras avvikande position om de inte lever upp till de normer som stipuleras. Vid sidan av ett 
inneslutande folkhemsideal, accentueras samtidigt utpekandet av samer som annorlunda på rasmässig 
grund. Inte minst får detta synsätt legitimitet genom inrättandet av rasbiologiska institutet 1922, även om 
föreståndarens, professor Herman Lundborg, i det närmaste fanatiska forskning (Lundborg 1932, 1941) 
om samemas rasbiologi inte explicit erhåller genomslag i den offentliga diskursen. Att minoritetsgrupper 
både är lika och specifika, ligger även till grund för Nationernas Förbunds (NF) program för 
minoritetsskydd. Första världskrigets slut medför en ny syn på minoritetsgrupper och NF fokuserade 
frågan om minoriteters rättigheter i fredsavtal och särskilda minoritetsfördrag. Minoritetsfrågan ansågs 
vara central för internationell stabilitet och minoriteters rättigheter borde därför garanteras både av 
humanitära och pragmatiska skäl: Dels borde minoriteter tillförsäkras jämlikhet med andra nationaliteter 
inom en stat, dels borde de tillerkännas rätt att bevara sina rasmässiga egenheter, traditioner och 
nationella egenskaper (se t ex Thornberry 1997: 14-17). Med uppdelningen av samer i olika kategorier 
blir dock aldrig frågan om minoritetsskydd för samer som grupp betydelsefull i den offentliga debatten. 
Samefrågan har redan funnit sin lösning.
35Betydelsefull för denna förändring är naturligtvis att samiska landsmöten institutionaliseras efter andra 
världskriget. I och med att Svenska Samemas Riksförbund (SSR) konstitueras 1950 erhåller samerna en 
organisation som kan företräda samiska intressen och som ur statens perspektiv motsvarar andra 
intresseorganisationer som representerar specifika grupper. SSR blir en aktör som den svenska staten 
måste förhålla sig till. För en mer utförlig analys av SSR:s struktur, organisation och politik de första 
decennierna, se t ex Svensson (1973: 70-95).



detta nya förhållningssätt i relation till folkrätten. Det hävdas ”att Sverige på folkrättslig 
grund har förpliktelser gentemot samema på olika sätt. Sverige måste avstå frän sådana 
ingrepp i naturen att de naturliga förutsättningarna för rennäringens fortbestånd 
äventyras. Sverige måste vidare sörja för att nödvändiga resurser tryggas för den 
samiska kulturens fortlevnad och utveckling. Det sagda kräver beaktande i såväl 
lagstiftning som rättstillämpning.” (SOU 1986: 16) Samer skall som grupp erhålla 
positiv särbehandling. Domen i skattefjällsmålet 1981 (Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 
1981: 1) bidrar också till att frågan om samemas rättsliga ställning utreds, då den anses 
stärka samemas rätt till mark och vatten. Denna nya föreställningsvärld utmanar 
existerande särrättighetssystem och det förefaller som om svensk samepolitik är inne i 
ett formati vt skede — den samepolitiska diskursen är ett drygt sekel efter de första 
renbeteslagama återigen potentiellt ”öppen”.

TIDIGARE FORSKNING
Tidigare forskning kan förstås relativt brett eller smalt. Ett bredare angreppssätt skulle i 
föreliggande studie kunna innebära en allmän översikt över forskningen i allmänhet om 
minoritetsgrupper, urbefolkningar, urbefolkningars rättigheter, internationell rätt, 
folkrätt etc,36 men även en genomgång av mer specifika forskningsområden som norsk 
samepolitik, finsk samepolitik, rysk samepolitik, forskning rörande maorier, aboriginer, 
innuiter, amerikansk indianpolitik etc. Min studie förefaller således i ett brett perspektiv 
aktualisera ett mycket stort antal vetenskapliga diskurser och distinkta frågor att förhålla 
sig till. Jag har dock valt att definiera mitt forskningsfält smalt. Med det blir fokus mitt 
huvudsakliga analysobjekt — debatten om lika eller särskilda rättigheter i offentlig 
svensk samepolitik.

Särskilda rättigheter och offentlig svensk samepolitik
Grovt skisserat kan tre spår urskiljas i forskningen om samiska rättigheter i offentlig 
svensk samepolitik: Det första diskuterar samepolitiken i ett övergripande perspektiv 
med följd att den särskilda lagstiftningen analyseras; det andra fokuserar samemas 
rättsliga ställning i ett juridiskt äganderättsperspektiv; och det tredje diskuterar 
urbefolkningars rättigheter.

Svensk samepolitik och den särskilda lagstiftningen
Den särskilda lagstiftningen står ofta i centrum i studier av svensk samepolitik, utan att 
rättighetsproblematiken för den skull utgör det primära analysobjektet. Två 
statsvetenskapliga studier, med helt skilda syften, kan sägas följa detta spår.37 Karl-Eric

36En litteraturgenomgång av några av dessa områden står att finna i Kymlicka (1995b: 375-382).
37I detta sammanhang kan även Beachs (1981) studie nämnas. Hans fokus är renskötselns utveckling och



Sammeli (1971) beskriver lagstiftningens tillkomst och politikens utveckling — varför 
politiken blev som den blev tiden 1886-1928 — och samemas organisationssträvanden. 
Han menar i stora drag att politiken formas utifrån en vilja att kolonisera lappmarkerna 
och drivs av nationalekonomiska motiv. Utredningsväsendet och enskilda aktörers 
inflytande, riksdags- och ämbetsmän, tillskrivs avgörande betydelse för att förklara den 
svenska samepolitiken, liksom relationen till Norge.

En liknande förklaring till den svenska samepolitikens utveckling står att finna i Rolf 
Sjölins (1981) analys. Hans fokus är dock samemas möjlighet, eller snarare brist på 
möjlighet, att påverka politiken. Utgångspunkten i hans studie är ett uttalat 
maktperspektiv, vad gäller hur och i vilka frågor samema har haft möjlighet att påverka 
politikens utformning. Dels studeras de enskilda samernas möjlighet till politiskt 
deltagande genom rätten att rösta, de praktiska möjligheterna att göra det och om de 
faktiskt utnyttjat rätten, dels studeras i olika frågor samernas inflytande och 
maktmöjligheter som grupp. Den studie i icke-makt som detta innebär, präglas av en 
syn där direkt inflytande och deltagande är ett mått på makt. Ur detta perspektiv är 
slutsatserna nedslående.”Samemas politiska medverkan [valdeltagande och aktivitet på 
kommunalstämmor] har från 1850-talet och under de följande hundra åren varit liten... 
[och m]an kan konstatera att samema haft svårt att nå inflytande särskilt i det politiska 
systemets centrala del, dvs på riksdags- och regeringsnivå.” (Sjölin 1981: 231, 233) 
Samemas maktlöshet förklaras delvis genom den kolonialistiska politik som förs, där 
centralmakten söker lägga under sig markområden i norr och de naturresurser som där 
finns. Socioekonomiska faktorer har styrt politiken med stöd av majoritetens attityder 
och värderingar om samer.

Naturligtvis är det så att vissa intressen är betydelsefulla för politikens utveckling, 
liksom målsättningen att kolonisera och ekonomiskt nyttja de naturresurser som finns i 
lappmarkerna. Det är ett viktigt perspektiv för att förklara svensk samepolitik och ett 
framväxande särrättighetssystem. Denna typ av förklaringar är dock frånvarande i 
föreliggande studie. Syftet är inte att förklara utvecklingen av svensk samepolitik, utan 
att förstå hur en särskild lagstiftning legitimeras offentligt och hur lagstiftningen hänger 
samman med en föreställning om gruppen. Oavsett vilka specifika intressen som sökt 
vinna företräde i politiken, eller vilka mål som formulerats offentligt, är den politik som 
förs viktig att förklara och rättfärdiga. Särskilt när en viss grupp skall behandlas 
annorlunda än majoriteten. Och här framträder betydelsen av det Sjölin kallar 
majoritetens attityder och värderingar, som jag tror innebär detsamma som dominerande 
föreställning om gruppen. Institutionaliserade föreställningar om gruppen ger

förändring, men den svenska renbeteslagstiftningen erhåller en framträdande plats. Särskilt viktigt är att 
han påvisar hur lagstiftningen inverkar på samernas möjlighet att nyttja mark och vatten, dvs 
förutsättningarna för rennäringen.



förutsättning för handlingar som i den offentliga diskursen är legitima — ett politiskt 
möjlighetsrum skapas. Jag söker förstå hur detta möjlighetsrum skapas med avseende 
på en särskild lagstiftning.

Det är dock inte bara ansatsen som är annorlunda i min studie, utan jag överger också 
ett aktörsperspektiv. Central i min analys är den diskursiva formeringen av en samisk 
identitet. Det sätt på vilket gruppen konstitueras politiskt är av betydelse för att 
legitimera en viss institutionell ordning, men även för att denna ordning upprätthålls. 
Genom att gruppen konstitueras på ett visst sätt, erhåller politiken en egen inneboende 
logik, där avvikelser från ett ideal om lika behandling av medborgare har ett givet svar. 
Till detta förhåller sig enskilda aktörer, som deltagare i diskursen (dvs om de har 
tillträde till den diskursiva arenan). Detta synsätt innebär också att ett aktörsorienterat 
maktperspektiv överges. Med Jeffrey Isaac i hans kritik av Steven Lukes, menar jag att: 
”An adequate formulation of the concept of power must recognize that the power one 
agent exercises over another agent in interaction is parasitic upon the powers to act that 
the agents possess.” (Isaac 1992: 41) Makten att — till skillnad från makt över — 
bestäms av de sociala relationer som är etablerade och upprätthålls i min mening delvis 
genom hur gruppen konstitueras offentligt.

Samisk äganderätt till land och vatten
Frågan om samemas rättsliga ställning är i den juridiska diskussionen i första hand en 
fråga om samisk äganderätt till land och vatten, där statens respektive samemas rätt 
söker klarläggas. Det föranleder studier som i ett historiskt perspektiv fastlägger 
relationen mellan samemas markanvändning och gällande rätt vad gäller denna 
användning (se t ex Bengtsson 1994, Cramér & Prawitz 1970, Jahreskog 1982). Två 
traditioner har enligt Kajsa Korpijaakko-Labba dominerat i synen på samemas rättsliga 
ställning och samverkat till att samer idag inte tillerkänns äganderätt. I den ena, ”den 
kolonisationshistoriska synvinkeln”, hävdas att jordäganderätt inte kan tillfalla 
nomader. Först med åkerbruk kan äganderättsanspråk finna en egentlig grund. 
Nomadiserande folk har vanligen inte ansetts kultivera marken, dvs inte nedlagt sitt 
arbete i den. Därför kan de inte heller göra anspråk på äganderätt.38 I den andra 
traditionen, ”det rättshistoriska angreppssättet”, hävdas samer aldrig ha tillerkänts 
äganderätt, utan marken har tillhört staten (Korpijaakko-Labba 1994: 20-43). 
Korpijaakko visar dock både att samer har tillerkänts äganderätt och att ägande 
historiskt har varit en central fråga för samema själva, även under ett nomadiserande 
levnadssätt. Hon menar att det innebär ”att bedömningarna av lapparnas rättsställning 
bör bli föremål för en grundlig omvärdering. Det har visat sig, att tidigare forskare

38Fundamentet för detta synsätt återfinns, enligt Nozick, i det lockeska argumentet att egendomsrätt till 
ett föremål enbart uppkommer om man blandar sitt arbete med det (Nozick 1986: 200-202).



konstruerat sin historiebild i detta avseende på felaktiga grunder, ibland enbart på 
antaganden.” (Korpijaakko-Labba 1994: 463)

Äganderättsfrågan är oerhört central i dagens samepolitiska debatt, inte minst genom 
de rättsliga processer som fortgår. Därmed är frågan också av stor betydelse för 
framtida svensk samepolitik. Den juridiska diskursen är dock ur mitt perspektiv 
parallell med, men delvis avvikande från särrättighetsdebatten. Särskilda rättigheter är 
något som tillerkänns individer eller grupper särskilt, till skillnad från andra 
medborgare och måste därför legitimeras på andra grunder än äganderätt. Endast så 
länge rätten att nyttja mark och vatten från statens sida definieras som privilegier på 
andra gruppers bekostnad, måste avvikelser från ett ideal om lika behandling med 
nödvändighet legitimeras. Tillerkänns samer äganderätt, är det omöjligt att fortsätta att 
diskutera i termer av särskilda rättigheter. Då är egentligen inte heller mitt resonemang i 
denna fråga av intresse. Därmed inte sagt att föreställningen om gruppen inte är viktig i 
den juridiska diskursen för att etablera om äganderätt skall, eller inte skall, tillerkännas 
samer. Men det är en annan diskussion.39

Kränkning av äganderätten diskuteras dock även i politisk teori som ett explicit 
rättviseargument för att tillförsäkra grupper särskilda rättigheter. Förekomsten av 
historiska överenskommelser mellan majoritet och minoritet, eller situationer där avtal 
inte funnits och majoritetsbefolkningen tillägnat sig landområden på ett ”orättmätigt” 
sätt, exempelvis genom kolonisering, hävdas ofta viktigt att beakta ur ett 
särrättighetsperspektiv (se t ex Kymlicka 1995a: 116-120, Lyons 1982: 355-357). Till 
stöd för detta synsätt kan Robert Nozicks rättviseteori anföras. Enligt honom är ett 
överförande av landområden från en individ till en annan rättmätigt endast om det 
uppfyller två grundprinciper: Principen om rättvisa i förvärv och principen om rättvisa i 
överföring.40 Han menar dock att fördelning ofta inte uppkommer enligt dessa 
principer, utan ”[vjissa människor stjäl från andra, eller bedrar dem eller gör dem till 
sina slavar, genom att tillgripa det de producerar och hindra dem från att leva som de 
vill...” (Nozick 1986: 177-178) Orättmätigt förvärv och överföring måste korrigeras. 
Enligt Nozick påverkas inte situationen av att de som var utsatta för den ursprungliga

39Naturligtvis tar frågan om rätt till mark och vatten plats även i min studie, men inte utifrån ett juridiskt 
perspektiv. Sedan den första renbeteslagen har äganderättsfrågan i första hand avgjorts genom politiska 
överväganden och inte rättsliga processer, med följd att samer inte tillerkänts äganderätt, utan 
”lapprivilegier”. När debatten om samisk äganderätt sedan 1960-talet främst förts i domstolar har 
politiska ställningstaganden gjorts till juridik (utan att för den skull upphöra att vara politiska och 
normativa) och frikopplats från diskussionen om särskilda rättigheter. Det har dock medfört att staten till 
viss del kunnat undvika att formulera ett potentiellt nytt normativt förhållningssätt och istället överlämnat 
det till utfallet av rättsliga processer.
4®Det är oklart hur Nozicks första princip skall tolkas, dvs hur ”icke ägda föremål kan komma att ägas.” 
(Nozick 1986: 176) Jonathan Wolf menar att Nozick endast presenterar ett svagt försvar för 
egendomsrätten:”[E]tt tillägnande är berättigat om och endast om det inte gör så att någon annan får det 
sämre ställt.” (Wolf 1992: 160) Den andra principen är enklare: Rättmätig överföring måste vara frivillig.



orättvisan inte längre är part i tvistemålet, utan striden kan stå mellan senare 
generationer. Kan det orättmätiga bevisas, skall äganderätten återföras till ättlingarna till 
de ursprungliga ägarna, eller så skall de kompenseras på annat sätt genom en 
uppskattning av vad som kunde ha inträffat om den rättmätiga ägaren behållit sina 
landområden. Ett sätt att kompensera denna historiska orättvisa är genom särskilda 
rättigheter.

Skattefjällsmålet illustrerar dock till viss del svårigheterna med ett nozickskt synsätt 
och frågan när något skall anses (orättmätigt) förvärvat på ett sådant sätt att 
äganderätten är entydig. Högsta Domstolens dom påvisar en minoritetsgrupps utsatthet 
när den skall driva rättvisekrav mot staten: Dels skall samemas äganderätt bevisas, dels 
skall överföringen visas vara orättmätig.41 Definitionsmakten ligger inte hos samema 
(se t ex Svensson 1997: 187-188) och staten hävdar att samemas äganderätt inte är 
kränkt, då de inte anses ha ägt marken. Men Nozicks korrigeringsprincip har också 
moraliska implikationer. Äganderättens fundamentala position kan ifrågasättas (Lyons 
1982: 361-378), liksom vari det rättvisa i historisk kompensation ligger (Reinikainen 
1999). Skall individer som i god tro erhållit mark och odlat den behöva bli lidande för 
en historisk orätt begången av staten i det förgångna? Hur stor skall orättvisan vara för 
att kompenseras och med hur mycket skall den gottgöras? Hur långt tillbaka skall vi gå 
historiskt för att all orättvisa skall vara kompenserad?

Urbefolkningars rättigheter
Rätten till mark och vatten aktualiseras inte bara genom äganderättsfrågan, utan är 
också grundläggande i diskussionen om urbefolkningars rättigheter (se t ex Beach 1988, 
1995, Svensson 1997). Den stora skillnaden från det juridiska perspektivet är att 
anspråket på rätten till mark och vatten inte enbart vilar på historisk rätt och rättslig 
prövning, utan också på ett i grunden normativt antagande vid sidan om äganderättens 
företräde. Urbefolkningar har vissa rättigheter som skiljer dem från andra 
minoritetsgrupper — de har rätt att bestämma över den egna gruppens traditionella 
naturresurser. Dessutom anses de ha rätt till politisk autonomi, rätt att utveckla ett 
kulturellt arv, liksom rätt att använda sitt eget språk. Till stöd för dessa rättigheter 
anförs ofta just att gruppen är en urbefolkning, dvs de var först på plats och har därefter 
blivit av med sin ursprungliga rätt till de geografiska områden och naturresurser de av 
tradition nyttjat. Det ligger också i linje med hur urbefolkningar definieras i 
International Labour Organization’s (ILO:s) konvention 169 om ursprungsfolk och 
stamfolk i självstyrande länder från 1989:42

41Att överföringen var orättmätig hävdades inte av samema i Skattefjällsmålet (Bengtsson 1982: 144). 
För en utförlig analys av Skattefjällsmålet, se Svensson (1997).
42I en norsk kontext diskuteras urbefolkningars rättigheter i t ex Broderstad (1998). Särskilt intressanta



[F]olk i självstyrande länder, vilka betraktas som ursprungsfolk på grund av att de härstammar från 
folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för 
erövring eller kolonisation eller fastställandet av nuvarande statsgränser och vilka, oavsett rättslig 
ställning, har behållit en del av eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska 
institutioner. (Artikel 1)

Det legitima i urbefolkningars krav tas utifrån denna definition ofta för given och den 
svenska statens politik analyseras utifrån detta: Dels hur lagstiftningen motsvarar 
samemas status som urbefolkning, dels hur samiska krav på rättigheter i egenskap av 
urbefolkning bemöts (se t ex Korsmo 1992, Lewis 1998, Sillanpää 1994).43 Det innebär 
att frågan om vad som legitimerar avvikelser från ett ideal om lika behandling redan 
erhållit ett svar och inte vidare behöver diskuteras. Den normativa grunden för denna 
avvikelse behöver därmed inte heller utvecklas, utan kan hänföras till internationella 
konventioner om urbefolkningars rättigheter.44 Urbefolkning blir den måttstock utifrån 
vilken politiken bedöms.

Detta argument förefaller intuitivt starkt, men är otillräckligt utan ett implicit 
antagande om äganderätt till mark och vatten, eller ett antagande om att historisk 
orättvisa bör kompenseras. Det framförs dock även mer utförliga normativa försvar av 
urbefolkningars rättigheter, där till det ursprungliga även läggs en diskussion om 
jämlikhet (se t ex Lewis 1998: 10-37). Med detta synsätt är det ojämlika maktrelationer 
i det samhälle vi lever och vikten av en kulturell tillhörighet, som normativt legitimerar 
att urbefolkningar som samer bör tillerkännas rättigheter. Detta teoretiska angreppssätt 
avviker därmed inte från mina utgångspunkter att en diskussion om särskilda rättigheter 
måste baseras på självrespekt som ett jämlikhetsideal, att de identiteter som konstitueras 
är av betydelse för att tillförsäkra individer självrespekt och att kollektiva identiteter 
upprätthåller ett samhälles sociala relationer. Den normativa diskussionen gör det dock 
svårare att, som vi har sett Kymlicka, särskilja mellan urbefolkningar och minoritets- 
eller förtryckta grupper i allmänhet. Däremot kan egenskapen av urbefolkning — som 
särskilt format de sociala relationerna mellan det dominerande svenska samhället och 
samema — innebära att samer som grupp endast kan tillförsäkras självrespekt genom 
att tillerkännas autonomi.

Om det normativa perspektivet och de konkreta rättighetskraven i denna diskussion 
liknar mina egna, har dock min analys av svensk samepolitik en annorlunda

bidrag är Jens Edvin Skoghöys om ILO-konventionens betydelse i rättighetsdebatten, Mindes om 
urbefolkningars status i ett historiskt perspektiv och Nils Oskals om den normativa grunden för 
urbefolkningars rättigheter.
43Kategorin urbefolkning tenderar dra analyser av samepolitik till ett traditionellt sätt att bruka marken. I
första hand fokuseras därför rätten till mark och vatten, vilket innebär att renbeteslagstiftningen ofta står i 
fokus (se t ex Korsmo 1992, Sillanpää 1994). Andra rättigheter är inte av samma dignitet eller intresse. 
^För en analys av urbefolkningars rättigheter i enlighet med internationell lag, se t ex Alan Phillips och 
Allan Rosas (1997).



utgångspunkt. Mitt fokus är hur avvikelser från idealet om lika behandling legitimeras 
politiskt. Istället för att ta urbefolkningsbegreppet för givet, studerar jag den betydelse 
föreställningar om samer haft i svensk samepolitik. Att samer varit först på plats har 
exempelvis sammanlänkats med en föreställning om den samiska kulturens lägre värde 
och undergång, vilket bidragit till att förklara och rättfärdiga att sedvanerätten ersätts av 
”lapprivilegier”. Först i senare tid har statusen av urbefolkning varit en explicit del av 
debatten om en särskild lagstiftning för den samiska gruppen (jmf Minde 1998: 59), där 
denna status tillskrivits ett ur rättighetssynpunkt positivt innehåll. Konstitueringen av 
samer som urbefolkning är med mitt perspektiv ett sätt att i offentlig politik legitimera 
avvikelser från likabehandlingsidealet, dvs urbefolkning är svaret på frågan varför 
samer bör tillerkännas särskilda rättigheter, vilket även implicerar specifika svar på 
frågorna hur samer skall särbehandlas och vilka som skall särbehandlas.

Diskussionen om urbefolkningars rättigheter är tillsammans med den juridiska 
debatten om samisk äganderätt en av de absolut viktigaste frågorna i den samepolitiska 
diskursen idag. Lennard Sillanpää hävdar att: ”Sami claims to land and water title 
within their homeland regions based on their rights as an aboriginal people is possibly 
the most important public policy issue facing political decision-makers and 
administrators...” (1994: vi) Att samer i den offentliga politiken konstitueras som 
urbefolkning är också centralt i den senare delen av min studie. Om synen på samer som 
urbefolkning etableras och denna föreställning kan legitimera avvikelser från idealet om 
lika behandling, är det rimligt att förutsätta att ett helt nytt system av särrättigheter 
måste konstrueras.

Föreställningar om gruppen och politikens konstituerande moment 
Min betoning av föreställningar om gruppen som grund för ett särrättighetssystem, 
liknar i delar den studie Brit Uppman (1978) gör. Hon studerar samhälleliga 
föreställningar om samema 1870-1925 och hur de är sammanlänkade med den politik 
som utformas inom kultursektorn. I hennes analys framträder på ett påtagligt sätt den 
betydelse föreställningar om den samiska gruppen har för att legitimera avvikelser från 
lika behandling. Politikens utformning är i hennes mening påverkad av social- 
darwinistiska idéer och den etnocentrism som framkommer i olika litterära fram
ställningar vid denna tid (se även t ex Cramér 1982, Eriksson 1982, Kvist 1995, 
Lundmark 1995, Pusch 1998). ”Man saknade förmåga eller vilja att sätta sig in i det 
främmande kulturmönstret och bedömde samema och deras levnadssätt efter sin egen 
livsstil.” (Uppman 1978: 165) Dessa i tiden dominerande idéer bidrar, enligt Uppman, 
till att förklara politikens utformning, även om ”bakomliggande intressen” av 
ekonomisk art tillskrivs störst vikt.



Betydelsen av en föreställning om gruppen är således, liksom i min studie, central i 
Uppmans analys. Det som i första hand skiljer mitt perspektiv från hennes är att jag 
betonar politikens konstituerande moment, dvs hur dessa samhälleliga föreställningar 
konstitueras politiskt och institutionaliseras i lag. Frågan är inte hur och på vilket sätt 
allmänna samhälleliga idéer påverkat politiken, utan hur avvikelser från ett ideal om 
likabehandling legitimeras. Med det blir de frågor som de politiska aktörerna i 
diskursen ansåg betydelsefulla och hur problemen formulerades det centrala att studera, 
dvs politiken utgör mitt huvudfokus. I och med att gruppen definieras politiskt — en 
föreställning om samiskhet institutionaliseras i lag — tas gruppen för given i den 
offentliga debatten. Ett längre historiskt perspektiv kan synliggöra den inneboende logik 
som en kategorisering av den samiska gruppen medför och dess betydelse för den 
politik som senare kommer att föras. Kategoriseringen av samer i offentlig politik 
framträder därför i min studie som särskilt betydelsefull för det system av särrättigheter 
som utformas och för att en given institutionell ordning upprätthålls.

Att särlagstiftningen bidragit till att klyva den samiska gruppen i olika kategorier är 
till viss del en självklarhet. Särlagstiftning innebär alltid, som tidigare diskuterats, att 
grupptillhörighet måste definieras. Kategoriklyvningen betonas också ofta i samband 
med lagstiftningens inverkan på den samiska gruppens politiska organisering, inre 
motsättningar inom den samiska gruppen och dess betydelse för formeringen av en 
samisk identitet (se t ex Beach 1981: 304-316, Eriksson 1997: 97-98, Korsmo 1992: 48- 
49, Lewis 1998: 51-52, R-uong 1982a: 187-188, Sjölin 1981: 16-23). Kategoriseringens 
betydelse är dock inte oproblematisk. I kritiken av den offentliga kategoriseringen av 
samer som grupp, tas ofta gruppens existens för given. En ”riktig” och ”äkta” samisk 
identitet existerar från vilken man kan avskiljas. Analysen av politiken drar därför, 
medvetet eller omedvetet, i riktning mot ett essentialistiskt förhållningssätt, vilket 
exempelvis synes vara fallet när den i lagstiftningen privilegierade renskötande gruppen 
betecknas som ”kärngruppen” (Sjölin 1981: 29). Det är från den man avskiljs och 
därigenom begränsas närheten till ”det samiska”. Utan att länka den offentliga 
politikens kategoriklyvning till hur identiteter konstitueras, eller till ett uttalat 
maktperspektiv, är ett essentialistiskt synsätt nära. Detta stärks av att en sådan syn på 
grupper är ett starkt normativt argument för särskilda rättigheter. Finns det vissa 
karaktärsdrag som delas av alla samer i alla tider — vissa rasegenskaper, en viss natur, 
en särskild kultur etc — kan det föranleda undantag från likabehandlingsidealet. Och så 
har den offentliga politiken ofta legitimerats.

Kategoriseringen sammanlänkas också ofta med ett intresseperspektiv, där kategori
klyvningen förklaras genom att vara ”a necessity for the colonial exploitation of 
resources and the introduction of the rights of Swedish settlers on the same land.”



(Beach 1981: 306-307) Sällan sammanlänkas dock kategori seringen explicit med 
politikens utformning i sig, dvs med de centrala minoritetspolitiska frågorna varför, hur 
och för vilka. Det innebär dels att betydelsen av en föreställning om gruppen för 
utformningen av ett särrättighetssystem ofta förbigås, dels försvinner kategoriseringen 
som maktinstrument — makt att — ur fokus.45 Med väl etablerade kategorier — det må 
vara samer som urbefolkning, nomader, renskötare, etnisk grupp, eller nationell 
minoritet — styrs politikens innehåll. Att förstå vilken roll föreställningen om gruppen 
spelat för frågorna varför en särlagstiftning är nödvändig, hur den skall utformas och för 
vilka särskilda rättigheter är tänkta, skapar möjlighet att påvisa hur ett förgivettagande 
av gruppen både begränsar och möjliggör politisk handling.

45 Andrea Amft (1998) har utgångspunkter som liknar mina i sin studie av kategoriseringens betydelse i 
svensk samepolitik. Hon menar att en ”autentisk” samisk identitet skapas som en följd av 
maktrelationerna mellan svenskar och samer och att denna kategorisering även upprätthåller ett samhälles 
maktrelationer. ”Jag vill hävda att den svenska staten genom lagstiftning och andra (same)politiska 
åtgärder har skapat en samisk befolkning efter den dominerande svenska befolkningens föreställning om 
hur ’äkta’ samer borde vara och att den har bortsett från alla andra samiska kulturvarianter.” (Amft 1998: 
610)



4. ”LAPPRIVILEGIERNAS” LEGITIMERING — 
”Renskötseln fordrar att lappen förer ett 

nomadiserande liv”, 1883-1917
Hvad jag anser ett förslag till lapplag bort grundas vid och byggas på är 
följande:
1/ att lappska befolkningen bör tillförsäkras ej blott nyttjande- utan 
eganderätten till skattefjällen mot vissa villkor och enligt särskilda 
bestämmelser. Dessa bör vara: att fritt få disponera öfver den fjelltrakt, de 
lagligen tillvunnit sig, samt öfver å trakten befintlig skog, slått, bete, jagt 
och fiske samt hafva rätt att sälja trakten, dock ej till bofaste utan blott till 
lappar och till renbete...
2/ att lappkommuner bildas och en lappsk kommunallag utarbetas med 
hänseende till deras egendomliga förhållanden, på det att lapparne må 
vänjas vid att sköta sina ekonomiska förhållanden och blifva i tillfälle att 
sjelfva sträfva för nationens förkofran.
3/ att lappska nationen måtte få rätt att sända representanter till svenska 
Riksdagen, och böra dessa väljas af lappar inom deras egen nation å lappsk 
kommunalstämma... Hvarför skola lapparne sakna denna rättighet, då andra 
i Sverige hafva den? (Skrivelse till kommunalstämman i Hotagens socken
stuga den 27 oktober 1883, i Särskilda utskottets utlåtande nr 1 1886: 126- 
127)

Det finns naturligtvis starka historiska traditioner i den svenska statens politik gentemot 
samema, som bland annat formuleras i termer av sedvanerätt. Även en etablerad 
föreställning om den samiska gruppen finns, grundad i distinktionen mellan lappar som 
ägnar sig åt lappmannanäringar, dvs jakt, fiske och renskötsel, och bönder, som ägnar 
sig åt lantmannanäringar, dvs jordbruk (se t ex Korpijaakko 1992: 85-86, 1994: 52-55, 
429). Distinktionen medför att försörjningsvillkor och levnadssätt har varit mycket 
centralt vid karaktäri seringen av den samiska gruppen och för föreställningen om vem 
som är lapp. Men i och med att sedvanerätten frångås vid etableringen av den första 
renbeteslagen 1886 och ersätts av ett system av särskilda samiska rättigheter — 
”lapprivilegier” — förändras förutsättningarna för politiken till viss del. Nya problem 
formuleras, vilkas orsaker anges och nya lösningar institutionaliseras. I och med de 
första renbeteslagama ordnas därför offentlig svensk samepolitik allteftersom till ett 
enhetligt politikområde. En specifik samepolitisk diskurs med ett specifikt kunskaps
objekt etableras.11 detta kapitel analyseras hur detta sker.

För att inte ge en bild av en politisk och social ordning utan föregående historisk 
politisk utveckling, inleds detta avsnitt med en kortfattad situering av vad skeendet fram 
till slutet av 1800-talet har inneburit för svensk samepolitik och vilka föreställningar 
som är etablerade genom de lagar, reglementen och förordningar som har stadgats. *

^Företrädare för den samiska gruppen är inte inbegripna bland de politiska aktörerna, utan de har under 
en lång period varit exkluderade från direkt inflytande på och deltagande i politikens utformning (se t ex 
Sjölin 1981:29-98).



Kapitel4. "Lapprivilegiemas” legitimering

INLEDNING: RENSKÖTSEL OCH KRISTENDOM
Samers förhållanden har historiskt reglerats i relation till, eller som en följd av 
regleringen av svenskars förhållanden, främst kolonisationen av lappmarkerna och 
upptagandet av odling, där avvittringen av kronans mark till enskilda jordbrukare varit 
ett viktigt led.2 Det var den svenska statens och därmed nybyggarnas intresse, som kom 
i första hand. När samema väl fokuseras i lagstiftningen diskuteras deras förhållanden 
parallellt med frågan om hur en god jordbrukare skall sköta sina marker och var en bra 
odling kan upptas. Samtidigt som mark uppodlas, vilket medför att samernas 
renbetesområde inskränks, hävdas att hänsyn skall tas till samernas behov och 
användande av marken för renskötsel. ”En af de omständigheter, som för afvittringen i 
lappmarkerna påkalla särskilda bestämmelser, väsendtligen afvikande från dem, som 
gälla för det nedre landet, är, att i lappmarkerna, jemte den i sednare tider inflyttade 
bofasta befolkningen, finnes en stam af nomader, det lappska folket, som af ålder 
innehaft landet, och som betraktar hvarje odlingens framsteg såsom ett ingrepp i 
Lappames ursprungliga rättigheter.” (prop nr 4 1873: 12)

Detta synsätt är tydligt redan i ett kungligt plakat från 1673, angående lappmarkernas 
bebyggande. Nybyggarna bereds möjlighet att uppta ängs- och betesmark enbart där 
samer inte redan nyttjar marken. Likaså i det s k lappmarksreglementet, från år 1749, 
där bland annat nybyggarnas rätt att fritt jaga vilt regleras. En fri jakt anses hindra en 
uppodling av marken i den mån som krävs av en god jordbrukare och den stör 
”lappallmogens” jakträtt, för vilken de betalar skatt. Jakträtten för nybyggarna 
begränsas därför (Kongl. Maj:ts nådige reglemente för them som antingen redan bo och 
bygga i Lappland, eller och hädan efter, til landets uppbrutande therstädes, sig nedsätta 
vilja 1749: § 8). Kolonisationens fortskridande betraktas fram till mitten av 1800-talet 
som i stort sett problemfri. Den dominerande föreställningen, den s k parallellteorin, är 
att bofasta jordbrukare och renskötande samer kan samexistera sida vid sida, bara klara 
regler finns. Den inställningen stärks av statens vilja att skapa goda jordbrukare på 
bördig mark. De jordbrukande skall förhindras att odla marken där det inte ger 
tillräckliga utkomster, vilket lämnar utrymme åt samer i de fjälltrakter där markerna är 
otjänliga för odling.

Svenska staten beslutar 1873 (SFS nr 26) att en definitiv odlingsgräns måste dras, 
ovan vilken marken betraktas som otjänlig för odling, varför nybyggen inte längre skall 
tillåtas där. Gränsen anses vara av stor betydelse, ”ej blott för skyddandet af lappames

2Fram till den andra hälften av 1800-talet kan i huvudsak två frågor sägas ha präglat den svenska 
politiken gentemot samema: Renskötsel och samernas övergång till den kristna tron. Det senare inneslöt 
en vilja att ”civilisera” samema, att höja deras bildnings- och kulturella nivå. För en utförlig studie av 
svensk samepolitik före 1883, se t ex Korpijaakko-Labba (1994), Roger Kvist (1991, 1992a), Ruong 
(1982a) och Lennart Lundmark (1998). För en kortfattad redogörelse utifrån ett statsvetenskapligt 
perspektiv, se t ex Eriksson (1997: 82-87) och Korsmo (1992: 137-182).



och nybyggarnas ömsesidiga rättigheter och förebyggandet af tvistigheter dem emellan, 
utan äfven för att derigenom kunna förekomma nybyggens anläggande i trakter, helt 
och hållet otjenliga för kultur, hvilket missbruk mer än något annat bland nybyggame 
förorsakat hungersnöd och brist, för hvars afhjelpande Statens mellankomst så ofta 
påfordrats.” (Stats-Utskottets utlåtande nr 38 1867: 10) Dessa marker kan istället 
tillerkännas samema för deras uteslutande begagnande, de ”skall [där] äga oinskränkt 
rätt till bete för sina renar.” (SFS nr 81 1850: § 1) Att denna ordning fastläggs innebär 
dock inte att upptagandet av nybyggen och odling upphör ovan odlingsgränsen, eller att 
samemas sedvanerätt till land och vatten säkerställs. Däremot ges samemas ställning 
explicit en större vikt vid fortsatt uppodling: ”Nomadlappamas” intressen skall noga 
beaktas (se t ex Kunglig skrivelse nr 102 1892, SFS nr 54 1909).

En särskild rätt ges samema genom ”lappkodicillen” år 1751.3 Upphovet till den var 
en definitiv gränsdragning mellan Sverige och Norge som kom att gå mitt i samemas 
bosättningsområde. Det ansågs nödvändigt för nationsbyggandet att besluta om samiskt 
medborgarskap i endera landet, vilket även innebar att regler måste skapas för 
flyttningar över gränsen. Kodicillen tryggade samemas rätt att flytta och överskrida 
riksgränsen för att utnyttja betesrätten i båda länderna. Den innebar bland annat att 
samer undantogs från idén om gränsers okränkbarhet; att de gavs tillåtelse att flytta med 
sina renar; att de gavs medborgarskap i respektive land; och att de tillerkändes rätt till 
mark, jakt och fiske (Första Bihang eller Codecill till Gränsse Tractaten emellan 
Konunga Riket Swerige och Norge, Lappmänneme beträffande 1751: §§ 2-10, 12-14). 
Kodicillen ger även samema rätt till neutralitet i krig, vilket betyder att Sverige och 
Norge erkänt att samema har intressen skilda från de enskilda staternas.

Vid sidan av rennäringens reglering i samband med kolonisationen, men ett 
samtidigt led i det svenska nationsbyggandet, finns ett stort intresse för samemas 
bildningsnivå. Redan på 1600-talet grundades den Skytteanska skolan för samiska bam 
och på 1700-talet tillkom Lappmarkens Ecklesiastikverk.4 Målet med undervisningen 
var att kristna samerna, då nationens utsträckande i riket ansågs kräva kristna 
undersåtar. Huvudsyftet var inte en etnisk eller språklig homogenitet, utan en religiös, 
varför undervisningsspråket med fördel kunde vara samiska. I princip har två modeller 
använts (som ofta kombinerades i praktiken) för att höja samemas kulturella nivå. 
Antingen har det ansetts lämpligt att samerna går i fasta skolor, eller så har de

3Kodicillen har varit och är fortfarande föremål för omfattande diskussion (se t ex Pedersen 1998, 
Sillanpää 1994: 47-48). Den har kallats samernas Magna Charta, då den fastlägger samemas 
grundläggande rättigheter (se t ex Beach 1981: 281, Cramér & Prawitz 1970: 92, Svensson 1997: 41-45, 
48 n. 6) och varit viktig för de svenska lagstiftarna att ta hänsyn till, eller åtminstone har den varit 
nödvändig att förhålla sig till.
4För en mer utförlig analys av skolpolitiken, se t ex Sten Henrysson & Johnny Flodin (1992), Henrysson 
(1992), Sammeli (1971: 60-77), Sjölin (1981: 137-164), Uppman (1978: 118-133).



undervisats i ambulerande s k kateketskolor. Vanligen har samer ansetts behöva särskild 
undervisning, skild från svenska barn. Detta stipuleras exempelvis i 1846 års 
reglemente för Lappmarkens Ecklesiastikverk, som prioriterar fasta skolor. I det hävdas 
att: ”1 Lappskola intagas endast barn af Lappska föräldrar...” (SFS nr 23 1846: § 2) och 
undervisningen skall ske på samiska i församlingar där samiska språket dominerar. I 
övrigt berör reglementet till största del hur samema skall förmås att förkovra sig i 
kristendomskunskap. ”1 kyrkan hålle jemwäl Kyrkoherde särskilda förhör med 
nybyggame, när honom finnes nödigt, ock med Lappska allmogen, då den är samlad till 
kyrkohelg. Lappame ware ock skyldige, när de befinna sig i grannskapet af byar och 
nybyggen, der Kyrkoherde håller husförhör, att derwid inställa sig.” (SFS nr 23 1846: § 

31)
Samema kan, i enlighet med parallellteorin, tillåtas leva sitt liv vid sidan av de 

svenska nybyggarna, om de samtidigt inhämtar de nödvändiga kunskaperna i 
kristendom. Denna inställning blir dock problematisk under slutet av 1800-talet. 
Målsättningen att kristna samer och höja deras civilisationsnivå ifrågasätts utifrån 
praktiska skäl: Kan god renskötsel förenas med en ”högre kulturnivå”?

Den svensk-norska lagen 1883
Av stor betydelse för den svenska samepolitiken är 1883 års svensk-norska lag (SFS nr 
29), Förordning rörande de Lappar, som med renar flytta emellan de förenade 
konungarikena Sverige och Norge. Den tillkom efter utdragna förhandlingar för att 
ersätta 1751 års lappkodicill.5 I och med den skapas en ny ordning som reglerar 
samemas förhållanden. Den övertas till stora delar när den första svenska renbeteslagen 
konstrueras, speciellt med avseende på lagens struktur, men även ett flertal paragrafer 
får en i det närmaste ordagrann lydelse i den svenska lagen. Även motiveringen av 
lagförslagets enskilda delar övertas, liksom vilka områden politiken är tänkt att reglera. 
Lagen inför bland annat bestämmelser för tider för flyttning; med hur många renar 
samer har rätt att flytta över gränsen; vart de får flytta; hur de där och under 
flyttningarna får begagna mark och vatten på enskilds och statens ägor; samt 
ersättningsskyldighet vid skadegörelse, både från samernas och den bofasta 
befolkningens sida. Genom att argument för de enskilda förslagen i den svenska 
lagstiftningen ofta hänvisas till den svensk-norska överenskommelsen, utgör den både

^Eftersom förhållandena hävdas förändrade, främst genom en kolonisering av lappmarkerna, var det 
”nödvändigt” att stifta en lag som ”på ett rättvist och billigt sätt tryggar lapparnes tillvaro och rättigheter 
på samma gång den införer ordning i förhållandet mellan bofaste och lappar.” (Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes i Norrbottens län utlåtande, i prop nr 18 1882: 112) Den konkreta innebörden av 
kodicillen och de efterföljande konventionerna mellan Sverige och Norge 1905, 1919 och 1972 beskrivs i 
t ex Lewis (1998: 38-42).



implicit och explicit den svenska lagens legitimeringsgrund.6
Regleringen innebär att det samepolitiska området avgränsas; det huvudsakliga 

problemområdet och därtill hörande problemformulering definieras, liksom centrala 
frågeställningar och konkreta åtgärder för att avhjälpa problemen, dvs vad som skall 
regleras, varför och hur. Den nya ordningen kräver en precisering, en tydlig gräns
dragning i syfte att tydliggöra vem som är vad och varför. Det kommer exempelvis till 
uttryck på ett enkelt, men tydligt sätt i diskussionen om hur den svenska förordningens 
titel skall formuleras. I 1882 års proposition (nr 18) presenteras förslaget som en 
förordning rörande lapparna i de förenade konungarikena. Det anses dock vara en alltför 
vid och oprecis definition, varför det i 1883 års proposition (nr 36) avgränsas till att 
vara en förordning gällande de lappar, som med renar flytta emellan de förenade 
konungarikena. Den sistnämnda formuleringen infogas i lagen, vilket tydliggör'att lagen 
åsyftar samer i bemärkelsen renskötare och renskötare i bemärkelsen nomader (som 
flyttar mellan Sverige och Norge).

En annan viktig gränsdragning sker i en utförlig diskussion om rätten att äga och 
sköta renar, dvs om rennäringen är ett privilegium förbehållet samema, där samema är 
fokus för lagstiftningen, eller om det är rennäringen i sig som skall erhålla företräde. 
Skall rennäringen göras till en näring öppen för alla, oavsett nationalitet? Det svenska 
förslaget är inriktat på att begränsa rätten för bofasta att sköta renar och bruka det 
allmännas betesmarker, medan den norska regeringen är kritisk till ett förbud för 
bofasta att äga och sköta ren. Den hävdar att om det i framtiden skulle visa sig 
ekonomiskt fördelaktigt för de bofasta att uppföda renar, så är detta säkert till godo 
ekonomiskt för samhället i stort, varför de bofasta inte bör tvingas överlåta sina renar 
till samemas skötsel (prop nr 36 1883: 33-34, 89-92). Den svenska inställningen 
grundas däremot i tanken att renskötseln är ”lappames näringsfång” och att rennäringen 
måste skiljas i ägande och skötande av ren. Renägande kan, med tveksamhet, tillåtas 
bofasta, men renarna måste skötas av samer. Enligt den svenska tolkningen skall 
lagförslaget reglera relationen mellan de samer som bedriver renskötsel och de bofasta 
som driver jordbruk. Lagen skall inte ”ordna förhållandet mellan dessa särskilda 
näringar, oberoende af dens nationalitet, som utöfvar den förstnämda.” (prop nr 36 
1883: 91) Skötselrätten måste förbehållas samer och där tvekan kan uppstå om vem som 
egentligen är att räkna som same, skall kriteriet vara att gå ”i vall med sina renar.” (prop 
nr 36 1883: 90, 110-111) De samer som är bofasta och samtidigt renägare och vilkas 
renar endast om vintem följer nomaderna, bör därför inte erhålla samma rättigheter som

^Det anförs t ex i förarbetet till den första svenska renbeteslagen om rätten att äga ren, att: ”Sedan i den 
internationela lagen denna grundsats blifvit erkänd [att bofasta har rätt att äga ren], torde den inhemska 
lagstiftningens ståndpunkt i frågan vara gifven.” (KMB 1883: 102, se även t ex prop nr 2 1885: 33-34)



de nomadiserande samerna. Rättigheten att sköta renar är ofta samernas enda 
utkomstkälla och om lagen tillåter bofasta att förutom ägandet också sköta renar, skulle 
samerna lida ett allvarligt intrång i sin näring, vilket kan medföra deras fullständiga 
undanträngande:

Det är till Lappames förmån och för att tillförsäkra dem möjligheten af en fortfarande existens, 
som förevarande lag bekräftat Lapparne i de rättigheter, de från urminnes tid innehaft att begagna 
statens och i viss mån äfven enskildes mark till renskötsel. Att lagen dessutom skulle tillförsäkra 
utöfvare af renskötsel, hvilka icke vore Lappar, samma förmån och samma rättigheter, det vore att 
medgifva något, som för närvarande ej är medgifvet, och att slå in på en väg, hvilken, om den icke 
blefve ödesdiger för renskötseln, åtminstone kunde varda det för Lapparne. Vid sådant förhållande 
synes åt den hänsyn till den bofaste renegarens trygghet, hvarå förslaget stödjer sig, icke kunna 
tillmätas någon betydelse i jemförelse med de olägenheter, som genom förslaget skulle kunna 
uppkomma för Lapparne och sådana bofaste, hvilka icke vore renegare. (Komiterades utlåtande, 
prop nr 36 1883:91)

Vid ordnandet av svensk samepolitik, finns således två grunder att utgå ifrån vad gäller 
rennäringen: För det första att som ”lapp” skall räknas den som ”går i vall med sina 
renar” och, för det andra, att renskötseln inte är intressant som ekonomisk näring i första 
hand, utan som varandes ”lappames näringsfång”. Samer är nomader och det är deras 
relation till de bofasta som skall regleras. Renbetesrätten föder de särskilda rättigheter 
som etableras för samerna. Möjligheten att öppna renskötseln för alla, oavsett 
”nationalitet”, stängs därmed för vidare diskussion och en stabil grund för en 
särlagstiftning har etablerats. Att näringsfånget är ”lappames” måste dock legitimeras, 
samerna måste på något sätt visas vara annorlunda än svenskar respektive norrmän. 
Varför skall de annars prioriteras framför andra delar av befolkningen? Vi skall i det 
följande se hur detta förklaras, rättfärdigas och institutionaliseras i den svenska 
lagstiftningen.

ORDNANDET AV SVENSK SAMEPOLITIK
Det är således förhållandena inom renskötseln som explicit gör samerna till studieobjekt 
i svensk politik och rennäringen är den främsta anledningen till att en omfattande 
lagstiftning kommer till stånd i slutet av 1800-talet. Rennäringen kräver praktiska 
åtgärder, då klagomål både från bofasta svenskar och nomadiserande samer 
förekommit. De möts genom renskötseln och deras relation är odefinierad: ”Hvad som i 
första rummet framkallat behofvet af föreliggande lagförslag är på ena sidan de bofaste 
jordegames eller böndernas klagomål öfver renegames alltjemt ökade intrång på deras 
egor och öfver bristande vård om rename, emot hvilket bonden i nu gällande 
lagstiftning icke finner något skydd, och på andra sidan renegames klagomål öfver, att 
de hafva för litet utrymme, och öfver, att jordegame söker freda sina egor.” (Farups 
särskilda yttrande, i KMB 1883: 127)

Det explicita syftet med de första renbeteslagama 1886 (SFS nr 38) och 1898 (SFS



nr 66), är att på ett enhetligt sätt och i sammanhållen form definiera relationen mellan 
bofasta svenskar och samer (se t ex KMB 1883: 74-75, 80).7 Den svensk-norska lagen 
underströk betydelsen av en särskild svensk lag. Utifrån den praktiska frågan om hur 
renskötseln bäst bör ordnas för att motverka missförhållanden mellan bofasta och 
nomader föreslås konkreta politiska åtgärder.8 Att just rennäringen fokuseras, får 
betydelse för hur politikområdet utvecklas. Andra samiska näringar, traditioner och 
levnadsformer hamnar i skymundan, utan att en explicit argumentation är nödvändig att 
föra. Aktörerna i den samepolitiska diskursen har dock två normativa frågeställningar 
att förhålla sig till. Den första är frågan varför samer skall erhålla av staten 
sanktionerade förmånliga privilegier, i jämförelse med de svenska nybyggare som får 
sin utkomst under liknande förhållanden. Varför skall samer särbehandlas?

Frågan uppkommer i och med att renskötseln förbehålls samema och att rennäringen 
uteslutande betraktas som ”lappames näringsfång”. Till renskötseln knyts även ett antal 
privilegier, eller särskilda rättigheter, vilka på ett betydande sätt förstärker vikten av att 
skilja mellan samer och svenskar. Kunglig majestäts befallningshavande i Västerbottens 
län är kritisk till detta. Han menar exempelvis att det inte finns någon anledning att 
samer skall tillerkännas en bättre rätt än den bofasta befolkningen vad gäller jakt och 
fiske, det är oskäligt. En särlagstiftning gör det också svårare att kontrollera att lagen 
efterlevs och ”om hvad som är i allmänhet förbjudet skulle tillåtas en viss klass af 
befolkningen... [skulle det] ej utan skäl... väcka ont blod och ovilja hos den bofasta 
befolkningen.” (Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens, Vesterbottens och 
Jemtlands läns utlåtande 1884: 27) Delar av den bofasta befolkningen är i större behov 
av inkomsterna från jakt och fiske än samema. Därför bör den samiska befolkningen 
och de bofasta vara likställda vad gäller dessa rättigheter. Justitierådet Olivecrona 
anmärker, i ett citat som redan är anfört, att:

Konseqvensen af den undantagslagstiftning till förmån för de nomadiserande Lapparne, hvilken 
det remitterade förslaget åsyftat att tillskapa, måste blifva den, att desse Lappar, i afseende på rätt 
till jagt och fiskfångst samt begagnande av skog på enskilde jordegares områden, skulle försättas i 
en mycket fördelaktigare rättslig ställning än andra svenska medborgare i riket. Ja, denna deras 
ställning skulle de fortfarande kunna komma att bibehålla äfven om de sjelfve icke egde en enda 
ren, utan blott vore renskötare åt andra personer... Hvad helst en sådan ny lagstiftning må innebära, 
icke är det rättvisa emot landets öfriga befolkning. (Högsta Domstolens utlåtande 1884: 11)

7Grundsatserna för 1886 års lagstiftning övertas av den kommitté som lämnar förslag till 1898 års 
renbeteslag. Den stora skillnaden är, enligt kommittén, att de praktiska förutsättningarna förändrats; 
renantalet har ökat, samtidigt som samernas disciplin i renskötseln minskat (KMB 1896: 26, se även t ex 
prop nr 56 1898).
^Konflikten mellan samer och bofasta anses ha uppstått på grund av att rennäringen kräver stora 
utrymmen för en god ekonomisk utkomst. Renskötseln betraktas som en problemfylld näring, som 
påverkas av den tilltagande odlingen och allt tätare bebyggelsen. Genom odlingarna har exempelvis 
flyttningsvägar stängts och samer undanträngts från sina gamla visten (se t ex KMB 1896: 68, KMB 
1906: 15, KMB 1908: 26). Det anses viktigt att förebygga ytterligare problem som uppstår om samema är 
vårdslösa i sin renskötsel. Det kan undvikas genom att tydliga regler och fasta gränser införs vad gäller 
renbete och renskötsel (se t ex KMB 1883: 127-147, KMB 1906: 5-7).
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Den första föreslagna renbeteslagstiftningen ses, åtminstone av förslagets kritiker, som 
ett medvetet försök att skapa en särlagstiftning till förmån för samema på den bofasta 
befolkningens bekostnad. Genom lagen kränks den privata äganderätten och 
civilisationens utbredning hindras (Högsta Domstolens utlåtande 1884: 7-8). Den 
praktiska åtgärden att reglera rennäringen tvingar därigenom implicit fram en 
diskussion om rättvisa och ett offentligt förhållningssätt till särskilda rättigheter för 
samema. Hur skall en särlagstiftning legitimeras?

Den andra frågeställningen behandlar också en rättviseaspekt: Hur statens relation till 
den enskilde individen skall hanteras. Avvittringama av kronans mark bedöms vanligen 
ha skett på ett för samema ofördelaktigt sätt: ”Obestridt är det ju, att Lappame varit de 
förste, som gjort sig till nytta Sveriges lappmarker. Nekas kan ej heller, att de blifvit 
undanträngda af odlingen... ” (Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens län, i 
Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens, Vesterbottens och Jemtlands läns 
utlåtande 1884: 14, se även t ex Särskilda utskottets utlåtande nr 1 1886: 18-19, KMB 
1896: 83, mot nr 163 AK 1908: 1) Samema har utan möjlighet att påverka händelse
förloppet blivit av med stora arealer mark. Om det varit ett berättigat agerande från 
statens sida, med hänsyn till exempelvis nationella intressen, eller inte, råder delade 
meningar om, men den som bär huvudansvaret är staten (se t ex KMB 1883: 47-50). 
Den enskilde jordbrukaren har fått sig mark tilldelad av staten i god tro och därefter 
uppodlat den. Skall nu bofasta svenskar kunna straffas för fel tidigare begångna av 
staten, genom att lagstadga om rätt för samema att vissa tider om året föra sina renar på 
enskilds mark? Skall historiska oförrätter kompenseras i samtiden, oavsett vilka 
konsekvenser det får?

Grunden för denna diskussion är beslutet att i och med den första renbeteslagen 
”upphöja” samemas sedvanerätt till en i lag stadgad rättighet. Sedvanan omvandlas till 
ett system av särskilda rättigheter genom en tolkning både av rättspraxis och samemas 
levnadssätt. Det medför bland annat att sedvanerätten ges företräde framför den privata 
äganderätten, men tolkningen möter skarp kritik. Bland annat menar fyra av Högsta 
Domstolens sju justitieråd att sedvanerättens företräde framför den bofasta 
befolkningens oinskränkta ägande- och besittningsrätt till jorden, är en ohållbar rättslig 
grund. Justitierådet Glimstedt hävdar exempelvis att: ”Icke heller torde man ega att på 
grund af bruket eller sedvänjan hos Lappame konstruera ett rättsförhållande mellan 
denna folkstam, å ena, samt den enskilde jordegaren, å andra sidan, af beskaffenhet att 
privaträttens grundsatser om häfd och servitut derå öfverföras.” (Högsta Domstolens 
utlåtande 1884: 2-3). Diskussionen om sedvanerätten fortsätter under förarbetet till 
1898 års lag. Från flera håll framförs krav på att sedvanerätten skall upphöra. Den 
utredande kommittén anser i och för sig att den i lag skyddade sedvanan bidragit till en



sämre vård av renarna, men det är inte ”oväntadt, helst då denna befolkning icke 
befinner sig på en högre utvecklingsgrad än i allmänhet är fallet med den lappska... 
tvifvelsutan vore [det dock] att gå för långt, om man uteslutande eller ens 
hufvudsakligen sökte grunden till dessa missförhållanden i sedvanerättens lagfästande.” 
(KMB 1896: 33) Sedvanerättens status överförs således till en särskild lag, vilket 
medför att sedvanerätten i sig i princip inte ifrågasätts efter sekelskiftet, även om den 
genom lagändringar kontinuerligt inskränks (se t ex SFS nr 895 1919 och nr 309 1928). 
Istället ifrågasätts det särskilda rättighetssystemets omfång.

Vare sig utgångspunkten att förbehålla samema renskötseln, till vilken särskilda 
privilegier och rättigheter knyts, att privilegiera samernas sedvanerätt framför den 
privata äganderätten, eller den särskilda lagens omfång, var således självklar när 
samepolitiken ordnas. Till stor del är därför den samepolitiska diskursen en ständig 
legitimering av dessa grundläggande val av politikinriktning.9 Hur lagstiftningen 
förklaras och rättfärdigas är avgörande för att förstå svensk samepolitik, då den första 
renbeteslagens inriktning bibehålls trots all kritik.

Rennäring: ”Lapparnes näringsfång”
Att rennäringen genom sin särposition i svensk samepolitik både är en fråga tillhörig 
politiken och den grundläggande utgångspunkten för den framkommer tydligt i det 
första förslaget till förordning som avges 1883. Det inleds på följande sätt:

Innan komiterade redogöra för de allmänna grunderna till det af dem utarbetade lagförslag, hafva 
de ansett sig böra lemna en utredning om de nomadiserande Lapparnes nuvarande utbredning 
inom Sverige, om de olika sätt, på hvilka desse å skilda trakter utöfva sin näring, samt om 
förhållandet emellan de bofaste och Lapparne inom de särskilda orterna, hvilket allt synes 
komiterade komma underlätta uppfattningen samt bedömandet af de åtgärder, som böra från 
statsmagternas sida vidtagas, för att Lapparnes näringsfång — renskötseln — må kunna utöfvas 
utan att röna allt för menlig inverkan af jordbruksnäringen eller lägga något väsentligt hinder för 
denna senares bedrifvande å trakter, som derför lämpa sig. (KMB 1883: 21)

Det är för renskötsel och inte andra ändamål som staten anses ha avsatt mark för 
samema och den skall uteslutande användas för renbete (KMB 1883: 74).10 Renskötseln 
ger samema rätt att betjäna sig av mark och vatten för underhåll för sig själva och sina 
renar, rätt till bete, skogsfång och rätt till jakt och fiske.

Den samiska gruppen och det samiska karaktäriseras utifrån rennäringen och deras 
relation till renskötseln skildras på olika sätt beroende av vilket politiskt problem som

9Sillanpää påvisar att många politiker och tjänstemän fortfarande är tvungna att i de norra delarna av 
Sverige och Finland, i allmänhetens ögon legitimera att samer särbehandlas: ”Why does a Sami get a 
permit but I can’t? Why can’t everybody be treated equally?” (1994: 76)
^Att detta är den legitima grunden för att särbehandla samer framstår med all önskvärd tydlighet i första 
kammarens diskussion 1917 angående ändringar i renbeteslagen och speciellt samernas rätt att bosätta 
sig: ”Det är till följd av lapparnas egenskap av renskötare, som statsmakterna ha givit dem särskilda 
privilegier framför andra svenska medborgare.” (Stenberg FK nr 51 1917: 5)



fokuseras. Samema beskrivs i termer av: (i) en yrkesgrupp som bedriver en speciell 
näring, renskötsel och problem anses uppstå när olika näringar konkurrerar om samma 
utrymme. Lagen skall ”befordra en fredlig sammanlefnad emellan utöfvame af de 
särskilda näringsfång, hvarom här är fråga... [och] jemnt afväga mellan de båda 
näringarna i syfte, att de måtte kunna trifvas och utöfvas jemte hvarandra.” (KMB 1883: 
114-115); (ii) en folkstam, eller ras som behöver den svenska statens skydd och för 
vilken rennäringen utgör enda möjligheten till överlevnad: ”Den alltför nära beröringen 
med en överlägsen race är hufvudorsaken till Lappens olycka.” (Kongl. Maj:ts 
Befallningshavande i Jemtlands län, i Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens, 
Vesterbottens och Jemtlands läns utlåtande 1884: 30); (iii) ett nomadfolk, vars sedvanor 
ger dem rätt till sitt urgamla näringsfång med tillhöriga markområden: ”[0]m 
nomadkulturen i Sverige skall försvinna, detta likväl bör inträda såsom den naturliga 
följden af en fri historisk process och icke i yttre hänseende fortskyndas... Ty lappen 
eger verkligen en rätt att åberopa för utöfningen enligt urgammal sed af det näringsfång, 
hvaraf han lever.” (Särskilda utskottets utlåtande nr 1 1886: 18) Karaktäri stiken av 
samema motsvarar tre olika argument för att särbehandla samema; ett ekonomiskt, ett 
rasbiologiskt och ett kulturellt argument. Även om de är olika och urskiljbara, hänger 
argumenten nära samman i debatten och används på olika sätt för att stärka varandra. 
Det utkristalliseras och etableras dock, som vi kommer att se, en legitimeringsgrund ur 
vilken de övriga argumenten erhåller sin styrka.

För att förstå rennäringens betydelse som utgångspunkt för svensk samepolitik och 
hur denna problemformulering medför att gruppen samer konstitueras, måste vi studera 
två centrala diskussioner som är inneslutna i frågan om regleringen av renskötseln; 
varför rennäringen skall förbehållas samema och på vilket sätt en god renskötsel skall 
kunna åstadkommas. Även om rennäringen anses vara en given utgångspunkt för 
samepolitiken, är den inte lika självklar som legitim grund för särbehandling. Den 
föreslagna politiken måste därför besvara frågorna varför den samiska gruppen skall 
särbehandlas, hur den skall särbehandlas och vilka som skall särbehandlas.

Framväxten av samemas rennäringsmonopol
Rennäringen behandlas likt andra näringar när ekonomiska analyser görs och renskötsel 
är i ekonomiska termer ett yrke som andra. Detta resonemang används när rennäringen 
kontrasteras mot jordbruk och skogsindustri (se t ex KMB 1896: 76). I fjälltrakterna 
anses renskötsel vara den enda näring som kan ge ekonomisk vinning, den är ur 
nationalekonomisk synpunkt värd att stödja.11 Det legitimerar att rennäringen

^Detta antagande motsägs dock av exempelvis kunglig majestäts befallningshavande i Jämtlands län. 
Han hävdar att: ”Lappen är i följd af både natur och vanor föga fallen för ordning och en afgjord fiende af 
all sådan ordning, som lägger hämsko på hans fria kringdrifvande, vare sig detta sker på fjellen med



särbehandlas, men inte att den förbehålls samema. I likhet med den svensk-norska lagen 
från 1883 görs en viktig distinktion mellan att sköta och äga ren. Renskötsel är en 
samisk näring och den skall tillförsäkra samer en fortsatt existens genom en säker 
ekonomisk utkomst. De skall ej behöva lämna det liv de är vana vid och födda till, 
varför ett förbud införs mot bofastas skötsel av ren, men renägandet hålls fortfarande 
fritt för alla. Bofastas renägande ökar dock mängden renar som nyttjar statens och, 
ansett som än viktigare i debatten, den enskilde jordägarens mark. Skall den enskildes 
äganderätt till marken kunna kränkas av andra bofasta jordbrukare? Innebär de samiska 
privilegierna verkligen att samer skall kunna sköta bofastas renar?

Det hävdas, exempelvis av Will Farup i hans särskilda yttrande till 1883 års 
lagförslag (KMB 1883: 127-147), att det bofasta renägandet måste begränsas, då det är 
negativt både för samema och för den jordbrukande befolkningen. Han menar att bofast 
ägande är en grundläggande anledning till rådande missförhållanden och grund för den 
”felaktiga idén” att samema inte har fått sig tillräckliga markarealer tilldelade vid 
avvittringen. Vid avvittringen var de marker som tilldelades samema alldeles 
tillräckliga, men till följd av att bofasta investerat i renhjordar har renarnas antal 
mångdubblats. I lagen har inte stadgats att det skall vara samemas renar som har rätt till 
renbete. De bofastas renar får därigenom beta gratis på statens och enskilds mark, vilket 
medför stora kostnader för staten och den enskilde jordbrukaren.* 12 Ett enkelt sätt att 
motverka dessa problem är att tillse att de bofastas renägande upphör. Därigenom skulle 
också mängden renar minska. Särskilda utskottet hävdar dock i sitt utlåtande att det 
vore ytterst kostsamt för samema

då lifvet på fjellet och i skogen är lappens lif och renskötseln är den näring, hvarmed han 
uppehåller sig och de sina, så måste det för den lapp, hvilken ej vidare har egna renar, vara bättre 
att vara renskötare åt en bofast än att icke ha några renar alls att sköta. Grundsatsen att förbjuda 
allt renegareskap af bofaste anser Utskottet fördenskull icke ens i och för sig rigtig. (Särskilda 
utskottets utlåtande nr 1 1886: 33)

På denna punkt avviker 1898 års renbeteslag från sin föregångare. Bofastas 
renägande anses vara orättvist mot andra jordbrukare i området, eftersom äganderätten

renhjorden eller utefter landsvägen för att tigga och spå... Den ekonomiska lättsinnighet, som man i 
regeln finner hos vilda och nomadiserande folk, träffas äfven i hög grad hos Lappen och detta är orsaken 
att den i och för sig inkomstbringande renskötseln icke skapar någon rikedom i Lappens hand... Undantag 
kunna väl finnas, men detta är regeln och sålunda är denna näring i Lappens hand ur statsekonomisk 
synpunkt utan värde, då ingenting skapas som består och intet öfverskott ökar nationalförmögenheten. 
Det är således hufvudsakligast ur humanitetsgrunder som skälen skola tagas till de uppoffringar och 
omsorger, staten särskildt egnar Lappen och hans renskötsel.” (Kongl. Maj:ts Befallningshavande i 
Norrbottens, Vesterbottens och Jemtlands läns utlåtande 1884: 36-37)
12Den bofaste renägaren anses även ha ett destruktivt inflytande på samerna, som inte kan stå emot den 
nya kultur de kommer i kontakt med. De bofasta lurar dem till dåliga affärer genom kortspel och brännvin 
och samerna slutar som vårdare av annans renhjord (se t ex Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Jämtlands 
län, i Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens, Vesterbottens och Jemtlands läns utlåtande 1884: 
30-31).
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kränks (KMB 1896: 37). All rättsgrund anses nu saknas för de bofastas anspråk att för 
sina renar åtnjuta samma betesrätt på andra jordägares mark som tillkommer samema. 
Ur orättvisan mot den övriga jordbrukande befolkningen och de missförhållanden inom 
renskötseln som anses förorsakas av det ökade renantalet och samemas sämre vård av 
de renar de inte själva äger, växer det samiska rennäringsmonopolet fram. I förarbetet 
till lagen hävdas att det är ”principielt rigtigt och öfverensstämmande med begge 
folkstammarnas välförstådda intresse, att bofastes rätt att för egna renar begagna de 
genom lagstiftningen till renbete upplåtna marker i regeln komme att upphöra.” (KMB 
1896: 37)13 Renägande tillåts därför endast bofasta inom lappmarkerna i Norrbottens 
län, om renarna sköts av samer som uteslutande ägnar sig åt renskötsel (SFS nr 66 
1898: § 27). Detta skapar tvivel om samer som redan lämnat rennäringen för att leva 
som jordbrukare har rätt att äga ren. Vem skall räknas som lapp med äganderätt? Oron 
kommer till uttryck i Nordfjells skriftliga promemoria till 1895 års lapplagskommitté: 
”[Sjkola nu dessa bofaste lappar, som tillika hafva renar, vara tvungna att antingen på 
en gång göra kol på sin hjord, eller — för att få hafva qvar en del af dessa — skola de 
dyrt betala för denna en gång åt dem tillerkända rätt?... Jag anser, att en dylik 
lagbestämmelse förgriper sig på den personliga friheten.” (Protokoll vid lapplags- 
komiténs sammanträden med befolkningen i Jemtlands, Vestemorrlands, Vesterbottens 
och Norrbottens län juli-augusti 1895) Lagen inskränker inte denna rätt för de bofasta 
samema, men har gjort betydelsen av att definieras som same större.14

Bofasta samers rätt att äga ett oinskränkt antal renar är också en av huvudpunkterna i 
den proposition som framläggs 1917 (nr 169 1917: 22-53) och det är denna fråga som 
främst föranleder att en definition av vem som är same för första gången 
institutionaliseras i lag (SFS nr 337 1917: § 38). De som innesluts i definitionen 
bibehåller rättigheten att äga ren. De som inte innesluts, dvs den ”som ur rassynpunkt är 
att hänföra till lapparna, [men] likväl icke skall räknas såsom sådan, om hans förfäder i 
vissa led varit jordbrukare utan att tillika idka renskötsel...” (prop nr 169 1917: 53), 
erhåller samma rättigheter som andra bofasta.

Rennäringen förutsätter ett traditionellt sätt att leva
Den förlorade rätten för bofasta att äga renar leder till att skillnader mellan samer inom 
den samiska gruppen förtydligas och att renskötsel, som ett yrke som andra, är 
utdefinierat som grund för särlagstiftning. Lagstiftningen syftar till att ge samema en * l

^3Frågan var hela tiden aktuell under denna tidsperiod och bofastas ”storkapitalistiska” ägande av ren 
hävdades vara ett hot mot de renskötande samerna (se t ex mot nr 209 AK 1912, Lagutskottets utlåtande 
nr 28 1912, mot nr 192 AK 1913, Riksdagens skrivelse nr 30 1913).
l4En viktig inskränkning sker dock genom den nya konventionen mellan Sverige och Norge angående 
flyttlapparnas rätt till renbete (SFS 1905 nr 81), där de svenska samer som har rätt att flytta till Norge, 
inte tillåts föra med sig renar tillhöriga bofasta, eller aktiebolag.



näring inom vilken de kan leva utan betungande kostnader för samhället. Samiskt 
bosättande anses både vara föranlett av och skapa fattigdom. En återgång till ett 
nomadiserande liv i renskötseln, skulle kunna häva den för samerna negativa 
utvecklingen (se t ex KMB 1883: 118-119, KMB 1908: 81). Samemas skötselmonopol 
anses inte i första hand vara till fromma för näringen i allmänhet, utan till förmån för 
renskötseln såsom varandes ”lappames näringsfång”. Rennäringen är, med detta, ett 
medel för att skydda den samiska folkstammen. Frågan som ställs är inte hur stort 
utrymme rennäringen behöver för att fortleva, utan hur stora utrymmen samerna 
behöver för att kunna fortsätta med näringen. Det finns dock en medvetenhet om att 
många samer inte ägnar sig åt renskötsel och att inte alla renskötare är nomader. Dessa 
samer är dock inte föremål för en diskussion om särrättigheter, snarare tvärtom. Delvis 
anses de till och med vara medskyldiga till missförhållandena inom renskötseln, vilket 
exempelvis kommer till uttryck i lappfogde Suwes anförande under ett sammanträde 
med 1895 års kommitté. Han hävdade då att

i flera fall klagomål... anförts deröfver att lappar, som icke idkade renskötsel, slagit sig ned på 
renbetesfjellens område, der de gjort någon uppodling samt för öfrigt idka jagt och fiske till 
förfång för de renskötande lapparna... Han [Suwe] ansåg det angeläget, att den lapparna 
tillförsäkrade rätt till jagt och fiske å renbetesfjellen blefve de renskötande lapparna allena 
förbehållen, derest det icke rent af kunde föreskrifvas, att lappar, som icke idka renskötsel, skulle 
vara uteslutna från alla de rättigheter, som enligt lag tillkomme lapparna. (Protokoll vid 
lapplagskomiténs sammanträden med befolkningen i Jemtlands, Westerbottens och Norrbottens 
län mars 1896)

Bofasta samer som utnyttjar de samiska privilegierna förhindrar en god renskötsel, 
varför de inte borde få del av de särskilda rättigheterna. Att samer som inte sköter renar 
existerar, framtvingar därmed en tydlig distinktion mellan renskötare och andra samer 
vad gäller rätten till de samiska privilegierna.

Så länge inte begreppet lapp är tydligt definierat, utmanas den förda politiken och 
särrättighetema kan tillfalla, eller betraktas tillhöriga, en större grupp. Det märks inte 
minst i den kritik som tidigt väcks mot politikens fokusering av renskötande samer. 
Kardell urskiljer i sin motion 1899 (AK nr 12) inte mindre än sju kategorier samer för 
vilka förhållandena är och därmed lagstiftningen verkar olika. Eftersom förhållandena 
är olika, måste även samer som överger renskötseln ges förutsättningar att erhålla en 
utkomst genom särskild lagstiftning. Samer som inte sköter renar bör ges lagstadgade 
möjligheter att bli bofasta nybyggare i fjälltrakterna. Det potentiellt inneslutande i 
begreppet lapp tydliggörs även i en motion 1908, där samiskan Elsa Laulas ”ansökning 
till konungen” från 1904 är bilagd, i vilken ingen principiell åtskillnad görs mellan ”de 
lappar, som ännu hafva renar och således äro nomadiserande... [och] en stor mängd 
lappar, som icke vidare äga några renar...” (AK nr 163 1908: 16-17) Laula menar att 
marken ovan odlingsgränsen bör tillförsäkras samer för både renskötsel och jordbruk.



Särskilda rättigheter förespråkas därför även för icke nomadiserande samer, speciellt 
rätten att få uppta mark för odling ovan odlingsgränsen, med bibehållande av samemas 
särskilda jakt- och fiskerätt.15

Men detta är inte huvudfokus i diskursen. Det är rennäringen och de missför
hållanden som har uppstått, inte bara genom samers, i Suwes mening oansvariga 
bosättande, utan även de renskötandes bristande disciplin, orsakad av ”den hos 
naturfolk befintliga bristen på beräknande förutseende samt lappames i viss mån 
fatalistiska uppfattning [som] bidraga till att lappame icke taga tillräcklig vård om sina 
renar, eller hindra dem att anställa skador.” (KMB 1906: 7) De problem som den 
samiska folkstammens natur vållar kan få sin naturliga lösning om samema kvarhålls i 
renskötseln som nomader och renskötseln utförligt regleras. Argumentet att skydda hela 
den samiska folkstammen undanträngs nästan omärkligt till förmån för nomadkulturen. 
På praktiska grunder motiveras den gränsdragning som medför att politiken glider från 
en vilja att särbehandla folkstammen, som potentiellt inrymmer alla som rasmässigt 
definieras som samer, oavsett levnadssätt eller yrke, till att stödja endast en mindre 
grupp som definieras som nomadiserande renskötare. I diskursen underförstås och 
förutsätts samer vara nomader och i det finns en värdering av och en föreställning om 
vad det innebär att vara en riktig same.

Den gode renskötaren
Den gode renskötaren är nomad. Det understryker att rennäringen inte kan hanteras som 
andra näringar, eller renskötsel som andra yrken. Rennäringen är en fråga om en viss 
livsstil, en levnadsform som på något sätt måste bevaras. Inte heller nomadernas 
förhållande till renskötseln är dock oproblematiskt och hur själva renskötseln bedrivs är 
en fråga av avgörande betydelse för att legitimera särbehandling av samema.

Den dominerande föreställningen vid regleringen av samemas rättigheter, är att 
motstridiga intressen alltid måste förekomma mellan en bofast och en nomadiserande 
befolkning, varför det är viktigt att studera hur samema bedriver sin renskötsel och om 
eventuell vanskötsel förekommer. De som vårdar och vaktar renarna på ett vederbörligt 
sätt året runt, åstadkommer inte skador på bofastas ägor. En viktig faktor som påverkar 
relationen mellan de bofasta och samema är renens natur, som begränsar möjligheten av 
en ordnad renskötsel. Samemas liv anses vara avhängigt renens och för en god renvård 
måste de anpassa hela sitt liv efter renens natur och följa djurens rörelser och flyttningar

15Motionen föranleder en skrivelse från riksdagen om att ”utreda och taga under ompröfning, hvilka 
åtgärder böra vidtagas för att dels vidmakthålla, värna och trygga den nomadiserande lappbefolkningens 
tillvaro och främja renskötselns utveckling och dels förhjälpa den öfriga lappbefolkningen ur dess 
betryckta ställning och bereda den lämpliga existensmöjligheter...” (Riksdagens skrivelse nr 113 1908: 
10) Det förra utreds i detalj, det senare dröjer.



(se t ex KMB 1906: 19, KMB 1908: 94).16 1883 års ”lapplag” anses till en del ha 
förbättrat förhållandena ”därigenom att de bofasta erhöllo möjlighet att med lagens 
hjälp erhålla gottgörelse för de skador, som tillfogades dem...” (KMB 1906: 6), men 
allvarlig kritik riktas mot lagen. Det anses i princip vara omöjligt att ställa någon same 
ansvarig för skadegörelse.17 Lagen är även otillräcklig vad gäller regleringen av 
vakthållningen över renarna. Den ”saknar uttryckliga och fullständiga bestämmelser 
angående den tillsyn och beskaffenheten av densamma, lappame skola ägna sina renar.” 
(KMB 1906: 6)

Därför är det inte självklart att alla renskötare skall komma i åtnjutande av 
särrättigheter, utan en skillnad markeras mellan skogs- och fjällsamer. 1895 års 
kommitté anser att lappväsendets svåraste fråga är hur skogssamema skall hanteras. De 
skiljer sig från fjällsamema då de utövar sin näring i direkt närhet till de bofastas 
jordbruk. Vissa av skogssamema är själva nybyggare och brukar land vid sidan av 
rennäringen. De hamnar i konflikt med de bofasta i konkurrens om mark och 
jordbruksarbetet medför att renarna vårdas sämre — de är varken nomader eller 
nybyggare. Det uttrycks därför önskemål om att skogssamema skall tvingas ”återgå” till 
ett liv likt fjällsamema, eller bli bofasta utan renskötselrätt. Utvecklingen anses redan gå 
åt det senare hållet, utan statliga åtgärder (se t ex KMB 1883: 41, Särskilda utskottets 
utlåtande nr 1 1886: 4, KMB 1896: 47, KMB 1908: 27). Allt fler skogssamer kommer 
”att öfvergå från det i många hänseenden idylliska, osäkra, men synnerligen fria lif, de 
föra, till det mera tunga och sträfsamma, men, der arbetet sker med omtanke och 
urskiljning, mera säkra, som jordbruksnäringen medför.” (KMB 1883: 61) Skogs
samema behöver därmed inte tvingas bort från renskötseln, kombinationen renskötsel
jordbruk är alltför tung. Så fort skogssamema vänjer sig vid ett bofast liv kommer 
renskötseln att åsidosättas. Det innebär att de, genom eget val, inom ett tiotal år

^”[L]app bör vara lapp... ty renen är skapad för lappen och lappen för renen.” (Bilaga 10, mot nr 163 
AK 1908: 41) Hur renens natur egentligen är kan därför få oss att förstå samernas. Denna inställning 
förklarar till viss del det stora intresset för renen som framgent kommer att utgöra ett stående inslag i 
svenska utredningar om samernas förhållanden, där flyttningar, tider för renbete, renantal, vakthållning, 
skadegörelse, renbetesmarker, slakt, kastrering etc kartläggs (se t ex KMB 1906, KMB 1908, SOU 1963, 
SOU 1966, SOU 1968, SOU 1983). Föreställningarna om renens natur kan också förstås som ett i tiden 
konkret och starkt argument i den diskussion som förs mellan Sverige och Norge 1905-1918 om ett avtal 
för att ersätta 1883 års lag: De svenska samerna måste, p g a renens natur, fortsätta att flytta till Norge 
med sina renar (se t ex Förhandlingarna inför Skiljedomstolen af 1909 i Renbetesfrågan, Avdelning 1, 
Svensk inlaga nr 1-3, 1909).
17Detta uttrycks på ett målande sätt av Gustaf af Geijerstam: ”För att få kännedom om egaren till de 
renar, som åstadkomma skador, bör således vederbörande taga denna bok [renmärkesboken] i hand, 
springa fatt renen, så att det blir möjligt att titta honom i öronen, samt derefter bland de hundratals 
märken, som i denna bok finnas, skynda sig att få tag i det rätta och i största hast jemföra med afbilden. 
Men man bör vid detta tillfälle tala väl med renen, så att han dels icke springer för fort, dels icke klipper 
för tätt med öronen. Eljest torde denna operation vara lite kinkig att verkställa... Lyckligtvis finge en 
sådan rensökare icke heller vara ensam, ty enligt svensk lag måste han ha två vittnen på sin upptäckt, om 
den skall gälla något.” (1891: 39)



”försvunnit från alla trakter, der jordbruk med någorlunda fördel kan drifvas.” (KMB 
1883: 61) Enligt lappfogde Burman kan man inte värja sig från intrycket att 
skogssamema ”spelat ut sin roll”. De flyttar inte längre sommarmånaderna med sina 
renar, utan har byggt rymliga stugor och odlar marken. ”Med renskötseln får det gå som 
det kan... Till och med de gamla lappska klädedrägtema hafva fått vika för drägter av 
svensk fason.” (Protokoll vid lapplagskomiténs sammanträden med befolkningen i 
Jemtlands, Westerbottens och Norrbottens län mars 1896)

Tidig svensk samepolitik skall förstås som en reglering av renskötseln, där önskan 
om en god renskötsel är avgörande: ”Renskötseln kan... ej med framgång bedrifvas i 
någon större utsträckning, därest renens vårdare ej följer honom på hans vandringar. 
Renskötseln fordrar därför att lappen förer ett nomadiserande lif.” (KMB 1909: 18) Den 
samiska identitet som tillfullo bekräftas är därför fjällsamemas. De är ”lappfolkets 
verkliga kärna”, de anses ha bättre hand om renarna än skogssamema och är den grupp 
som i framtiden är att räkna med för en ordnad renskötsel. Vad gäller de samiska 
privilegierna bör man ”göra en bestämd skillnad mellan skogslappar och fjellappar. Här 
[till försvar för frågan om samemas sedvanerätt] är det fråga om fjellappar och deras 
flyttningar, hvilka färder utom lappmarken äro nödvändiga och erforderliga för alla 
lappar, som vilja såsom äkta lappar idka renskötseln.” (Protokoll vid lapplagskomiténs 
sammanträden med befolkningen i Jemtlands, Vestemorrlands, Vesterbottens och 
Norrbottens län juli-augusti 1895)

Det medför att nomadlivet vinner företräde framför skyddet av hela den samiska 
folkstammen och de ”egentliga” nomaderna, fjällsamema, vinner företräde framför 
skogssamema. Vill man som same åtnjuta särrättigheter bör fjällsamens livsform 
anammas, mellanformer av renskötsel kan inte i längden accepteras.18

Kollektiva och individuella rättigheter
Nomadkulturen som grund för lagstiftningen får stora effekter för den enskilde samens 
rättigheter. Staten erkänner inte den enskildes rätt till viss mark. Där den erkänts anses 
konsekvenserna ha varit negativa: Där betar färre renar än vad området kan uppta, 
medan det är trängsel på andra områden. De rättigheter som tillerkänns samema 
grundas istället på en tolkning av traditionellt nomadiserande liv där livsföringen är 
kollektiv: ”Man finner således här en samfällighetens befogenhet, genom hvilken den

18Att ”riktiga” samer inte är bofasta, framkommer i ett flertal diskussioner, t ex i 1886 års renmärkeslag 
(SFS nr 39 § 4), där ”lapp eller bofast” skall straffas lika vid fusk vid märkningen. Och fjällsamers 
företräde är tydligt när andra samer omnämns. De beskrivs ofta utifrån förutsättningen att de tidigare varit 
fjällsamer. T ex beskrivs ”sjölappar i väster” som ”f.d. fjällappar, som antagit norrmännens levnadssätt, 
röjt mark, skaffat sig nötkreatur o.s.v.” (KMB 1908: 7) och ”bygdelappar” som, ”utarmade fjällappar, 
som när renarna tagit slut, sökte sitt uppehälle som fiskare vid havet.” (KMB 1908: 10) Samer som endast 
äger några få renar klassificeras som ”fattiglappar” som haft ”sin välmaktstid som svenska fjällappar...” 
(KMB 1908: 81)



enskilde är berättigad.” (KMB 1883: 72) Renbetesmarkema skall vara gemensamma, 
varför även rättigheterna bör vara kollektiva. Samemas uppehållsrätt med sina renar 
bestäms efter indelning i lappbyar, ”der den enskilde ej bör hafva rätt till någon viss del, 
hvarförutom i myndigheternas hand bör ligga att reglera lappantalet mellan byame... ” 
(KMB 1883: 73, se även KMB 1896: 14)

Var den enskilde samen har rätt att vistas med sina renar är beroende av vilken 
lappby han tillhör och det är bestämt av födelseplats (SFS nr 38 1886: §§ 5-9). De 
kollektiva rättigheterna åtföljs även av kollektiva skyldigheter, en s k gemensam 
ersättningsskyldighet, för att ge de bofasta en större möjlighet att få ersättning för de 
skador samema åsamkar. Det gemensamma ansvaret innebär att alla samer som fört 
sina renar inom ett visst område gemensamt är skyldiga för de skador som drabbar den 
enskilde jordägaren, om inte den skyldige samen kan påträffas. I och med att lagen skall 
reglera förhållanden mellan nomader och bofasta, och nomader i de kommiterades 
mening bedriver renskötsel kollektivt, strider inte lagen mot de allmänna svenska 
rättsföreställningarna:

[D]et gemensamma ersättningsansvaret låte förena sig med de allmänna grundsatser, hvarpå vår 
rätt hvilar, om man ock vid första påseendet skulle antaga motsatsen. De rättsförhållanden, å 
hvilka regeln om den samfälda ersättningsskyldigheten skulle få tillämpning, utgöras ju af 
förhållanden mellan nomader och bofaste; och att stadga förpligtelse till gemensamt ansvar för de 
förstnämnde står i öfverensstämmelse med hvad inom vår rätt såväl i äldre som nyare tider 
föreskrivits för andra fall, der en näring är sådan, att den hufvudsakligen samfäldt bedrifves. 
(KMB 1883: 76)

Tolkningen av det riktiga samiska levnadssättet är således avgörande både för vilken 
typ av rättigheter som tillerkänns samema och vem som kan komma i åtnjutande av 
dem. För det första är de samiska rättigheterna (och skyldigheterna) kollektiva. För det 
andra får det stor betydelse för samernas rätt att bosätta sig och uppta odling, då 
individuellt brukande av lappskatteland inte anses vara grund för särskilda rättigheter. 
Istället markeras att rätten till odling på mark som traditionellt brukats för både 
renskötsel och jordbruk inte existerar (se t ex KMB 1883: 74-77). Marken skall 
användas uteslutande för renbete. Alternativa samiska levnadsformer utträngs och med 
dem rätten till land och vatten för andra än renskötare, liksom överhuvudtaget alla 
anspråk på enskild äganderätt. För det tredje medför det att en homogen lagstiftning 
förespråkas, trots medvetenhet om att samer inte kan betraktas som en homogen 
befolkningsgrupp, varken geografiskt eller levnadsmässigt (se t ex KMB 1883: 22-59, 
FK nr 51 1917: 15, 20, AK nr 70 1917: 34-35).

Att rennäringen och missförhållandena inom den utgör problem, leder till att en 
tolkning av den samiska gruppen för vilken särrättigheter skall gälla, kommer att vinna 
företräde och etableras som den naturliga utgångspunkten i den samepolitiska 
diskursen. Definitionen av det samiska och det sätt på vilket problemet formuleras,



stärker ömsesidigt en viss politik, riktad mot en specifik och väl avgränsad grupp.

Samisk kultur: Nomadism eller bofasthet
Samepolitiken präglas av en övertygelse om att den samiska kulturen kommer att gå 
under, trots att statistiska undersökningar i slutet av 1800-talet visar att samemas antal 
är konstant, att ”den lappska racen ej är stadd i aftagande...” (SCB:s femårsrapport 
1881-1885, citerad i Tenow 1891: 13, not 1) Undergången anses oundviklig, men vad 
den egentligen innebär finns ingen entydig uppfattning om, beroende av att det ännu 
inte finns någon enhetlig föreställning om vad samisk kultur är. I diskussionen framhävs 
rasens, folkstammens, språkets och den nomadiserande kulturens undergång om vart 
annat. I diskursen etableras dock, som vi har sett, föreställningen att den samiska 
kulturen är densamma som de renskötande nomadernas levnadssätt. Det kontrasteras 
mot att vara bofast och anses vara en lägre stående kultur som kommer att gå under i 
mötet med civilisationen. Men om detta är den föreställning som dominerar i svensk 
samepolitik, vad är det egentliga problemet? Vad spelar det för roll om renskötseln och 
den samiska kulturen går under?

För att förstå betydelsen av föreställningen om den samiska kulturens undergång, är 
det viktigt att inse hur starkt etablerad uppfattningen är om nödvändigheten av att 
reglera rennäringen, så att den inte stör den bofasta befolkningen och områdets andra 
näringar. Trots en samsyn ifråga om det centrala problemet i svensk samepolitik, 
legitimerar den samiska kulturens förmodade undergång olika utgångspunkter för 
politiken och olika förslag till åtgärder. Särskilt med avseende på utformningen av 
särskilda rättigheter. Hårdraget kan de karaktäriseras genom inställningen i frågan om 
samer skall försvenskas, eller om de skall hållas för sig. I denna diskussion 
framkommer den betydelse föreställningen om gruppen har för hur politiken utvecklas. 
Diskussionen förutsätter att en föreställning om gruppen och dess kultur, medvetet eller 
omedvetet, är definierad, både för att förespråkandet av assimilering respektive 
segregering skall erhålla mening och för att samemas eventuella rättighetsanspråk skall 
kunna legitimeras. Förutsättningen för den politiska debatten är att samer är nomader 
och att samisk kultur är en nomadkultur. Föreställningarna om den samiska kulturens 
undergång är dock inte så entydiga som det förefaller och olika normativa 
förhållningssätt kan legitimera samma typ av praktiska åtgärder.

Samer — ett hinder för civilisationens utbredning
Det anförs i diskursen farhågor om huruvida samernas övertagande av en bofast, 
civiliserad kultur är möjlig. Med all önskvärd tydlighet framgår det när samemas 
relation till den bofasta befolkningen beskrivs i termer av en kulturkamp och 
lagstiftningsförsöken ses som ett fredsfördrag mellan två kulturer, mellan två folk ”af



hvilka det ena står på höjden af den menskliga bildningen och det andra icke hunnit 
öfver de första stapplande stegen af framåtskridandet.” (von der Lancken i AK nr 40 
1886: 10) Kritikerna av den första renbeteslagen hävdar att samema utgör ett hinder för 
civilisationens och kulturens utbredning. Konflikten mellan nomaderna och de bofasta 
symboliserar, enligt justitierådet Olivecrona, ”den gamla striden mellan den lägre och 
högre civilisationen...” (Högsta Domstolens utlåtande 1884: 10) Lagförslaget kränker 
inte bara den enskildes äganderätt, utan genom att lagfästa samemas sedvanerätt 
hämmas all vidare utveckling och uppodling av landet:

Ett för allt framåtskridande till högre civilisation gällande, oföränderligt villkor hos hvarje folk är, 
att detsamma eger fasta bostäder. De folkstammar, hvilka icke vilja lämna nomadlifvet, måste med 
nödvändighet stanna på en lägre kulturgrad, gifva vika för de mera civiliserade, bofasta stammarne 
och slutligen, efter ett tynande lif, utdö. Mensklighetens historia visar, att så har förhållandet varit i 
alla trakter af jorden, och de nomadiserande Lapparne måste vara underkastade samma lag och gå 
under, derest de icke efter hand vilja egna sig åt jordbruk eller sysselsättningar, som endast äro 
förenliga med stadigt hemvist. Staten, hvars intresse det måste vara att befrämja en högre 
civilisation, kan icke annat än med rätta gynna åkerbruket... [en] ofantligt stor del af hela riket 
skulle röna en för all vidare utveckling af framåtgående kultur förderflig inverkan, om genom lag 
skulle åt den nomadiserande lappallmogen formligen garanteras alla de rättigheter, som det 
remitterade förslaget åsyftar att, på jordegarnes bekostnad, medgifva densamma. (Justitierådet 
Olivecrona, i Högsta Domstolens utlåtande 1884: 7-8)

Som nomader utgör samema ett hot mot den fortsatta utvecklingen av nationen, 
eftersom de gör motstånd mot civilisationens utbredning. Detta hot blir än allvarligare 
genom att samemas sedvanerätt till vissa områden har ”upphöjts” till lag. Det ger de 
nomadiserande samema en mer fördelaktig ställning än andra svenska medborgare och 
medför att den privata äganderätten inte längre är skyddad. Utan äganderätt finns ingen 
trygghet för den jordbrukande befolkningen, som genom sin bofasthet utgör grunden för 
all civilisation. Staten har, som ett led i nationsbyggandet, tillerkänt sig äganderätt till 
marken i norr och på den baseras civilisationen. Skogsindustrins ökade betydelse i 
lappmarkerna är det senaste bidraget till civiliseringsprocessen genom att den skapar 
arbetstillfällen och därmed möjlighet för en bofast befolknings nedsättande. Den måste 
skyddas mot samemas ”tilltag” att i skogen hugga vad de anser utgöra deras behov för 
sig själva och sina renar.

Det är derföre... i det hela stridande emot statens pligt att främja civilisationen och den högre 
kulturens berättigade intressen att legalisera Lapparnes fortsatta ströftåg utom gränserna för 
lappmarkerna och de jemtländska skattefjellen, att uttryckligen berättiga dem till intrång på den 
utanför lappmarkerna och skattefjellen befintliga bofasta befolkningens jordegendomar och 
derigenom för all framtid genom lagstadganden lägga hinder i vägen för en fortskridande odling i 
trakter, der en högre kultur visat sig vara både möjlig och gagnande. (Justitierådet Olivecrona, i 
Högsta Domstolens utlåtande 1884: 9)

För att reglera relationerna mellan nomader och bofasta, utan att hämma den högre 
kulturens intresse, bör särskilda områden upplåtas åt samema, utanför vilka samema 
inte tillåts färdas med sina renar. Resten av landet kan på så sätt sparas åt en kultur i



Kapitel 4. ”Lapprivilegiemas " legitimering

utveckling.
Detta talar för en politik riktad mot ett ”samereservat” där samema överhuvudtaget 

inte likställs med de civiliserade svenskarna. Särlagstiftning är därmed inte nödvändig, 
utan vad som behövs är en reglering av nomadernas kontakter med de bofasta.19 
Reservattanken avvisas i regeringens proposition. Den anses inte genomförbar, även om 
den kunde tyckas lämplig: Dels skulle det bli alldeles för dyrt att expropriera den mark 
som redan kommit i enskilds ägo, dels skulle civilisationens utbredning förhindras, 
eftersom en definitiv gräns skulle medföra att ”odlingen hafva förhindrats att sträcka sig 
till sådana landsdelar, hvarå nomaden allenast vintertiden behöfver uppehålla sig... 
sådant skulle ej hafva varit välbetänkt.” (KMB 1883: 64-65) Trots att lagförslagets 
kritiker inte vinner gehör, avfärdas de således med en liknande motivering: Att 
civilisationen därigenom hindras. Även till stöd för lagförslaget åberopas egentligen 
samma argument. Förslaget är bra främst eftersom det tilldelar samema mark i den del 
av landet som inte är tjänlig för odling, där civilisationen inte kan, eller skall utbreda 
sig: ”[I] norra delame af vårt land finnas vidsträckta fjelltrakter, så beskaffade, att 
endast genom Lappame och deras renar utkomst åt menniskor der kan skapas.” (prop nr 
2 1885: 35)

Särskiljande och assimilering
Den naturliga orsaken till den underutvecklade kulturen hävdas vara att civilisation och 
renskötsel inte går ihop. Civilisationen är en värre fiende för samema än trånga 
utrymmen för renskötsel. Så fort samer kommer i kontakt med en civiliserad värld, 
förstörs deras välstånd (se t ex AK nr 40 1886: 8). Detta stöder tanken att det 
”filantropiska intresset” för samemas levnadsförhållanden är farligt för deras existens. 
Det som skulle kunna vara en välgärning mot dem, att lära dem läsa och skriva, får i 
själva verket olyckliga följder för ett naturfolk och utgör en fara. Skolan gör att barnen 
vänjer vid sig de bofastas levnadssätt och överger sitt eget nomadiserande liv. Biskop 
Bergqvists utredning om lappskolväsendet och dess organisation (KMB 1909) är ett 
tydligt exempel på denna inställning. Skolväsendet behöver, enligt honom, 
omorganiseras, dels eftersom undervisningen varit av ytterst låg kvalité, dels eftersom 
de existerande ”[ljappfolkskoloma med sin helårsläsning och sin femåriga kurs bidraga 
till att afvänja lapparnas bam från nomadlifvet och renskötseln.” (KMB 1909: 17, se 
även t ex mot nr 163 AK 1908: 7, 28) Målet att höja kvalitén i undervisningen anses stå 
i motsatsställning till målet att kvarhålla samema i rennäringen. Det senare anses dock 
vara det ojämförligt viktigaste, varför lärama inte anses behöva samma kompetens som

19Idéer om reservat för tanken till nordamerikansk indianpolitik, för en jämförande studie av svensk 
samepolitik och nordamerikansk indianpolitik, se Kvist 1992c.



vid undervisning av andra barn, skoltiden kan kortas och särskilda skol- och 
hushållskåtor bör uppföras vid de fasta skolorna för att bibehålla samemas traditionella 
levnadssätt (KMB 1909: 26-30, prop 97 1913: 15-16, 58-59, SFS nr 463 1916: § 37). 
Att nomadbamen skall bibringas samma kunskaper som andra barn, är inte nödvändigt 
för deras naturliga livsuppgift.20

Samebam som gått i lappskola anses sakna både lust att gå tillbaka till och duglighet 
för nomadlivet. Det är av ondo eftersom det medför att renskötseln blir lidande och 
samema kommer att ligga fattigvården till last, då de inte kan finna en utkomst utanför 
rennäringen. Barnen klarar inte det hårda nomadlivet efter år ”i timrade hus med väl 
ombonade rum och varma bäddar.” (KMB 1909: 17) Istället för att återgå till 
renskötseln tar de därför tjänst hos nybyggare och bönder:

Det är emellertid till stor skada... Då lapparna öfvergå till bofast lefnadssätt, råka de vanligen i 
största fattigdom och elände, emedan de icke äga de fysiska egenskaper, som fordras för ett 
regelbundet och tungt kroppsarbete, under det att de som renskötande lappar, äfven om de sakna 
egna renar och måste taga tjänst hos andra lappar, kunde skaffa sig en god utkomst. (KMB 1909: 
17)

Ett nomadiserande liv är av vikt för att renskötsel skall kunna vara en lukrativ 
ekonomisk näring. Fjällen kan inte användas till annat än renskötsel och så länge den 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt är det till ekonomisk fördel både för samema och 
den övriga bofasta befolkningen i Norrland. Det kan därför ses som en ren national
ekonomisk angelägenhet att samema förblir nomader: ”Detta fria lif är ock hans rätta 
element, hans lust och fröjd, då han icke genom långvarig vistelse bland bofaste, 
särskildt i ungdomsåren, blifvit förvekligad och obekväm för nomadens mödosamma 
vandringar i fjällens ödemarker under köld och snöstormar.” (KMB 1909: 18)

Att barnen avvänjs från nomadlivet ses också som negativt för den samiska 
folkstammen, eller rasen, som anses dö ut med nomadlivet (KMB 1909: 20). Lösningen 
på problemen står att finna i att flyttsamers bam fullkomligt avskiljs från svenska och 
finska bam, från bam till samer som övergivit nomadlivet och bofasta samers bam.21 
De sistnämnda skall undervisas tillsammans med övriga bofasta och nomadbam 
undervisas i för dem särskilt avsedda skolor, nomadskolor. Samer som endast flyttar en 
liten del av året skall betraktas som bofasta, varför de ej berörs av den nya

20Åsikten att ett bibehållande av samema i nomadlivet skall erhålla företräde framför kvalitén i 
undervisningen, framför t ex statskontoret i sitt yttrande över lagförslaget: ”[A]tt lapparnas bibehållande 
vid sin fäderneärvda näring icke blott vore ett livsvillkor för dem själva utan även en angelägenhet av stor 
nationalekonomisk betydelse, ansåge statskontoret den av hänsynen härtill föranledda sänkningen av 
lappundervisningens nivå icke böra utgöra något hinder för förslagets antagande.” (prop nr 97 1913: 45)
21 En lösning är också, enligt Bergqvist, att skydda det samiska språket: ”Då det fäderneärfda språket 
förvisso är ett af de verksammaste medlen att bevara lappstammen från att uppslukas af andra 
folkelement och gå under i beröringen med deras kultur, torde det icke vara välbetänkt att afskaffa lapska 
språket från skolorna i de trakter, där undervisningen hittills skett på detta språk och där föräldrarna 
önska få sina barn undervisade på lapska.” (KMB 1909: 21)



skolordningen. Bam till samer som nyligen övergivit ett nomadiserande liv skall dock 
undervisas tillsammans med nomaderna, för att uppmuntra dem till en tillbakagång till 
nomadlivet (KMB 1909: 19, 23). Samer är nomader och skall särbehandlas genom att 
hållas för sig, medan andra skall assimileras.22 ”[EJndast nomadlappama kunde göra 
anspråk på att understödjas i egenskap av lappar...” (Statskontorets yttrande, i prop nr 
97 1913: 57) I fråga om samemas skolgång återfinns det tydligaste exemplet på hur 
samiskhet skapas och legitimerar särskilda rättigheter. Kopplingen samer— 
renskötare—nomader blir därefter alltmer explicit som grund för lagstiftning.

Assimilering: Bofasta samer eller samisk bofasthet
Mötet mellan två kulturer fungerar dock även som ett argument för att samer bör 
anpassa sig efter tidens gång och bli bofasta. Den lappska folkstammen anses gå under 
om den inte assimileras. Den historiska utvecklingsprocessen kräver nomadernas 
anpassning till ett normalt liv, vilket kan ske genom att de bereds plats som nybyggare 
inom renbetesfjällen. Det öppnar dörren för samema till en framtid som de annars inte 
kan få. I andra kammarens riksdagsdebatt hävdades rörande det första förslaget till 
renbeteslag, att nybyggarlivet inte är oförenligt med samemas natur, tvärtom. Att få 
bosätta sig och uppta odling är vad samema önskar och behöver. Framför allt är det 
enda möjligheten att för samema trygga någon som helst framtid. Det är inte

en ödets lag, utan en gudomlig skickelse, som leder utvecklingen så. Det gäller alltså här icke så 
mycket att på lagstiftningens väg betrygga den nomadiserande lappstammens framtid, utan fastmer 
att se till, hvad man kan göra för dess bästa under tiden, till dess en del blifvit bofast och den 
andra delen dött ut... När den nomadiserande folkstammen fylt sin mission såsom sådan och icke 
kan öfvergå till en annan tillvarelseform, måste den dö ut. Inga lagstiftningsåtgärder kunna 
förebygga det. (Waldenström AK nr 40 1886: 24)

Det oundvikliga i den historiska utvecklingen kommer även till uttryck i den kritik mot 
1917 års lagförslag som framförs av dem som förespråkar en assimilering av samema 
och därför inte kan stödja att rätten till samisk bofasthet inom det egentliga 
renbetesområdet begränsas: ”[De]t går icke att spjärna mot udden. Utvecklingen och 
kulturen gå framåt.” (Hellberg AK nr 70 1917: 38) ”[J]ag måste... uttala mina starka 
tvivel på möjligheten att uppehålla nomadlivet i dess ursprungliga gestaltning vid sidan 
av och tätt intill den mera modema civilisationen och kulturen. Därvidlag tror jag, att 
man kämpar ganska fåfängt. Man strider nästan som mot en naturlag.” (Rehn AK nr 70 
1917: 51) ”Det kommer icke att ha lyckliga följder att söka på det sättet sätta stopp för 
en naturlig utveckling.” (Wikström AK nr 70 1917: 56) I debatten framförs också

22”Lappskolan” blir till nomadskola och undervisningsväsendet gäller flyttande samer (se t ex prop nr 97 
1913: 59, SFS nr 287 1913: §§ 15, 50). Som ”flyttlappar” definieras, i en kungörelse 1916, ”lapp, som 
själv eller genom medlemmar av sitt hushåll idkar skötsel av fjällrenar eller som biträder i sådan skötsel.” 
(SFS nr 463 1916: § 15)



uppfattningen att samer har mänskliga rättigheter och med hänsyn taget till dem kan 
inte statens nationalekonomiska strävanden anses ha företräde framför ett människo
värdigt liv för samema (Lindhagen AK nr 70 1917: 60).23 Samer bör göras till fullgoda 
medborgare, med ”rösträtt, skatteplikt och värnplikt.” (Hellberg AK nr 70 1917: 36)

Strävan att assimilera samema medför även en förståelse för att samema bör erhålla 
någon form av inflytande över sin egen situation och höras i frågor som berör deras liv. 
Men då även detta förhållningssätt vilar på och legitimeras genom antagandet om 
nomadkulturens oundvikliga undergång, blir självbestämmande i stor utsträckning en 
fråga om hur snabbt samema skall assimileras. Att samer är nomader som går att 
försvenska — det är den enda naturliga lösningen på sikt och en samisk rättighet — 
medför därför att samisk särlagstiftning egentligen är onödig och endast ett hinder för 
både civilisationen och samemas egen utveckling. Bättre vore att aktivt underlätta deras 
assimilering. Hela denna debatt visar hur påtaglig och dominerande den samiska 
identitet som förtjänar och legitimerar en särlagstiftning är i diskursen, även hos 
motståndare till denna politik. Fokus är renskötarna och deras civilisering och samemas 
”val” står mellan nomadliv och civilisation. Samer utanför renskötseln ignoreras och 
kan med det antas redan vara assimilerade i det svenska samhället. De utgör inte ett 
politiskt problem. Utan en påtaglig annorlundahet, dvs i egenskap av fullgoda 
medborgare, faller mycket av den legitima grunden för särskilda rättigheter. Bofasta 
samer blir svenskar.

Frågan är därför om assimilering fortfarande kan legitimera särskilda samiska 
rättigheter och innesluta en särskild samisk kultur. I sin reservation mot betänkandet om 
den jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarna (KMB 1904), hävdar 
Carl Lindhagen att nomaderna för en utdöende existens och att anledningen därtill är 
lappskolorna och beröringen med den bofasta befolkningen. Utvecklingen pekar mot att 
jordbruksyrket är slutmål för många samer. Han antyder dock att även detta levnadssätt 
kan utgöra grund för en särskild samisk kultur, där den samiska bofastheten inte med 
nödvändighet är lika med en svensk, dvs att samer betraktas som svenskar. Samer är 
inte enbart renskötare, utan det samiska innesluter mer. För att kunna fortleva som ett 
särskilt folk, måste trakterna ovan odlingsgränsen genom särlagstiftning förbehållas

23I en reservation mot lagutskottets utlåtande över 1917 års lag, hävdar Carl Lindhagen m fl att: ”Lagen 
är uppbyggd på nomadlivets bruk och plägseder... [Men så] kom småningom en ny tid, som höjde 
levnadsanspråken betydligt för svenskarna och då tydligen ej kunde undgå att även hos lapparna skapa 
nya behov. Det första och grundläggande av dessa nya krav var längtan efter en ordentlig människovärdig 
bostad... [D]etta nya behov ha lapparna självfallet ansett sig berättigat att tillgodose och myndigheterna 
hava ej ingripit häremot, vartill de i själva verket även saknat uttryckligt stöd i lag... Är det möjligt och är 
det riktigt att vrida utvecklingen tillbaka på föreslaget sätt [att förbjuda bosättning för renskötare]? Vi tro 
det icke. Endast ett naturhistoriskt museiintresse kan försvara en sådan utväg. Lappfolket har rättighet att 
lika väl som de svenske sträva fram till en människovärdigare tillvaro och ingen lagstiftning lärer i 
längden kunna förhindra det.” (Lagutskottets utlåtande nr 59 1917: 35-36)



samer både för renskötsel och jordbruk. Lindhagen menar, då han upprepar innehållet i 
Laulas ansökning till konungen, att lagstiftningen inte berättigar ”en lapp att med någon 
trygghet slå sig ned såsom jordbrukare ens på det lappskatteland, som han eller hans 
förfäder lagligen egt att med andras uteslutande begagna för renskötsel. Äfven rätt till 
fiske börjar man allt mer förmena dem.” (KMB 1904: 439) Samema har ingen rätt att 
begagna sig av land och vatten om de inte bedriver renskötsel och blir samen utan renar 
mistes rättigheterna till jorden. Det är det huvudsakliga problemet för samema och den 
samiska kulturen. Samemas framtidsutsikter står i att de tillerkänns rätten att bosätta sig 
inom de traditionella samiska bosättningsområdena för att där uppta nybyggen. Ett 
”människovärdigt liv” för samerna — att underlätta assimilering — men på deras 
villkor, kan ge dem en förutsättning att bevara sin kultur och minska deras rättslöshet.

Detta möjliga politiska handlingsalternativ utträngs dock ur diskursen när samiskhet 
definieras.

En god och en dålig kultur — både bofasthet och nomadism
Mötet mellan två kulturer anses vara en av förklaringarna till att renskötseln till stora 
delar är vanvårdad: Civilisation och nomadliv kan inte förenas. Särbehandling av samer 
kan utifrån denna utgångspunkt både legitimera ett försök till en snabb försvenskning 
och ett kvarhållande av samema i en traditionell levnadsform. Om vi inte tar gruppen 
för given — att samer är nomader — ser vi att den svenska politiken leder till ”både 
och”, samer både assimileras och segregeras. Genom att en föreställning om samiskhet 
kommer att dominera, utträngs frågor som rör de samer som inte är nomader från den 
samepolitiska diskursen. De har inte rätt att ställa krav ”i egenskap av att vara lappar”. 
De anses däremot mottagliga för civilisationens fröjder och skall inordnas i det svenska 
samhället på samma grunder som andra svenskar.

Politikens tvetydighet är här tydlig: Å ena sidan skall de som definieras som samer 
kvarhållas i sin traditionella levnadsform. Nomaderna skall förbli nomader och 
särbehandlas. Segregeringstanken är nära förbunden med uppfattningen om hur god 
renskötsel skall bedrivas av ett ociviliserat folk. Å andra sidan skall de samer som 
avträtt den traditionella vägen inte erhålla några av de samiska privilegierna, inga 
särrättigheter. De bör snarast möjligt anpassa sig till ett bofast svenskt levnadssätt och 
skall därför förhindras att nyttja ”lapprivilegiema”. Det som definierats som samiskhet, 
kommer med visshet att gå under. Till dess skall lagen skydda den bofasta svenska 
befolkningen från fortsatta missförhållanden. Skillnader mellan samer och svenskar och 
mellan samer och samer tydliggörs och med det definieras andra levnadssätt än 
nomadens ut som legitim grund för en särskild lagstiftning.



Samisk identitet: Ett nomadiserande levnadssätt
Ordnandet av rennäringen medför att den samiska identiteten definieras och skyddet av 
nomadkulturen framväxer som den enhetliga legitimerande grunden för svensk 
samepolitik: Samema är ursprungligen ett nomadiserande folk, som sedan urminnes 
tider bedrivit renskötsel i norra Sveriges fjälltrakter. Deras traditionella liv skall skyddas 
genom särskild lagstiftning — endast på detta sätt erhålls en god renskötsel samtidigt 
som civilisationens utbredning kan tillåtas fortsätta. Med 1917 års lag (SFS nr 337) 
vinner en uppfattning om den samiska identiteten företräde, samiskhet definieras och 
institutionaliseras i lagstiftning.

Att lagen definitivt explicitgör en samisk identitet som grund för den svenska 
politiken, innebär att alternativa tolkningar av det samiska är undanträngda. Diskursens 
gränser inom vilken diskussionen skall föras görs därmed tydliga, men de etableras inte 
utan kritik. Exempelvis hävdas i en motion i andra kammaren, att den proposition (nr 
169 1917) som föregår 1917 års ändring av renbeteslagen inte kan antas, eftersom 
samer, i en fråga som berör deras kultur i grunden, inte har fått föra fram sina åsikter: 
”[Ljappama måtte få tillerkännas rätt att framför svenskarna betraktas som sakkunniga i 
lappfrågor.” (mot nr 404 1917: 5) Det måste bli ett slut på att samepolitiken enbart 
utformas av svenska ämbetsmän och ”experter”, som avgör vad som skall prioriteras 
och varför. Ett samiskt landsmöte skulle kunna medföra att samemas åsikter kom fram. 
Denna kritik bemöts dock, bland annat med argumentet att den samiska gruppen är så 
heterogen att någon enighet ändå inte skulle komma att nås om de hördes vid ett 
landsmöte (Lagutskottets utlåtande nr 59 1917: 8) och att ett möte i Östersund inte kan 
komma att bli särskilt representativt då samema norrifrån, ”som dock äro de verkliga 
lapparna”, inte skulle utöva något större inflytande. Istället skulle samer som redan 
befinner sig långt från nomadlivet (och därmed inte är riktiga samer) dominera. Håll 
istället mötet på Kebnekajse! (Bergqvist FK nr 51 1917: 24)

Framför allt är det två frågor som anses kräva en precisering och förändrad lydelse 
av renbeteslagen: För det första anses det centralt att förhindra nomadiserande samer att 
bosätta sig; för det andra anses det, som vi har sett, nödvändigt att ytterligare begränsa 
de bofastas renägande. Det förutsätter dock en precisering av vad samiskhet är i 
lagstiftningens mening, varför det, för det tredje, är av vikt att avgöra vem som i 
lagstiftningen är att räkna som ”lapp”, dvs för vem särrättigheter skall gälla. Frågan om 
samemas bosättning är en naturlig följd av den tidigare diskussionen under tidsperioden 
och förtydligar tre viktiga sammanhängande punkter: Att renbeteslagen prioriterar 
renskötsel och inte medger samer rätt att bosätta sig på den mark som är avsedd för 
renskötsel; att lagen endast reglerar samemas renbetesrätt och därför endast berör den



renskötande delen av den samiska befolkningen; och, slutligen, att renskötsel kräver ett 
nomadiserande levnadssätt. Det sistnämnda antagandet ligger till grund för 
diskussionen och det anses ligga i samemas eget intresse att begränsa bosättningen 
inom renbetesområdena, då upptagande av lägenheter skapar stora svårigheter för 
renskötarna. Och eftersom renskötseln hävdas vara både den näring för vilken samema 
är lämpade och den enda näring som kan vara till ekonomisk nytta i fjälltrakterna, kan 
bosättning inte komma ifråga. Lagförslaget skapar därigenom en koherens mellan 
frågan om samemas skolgång och renbeteslagen. I båda framställs de egentliga samema 
som nomader och i egenskap av detta skall de särbehandlas.

Den bosättning, som enligt lag skulle kunna accepteras, förutsätter en distinktion 
mellan renskötande samer och sådana som övergivit eller ämnar överge renskötseln. För 
de senare kan möjligen nybyggeslägenheter få uppföras på mark som inte stör 
rennäringen (se t ex SFS nr 54 1909: § 5). För dem som är sysselsatta inom rennäringen 
finns ”ingen anledning för staten att genom upplåtande av jord underlätta dessas 
bosättning... [eftersom] renskötsel i allmänhet ej kan utan stora olägenheter förenas med 
bofast levnadssätt... I samma mån renskötande lappar börjat slå sig ned såsom bofasta 
men likväl fortsatt att omhänderhava renar har renskötseln i regel alltmera urartat och 
förhållandet till den jordbrukande befolkningen försämrats.” (prop nr 169 1917: 17-18) 
Jordbruk (civilisation) och renskötsel kan inte förenas. I propositionen förespråkas en 
politik i riktning mot ett förbud som omöjliggör föreningen av renskötsel och ett bofast 
levnadssätt, även om tiden inte anses mogen för det. Alltför många, framför allt 
skogssamer, anses (tyvärr) oförmögna att ”återgå” till ett nomadliv, varför de med en 
sådan lag skulle komma att slås ut. Rätten för de renskötande att bosätta sig kan 
däremot utförligt regleras, exempelvis genom att i lag stadga att ingen annan bostad än 
kåta får uppföras. Denna åsikt kritiseras å det skarpaste, då lagförslaget anses tvinga 
samema i Västerbotten och Jämtland tillbaka till den kulturnivå de befann sig på för 
100 år sedan. Det vore bättre, menar man, att likt den norska lagstiftningen hjälpa samer 
att anpassa sig till de nuvarande kulturförhållandena och inte tvinga renskötare att, för 
att behålla rätten till renskötsel, fortfarande bo i kåta. Det går mycket väl att förena ett 
bofast liv med renskötsel. Jordbruket kan till och med vara ett ypperligt stöd under år 
med svåra förhållanden i renskötseln (mot nr 404 AK 1917). Varför skall samer tvingas 
att välja att antingen ge upp den odling som familjen sedan generationer upptagit, eller 
renskötseln?

Med lagförslaget omöjliggörs att samtidigt vara svensk bofast jordbrukare och 
samisk renskötare. Den samiska och den svenska kulturen hålls på ett tydligt sätt isär. 
Samema skall inte i onödan lockas att överge renskötseln: ”Erfarenheten talar för, att 
det är i nomadlivet, som lapparna utvecklar sina bästa egenskaper.” (prop nr 169 1917:



19) De som inte längre är nomader, utan redan är bofasta, eller vill bosätta sig, skall 
tvingas att assimileras i den svenska kulturen och ge upp renskötseln. Den skall 
förbehållas nomader. De tidigare renbeteslagama har dock inte kunnat åstadkomma 
detta, eftersom de inte angivit

huru man har att bedöma, om en person skall räknas för lapp, ett spörsmål som, särskilt med 
hänsyn till rasblandning, stundom kan erbjuda svårigheter... [Men det är] uppenbarligen av nöden, 
att lagen genom en otvetydig föreskrift angiver, vilka det är, som i egenskap av lappar äga hålla 
skötesrenar till obegränsat antal och utan den kontroll, som eljest skall äga rum över sådant 
reninnehav. Vid avfattande av den definition, som sålunda tarvas, har man emellertid tydligen att 
taga hänsyn icke allenast till spörsmålet om rätten att hålla skötesrenar utan även till övriga i 
renbeteslagen berörda frågor om lapparnas särskilda rättigheter, (prop nr 169 1917: 55)

Att låta härkomsten utgöra grund för vem som skall räknas som same anses inte vara 
tillräckligt. Även en person med ett ytterst litet ”lappskt inslag” i blodet skulle då 
komma i åtnjutande av privilegierna och det är inte meningen. Vad gäller exempelvis 
renägandet är det ju tänkt att den nya lagen skall begränsa det, inte möjliggöra för fler 
att uttnyttja sin samiska härkomst (om än obetydlig). Därför bör även levnadsyrket 
räknas in: För att räknas som same bör förfäderna ha varit sysselsatta inom rennäringen. 
Begränsningen rättfärdigas genom att hänföras till vad som anses vara hela den svenska 
samepolitikens mål med att bevilja samema särskilda rättigheter: Att renskötseln skall 
bevaras då den haft stor betydelse ur nationalekonomisk och social synvinkel och

att icke onödigtvis tillspillogiva lapparnas särskilda, för dem avpassade kultur och tvinga dem att 
uppgå i den övriga befolkningen. I den mån emellertid lappar i följd av omständigheternas makt 
komma långt bort från fädernas näring och söka sin utkomst på samma sätt som den bofasta 
befolkningen... i samma mån bortfalla anledningarna för staten att åt dessa lappar bevara något 
slags särställning i rättsligt hänseende. Från denna synpunkt torde det icke kunna anses obilligt, 
om man bestämmer sig för att såsom villkor för att en person skall komma i åtnjutande av de i 
renbeteslagen angivna särskilda lapprättigheterna, stadga, att hans förfäder i vissa led, förslagsvis 
fader eller farfader, varit renskötare, (prop nr 169 1917: 56)

En same är således, i lagens bemärkelse, endast same så länge som kulturen, 
levnadssättet, på ett tydligt sätt avviker från den svenska. Det annorlunda prioriteras, för 
övriga bör lagen gälla lika.

Från att det länge har underförståtts att samer är renskötare och att renbeteslagama 
med medföljande privilegier endast gäller renskötare, görs sambandet mellan samiskhet 
och renskötsel explicit. Det är dock inte en renskötsel vilken som helst som skall 
prioriteras, även om den ligger till grund för vem som är att betrakta som same, utan det 
är renskötsel som inte bedrivs i samband med jordbruk. De som redan ägnar sig åt både 
jordbruk och renskötsel, kan inte anses behöva förlora sina rättigheter. Däremot kan 
generationen därefter, om jordbruket varit något mer avancerat (bruk av hemman eller 
nybygge), likställas med den övriga bofasta befolkningen. Rättigheterna skall 
förbehållas ”dem, som till ras och levnadssätt verkligen framstå såsom lappar, och icke
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utsträckes till familjer, som sedan länge, kanske i flere generationer, varit fullständigt 
införlivade med den jordbrukande befolkningen...” (prop nr 169 1917: 93)

Trots att det förefaller självklart i propositionen, är det ändå viktigt att i ”åtskilliga 
paragrafer” förtydliga att lagen endast avser renskötare. Det gäller exempelvis samemas 
jakt- och fiskerättigheter, som torde ”åsyfta allenast de renskötande lapparna. Ett 
motsatt antagande skulle strida mot såväl själva avfattningen av lagrummet som 
uttalanden i lagens förarbeten samt leda till sådana oegentligheter, som att bofasta 
lappar skulle inom Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter kunna var som helst 
— å enskilt område likaväl som i kronans fiskevatten — driva yrkesmässigt fiske till 
avsalu.” (prop nr 169 1917: 54) I en reservation mot lagutskottets utlåtande anförs dock 
kritik mot denna inställning och istället förespråkas att just jakt- och fiskerättighetema 
skall gälla för alla samer. Denna hållning hävdas även till stora delar vara samemas, där 
deras åsikter inhämtats (Lagutskottets utlåtande nr 59 1917: 37-38, prop nr 169 1917: 
83-84).

Vi har därmed fått klart för oss hur den givna kopplingen i svensk samepolitik 
konstruerats: Renskötsel—nomadliv—samiskhet—särrättigheter. Men denna bild är 
inte, som vi har sett, fullständigt dominerande. Föreställningen att samiskhet och rätt till 
renskötsel kräver ett nomadiserande liv, utmanas av föreställningen att samema måste 
anpassa sig efter samhällets utveckling. Det tillhör ”lappamas mänskliga rättigheter”. 
Mot lagförslaget framförs också att den samiska befolkningen är heterogen och utgörs 
av tre skilda kategorier, för vilken en enhetlig lagstiftning inte är möjlig: Fjällsamer, 
som tillika är nomader; nybyggarsamer, vilka förenar renskötsel och jordbruk; liksom 
skogs- och fiskesamer i hög grad gör (Hellberg och Lindhagen AK nr 70 1917: 34-35, 
60-65). Dessa olika grupper kan inte genom lagstiftning tvingas att välja mellan 
nomadism eller bofasthet. En tredje väg måste tillåtas.24 Lagförslaget antas inte i sin 
helhet, utan stora delar av de preciseringar som görs utgår, exempelvis de moment som 
i lagen tydliggör att den endast berör renskötande samer och det explicita förbudet mot 
bosättning.25

Dock kvarstår den i min mening viktigaste delen av förslaget, definitionen av vem 
som är same, även om det enbart skall gälla för frågan om vem som har rätt att i

240m det sedan går att förena med upprätthållande av renskötseln är det bra, men blir svårigheterna 
oöverstigliga, måste nomaderna ”om det självt så vill, beredas tillfälle att övergå till den s. k. 
civilisationen, ehuru jag icke vill säga att häri skulle ligga någon särskild lycka; men man kan icke stå 
emot det oundvikliga.” (Lindhagen AK nr 70 1917: 60)
25Det är första gången centrala delar av ett lagförslag vad gäller samerna inte antas i riksdagen. Det är 
främst två skäl till det: Dels skall bosättningsfrågan närmare utredas i och med att hela samelagstiftningen 
skall revideras, efter det att den nya konventionen med Norge om ”flyttlapparnas rätt till renbete” 
undertecknats; dels vinner motionärernas förslag gehör om att höra samerna vid ett landsmöte innan 
beslut fattas (Riksdagens skrivelse nr 374 1917).



Norrbotten hålla ett obegränsat antal renar.26 Det medför att preciseringarna indirekt 
ändå institutionaliseras i lag:

När i 35, 36 och 37 §§ talas om rätt för lapp att hava renar under annans vård förstås med lapp den, 
vars fader i någon mån är av lappsk härstamning, 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 dem, 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, varde ock såsom lapp ansedd. (SFS nr 337 1917: § 38)27

SAMMANFATTNING: SAMEPOLITIKENS EN- OCH TVETYDIGHET
Grunden för den särlagstiftning som idag råder för den samiska gruppen, är inte, som vi 
har sett, följd av en medveten och genomtänkt politisk strategi, även om de politiska 
aktörerna har vissa givna syften och mål med den politik som förespråkas. Den 
offentliga politiken kan inte förstås utifrån entydiga övergripande rationella motiv, 
exempelvis en vilja att säkerställa statlig kontroll över samemas markområden. Trots att 
det blir ett resultat av politiken, var det inte den typen av frågor den politiska 
diskussionen under denna tidsperiod handlade om, utan om konkreta sakfrågor, 
formulerade som ”nödvändiga att åtgärda”. Under tidsperioden ordnas dock den 
svenska samepolitiken, med en överensstämmelse mellan normativa argument, 
dominerande föreställningar om samema och konkreta åtgärder.

Avgörande för politikens inriktning med avseende på särskilda rättigheter, är den 
starka föreställning om samiskhet som etableras. I den samepolitiska diskursen skapas 
en tydlig kedja av analogier mellan same — renskötare — nomad — god renskötsel — 
fjällsame — nomadkultur, som ligger till grund för och legitimerar en särlagstiftning. 
Varje led i denna analogikedja är beroende av en föreställning om det samiska, vilket 
explicitgör både vad samema är och diskursens gränser. För det första grundläggs en 
distinktion mellan renskötare och samer som inte sköter renar. Vid ordnandet av 
politiken har rennäringen en framträdande plats, både som en central fråga tillhörig 
svensk samepolitik och som politikens naturliga grund. Särbehandlingen av samema 
hänförs främst till en vilja att förbättra missförhållandena inom renskötseln. Med

26Lindhagen menar att definitionen i lagen ”icke får anses som något prejudikat för att frågan vem som 
skall anses som lapp därmed för framtiden skall anses avgjord.” (AK nr 82 1917: 54) Förhållningssättet 
till samiskhet, blir detta till trots, dominerande. I 1927 års utredning hävdas t ex att: ”Med uttrycket lapp i 
lagens mening synes böra avses varje person av lapsk härkomst. Däremot torde det vara lämpligt att i 
lagen angiva de förutsättningar, under vilka personer av lapsk härkomst må komma i åtnjutande av rätten 
att driva renskötsel och därmed förenade förmåner. Härvid synes det rimligt och naturligt, att på sätt i 
1917 års proposition föreslogs, från rättigheten i första hand utesluta sådana lappar, vilkas förfäder i vissa 
led övergivit renskötseln...” (SOU 1927: 45)
27Här ser vi likheten med den definition som är under förhandling inför en ny svensk-norsk konvention. I 
den stadgas slutligen 1919 att: ”Rättighet att i enlighet med denna konvention låta svenska renar beta i 
Norge tillkommer allenast nomadiserande lapp. Såsom nomadiserande lapp anses allenast person av lapsk 
härkomst, som på stadigvarande sätt personligen följer och bevakar sina renar och icke samtidigt brukar 
hemman eller nybygge eller biträder vid bruket av sådan fastighet.” (SFS nr 895 1919: § 153, se även 
Berglöf 1923: ab)



rennäringen i fokus är samema som folkstam, eller ras, utdefinierade och intresset för 
det samiska begränsas till renskötarna. Samer är renskötare. För det andra görs en 
distinktion mellan nomader och andra samer. Det råder en uppfattning om att samer i 
sin ”naturliga näring” (som förutsätter ett nomadiserande liv) är lyckliga, gör minst 
skada och kostar samhället minst. Nomadernas privilegium vad gäller särrättigheter 
motiveras även av att de, till skillnad från icke nomadiserande samer, kan vårda renar på 
ett tillfredsställande sätt. Samer är nomader och nomader är goda renskötare. Det 
framhäver, för det tredje, nomadkulturen som samisk kultur. Bofasthet, eller odling av 
jordbrukslägenhet, medför att renskötseln försummas. Samer är fjällsamer. Att 
nomadens levnadssätt definieras som det naturligt samiska, medför, för det fjärde, att en 
tydlig, hierarkisk och i det närmaste oöverskridbar gräns konstitueras mellan samer och 
svenskar: Renskötsel och civilisation kan ej förenas. Samer är inte svenskar och deras 
nomadkultur är av lägre värde än en bofast svensk kultur. För det femte innebär dessa 
analogier att samiska särrättigheter automatiskt definieras utifrån uppfattningen om den 
samiske mannens levnadssätt. Renskötsel är mannens yrke och renskötaren är måttstock 
för den samiska identiteten och kulturen. Samiska kvinnors rättigheter är definierade 
utifrån mannens ställning, om han är att räkna som same eller inte. Samiska kvinnor 
osynliggörs i den politiska diskursen, tillsammans med övriga samer utanför 
rennäringen.

Institutionaliseringen i lag av en samisk identitet 1917, explicitgör den specifika 
uppfattning om samema och samiskhet som ligger till grund för den svenska politiken. 
Den samiska identitet som formuleras utgör, som vi kommer att se i följande kapitel, 
den nod kring vilken den offentliga samepolitiska diskursen centreras. I och med att en 
definition fastläggs formuleras problemen utifrån den, liksom olika lösningsförslag. 
Definitionen är på olika sätt nödvändig att förhålla sig till.

Den offentliga politikens entydighet och tvetydighet
Den svenska samepolitiken är entydig vad gäller utgångspunkterna: Konkreta åtgärder, i 
form av rennäringens reglering, föranleder särbehandling av den grupp som definieras 
som riktiga samer. Särskilda regler, lagar och förordningar har kommit att gälla de 
samer som utövat renskötsel och de har erhållit särskilda privilegier i relation till andra 
svenska medborgare. Särbehandlingen vilar också på en entydig uppfattning om den 
definierade samiska gruppens kulturella underlägsenhet i relation till den svenska 
kulturen. Det medför en patemalistisk och hierarkiskt ordnad politik, som exkluderar 
samer från den samepolitiska diskursen. Denna inställning är exempelvis mycket tydlig 
i 1917 års riksdagsdebatt: De som har haft mycket kontakt med samema och kan anses 
vara experter i frågan ”ha klart för sig också, att lappen i mångt och mycket är ett barn.



Han har inte så lätt att skaffa sig den vida framtidsvyn, han ser ofta nog mer till dagens 
bekvämlighet. Men därför skola väl vi, som kanske anse oss vara något förståndigare 
och ha sett, hur utvecklingen gått, icke följa denna dagsopinion [i frågan om samisk 
bosättning] utan fatta ett klokt och förnuftigt beslut.” (von Sydow AK nr 70 1917: 46)

Analysen av politiken som entydig är dock beroende av att vi accepterar den svenska 
statens definition av den samiska identiteten — nomaden. Jag har visat att denna 
föreställning inte är given, utan konstituerad i debatten och institutionaliserad i och 
genom särlagstiftning. Den samiska gruppens identitet formuleras utifrån de sakfrågor 
som skall åtgärdas. Det innebär att den avgränsas, att den inte längre är ”öppen”, utan 
förutsätter en viss grupp med en viss levnadsform. Att andra former av samisk kultur 
kan förekomma, trängs ut ur diskursen. Svenskhet och samiskhet existerar som 
oförenliga storheter, där det ena utesluter det andra. Ur ett särrättighetsperspektiv 
upphör under tidsperioden därmed andra samer än nomadiserande renskötare att 
existera och för dem som definieras som samer anses övergången till en civiliserad 
kultur i det närmaste omöjlig (eller åtminstone inte önskvärd).

Definitionen av samiskhet antyder dock ett i grunden tvetydigt förhållningssätt: För 
det första förutsätts icke nomadiserande samer implicit och explicit assimileras, då de 
inte är att räkna som samer. Assimilering kräver dock ett grundläggande antagande om 
att samer faktiskt kan assimileras, dvs när samer är som svenskar — när nomadkulturen 
(och renskötseln) försvinner — kan de inbegripas i den svenska nationen likt andra 
medborgare. Politiken vilar både på ett antagande om samernas kulturella 
underlägsenhet, som gör överskridande mellan samisk och svensk kultur omöjlig och ett 
antagande om att samema är bildningsbara, vilket förutsätts i assimilationspolitiken. 
Den offentliga politiken är varken assimilations- eller segregationsinriktad, utan både 
och samtidigt. Karaktäriseras den i termer av antingen assimilering eller segregering, 
återskapas på en analytisk nivå den i svensk politik konstituerade och fastlagda ”äkta 
samiska identiteten”. Att samer kan assimileras framhäver också, för det andra, att 
kopplingen mellan en nomadiserande kultur och god renskötsel, är avgörande för 
utformningen av särlagstiftningen. Även om sambandet mellan samer, renskötare och 
nomadkultur ofta erhåller en i det närmaste genetisk förklaring, legitimeras politiken 
inte i första hand genom explicita rasbiologiska argument, utan genom att återföras till 
vad som bedöms vara en riktig samisk praktik — ett kulturargument. Lagstiftningen 
innesluter både härstamning och levnadssätt för att bestämma vem som är att räkna som 
same, men det är inte rasen, eller folkstammen i sig som bestämmer varför gruppen 
skall särbehandlas, hur den skall särbehandlas, eller vilka som skall inkluderas i 
systemet av särrättigheter. Det är levnadssättet.

Grunderna för den svenska samepolitiken blir därför, genom att gruppen definieras,



ambivalent, samema skall både bli bofasta och kvarhållas som nomader. Definitionen 
av samiskhet medför och påvisar en paradox: Samtidigt som ett syfte är att anpassa och 
försvenska samerna, skapas och framhävs en mycket tydlig och enhetlig samisk 
identitet — den nomadiserande renskötarens — den samiska levnadsform som mest av 
alla avviker från den svenska. Endast det annorlunda legitimerar särskilda rättigheter.

Särskilda rättigheter och underordning
Konstitueringen av det annorlunda legitimerar särskilda rättigheter. När svensk 
samepolitik ordnas medför det att en bred kulturell särbehandling, eller särskilda 
politiska rättigheter, som exempelvis förslaget i kapitlets inledning, utdefinieras som 
möjliga politiska handlingsalternativ. Men även möjligheten att utifrån andra 
föreställningar formulera problem och frågor som berör den samiska gruppen, 
exempelvis utifrån bofasta samers levnadsförhållanden, trängs ut ur diskursen. Det 
system av särskilda rättigheter som konstrueras förutsätter att det inte går att vara både 
bofast och renskötare, icke renskötare och same, same och svensk, eller ens svensk 
same. Politiken erhåller, genom att en specifik föreställning om samiskhet etableras, en 
egen inneboende logik, där både problemformulering och konkreta åtgärder erhåller sin 
politiska kraft genom att hänföras till den (redan formulerade) samiska identiteten: Om 
alla samer är renskötare och renskötaren är nomad; om renskötseln är nödvändig att 
reglera och den faktiskt regleras genom att (de som definierats som) samer segregeras; 
då uppfyller politiken sitt syfte och en naturlig och självklar politikinriktning kvarstår, 
som både legitimerar att ett särskilt system av särrättigheter konstrueras och dess 
innehåll.

Den samiska identitet som konstitueras legitimerar således särlagstiftning och 
tillkomsten av ett väl avgränsat politikområde. Samtidigt bidrar också lagstiftningen till 
att underordna samema, genom att de inordnas i en given form av sociala relationer, 
grundade i uppfattningen att den samiska kulturen är av lägre värde. Det centrala att 
fokusera är politikens ”dubbla” underordnande funktion, som följer av att gruppen 
kategoriseras. I och genom lagstiftning konstitueras en motsättning mellan det samiska 
och det svenska, de är oförenliga, vilket innebär att samer antingen är nomader eller 
svenskar. Utifrån denna gränsdragning avgränsas den samiska identiteten och det sker 
en exkludering och homogenisering av gruppen — både i relation till det dominerande 
svenska samhället och inom den samiska gruppen. Båda är av betydelse ur ett 
politikteoretiskt perspektiv och för frågan vem som skall tillerkännas särskilda 
rättigheter.

För det första underordnas den grupp som definieras som samer, genom att 
exkluderas från den nationella gemenskapen. De föreställningar som utgör grund för



den samiska identiteten och legitimerar särlagstiftning, bidrar till och förstärker en 
social och politisk ordning där den samiska gruppens relation till det dominerande 
samhället definieras i termer av deras lägre värde. Detta är en följd av dominerande 
samhälleliga föreställningar om en hierarkisk kulturell ordning, där den definierade 
samiska kulturen är lägre stående, i relation till den svenska kulturen. I längden kommer 
den högre kulturen att tränga ut den lägre. Det blir som tydligast i diskussionen om 
samernas skolgång, men rättfärdigar även regleringen av rennäringen. Denna 
föreställningsvärld skapar och upprätthåller en samisk stereotyp (renskötande/outbildad/ 
ociviliserad/nomad), där exempelvis samisk bofasthet, eller deltagande i den svenska 
kulturen, utdefinierar möjligheten av något moment av samiskhet: Civiliserade lappar 
existerar inte. De är per definition svenskar och inte lappar.28

Den identitet som etableras möjliggör dock även politiskt handlingsutrymme. De 
exkluderade, det annorlunda, erhåller särskilda rättigheter. I ”egenskap av lapp” kan 
nomader kräva särbehandling och driva politiska krav, vilket, som vi skall se, framför 
allt blir av betydelse under senare tidsperioder. De erhåller därigenom både en närhet 
till och en möjlighet att bevara det som av staten bedömts vara samisk kultur. Staten 
bibehåller dock en stark kontroll över handlingsutrymmet och utövar en mängd 
kontrollerande funktioner som medför att samer som grupp inte tillerkänns möjlighet att 
påverka sin egen situation, exempelvis vad gäller användningen av den mark de sedan 
urminnes tider begagnat, eller definitionen av den egna gruppen. Och eftersom det är 
rätten till rennäring som utgör grunden för de samiska rättigheterna, begränsas gruppens 
handlingsutrymme och rättmätiga krav till frågor som har sin utgångspunkt i näringen. 
Inom den grupp som de facto särbehandlas, sker dessutom en samtidig exkludering och 
homogenisering, till följd av kategori seringen. Samema värderas i högre och lägre, 
bättre och sämre, vilket bland annat framkommer i distinktionen mellan skogs- och 
fjällsamer. De som är definierade som tillhöriga den samiska gruppen, men inte lever 
enligt traditionen, exempelvis samer som samtidigt med renskötseln driver ett mindre 
jordbruk, är inte riktiga samer. Samema homogeniseras genom lagstiftning till ett 
särskilt sätt att bedriva renskötsel och därmed en särskild levnadsform. Annars riskerar 
de att exkluderas från den samiska grupp som särbehandlas och mista rätten till de 
särskilda samiska privilegierna.

För det andra underordnas de samer som inte inkluderas i särrättighetssystemet, 
genom att lagstiftningen tydliggör att samisk kultur utanför rennäringen inte anses

28Denna till synes oöverskridbara gräns mellan same och svensk, nomad och bofast, stöder också indirekt 
ett patemalistiskt synsätt: För att inte bli behandlad som ”barn”, krävs å ena sidan ett övertagande av 
svensk kultur, men då är man, å den andra, inte längre att räkna som same, utan svensk och av den 
anledningen inte del av offentlig svensk samepolitik. Särhållandet av samer och svenskar blir därför av 
vikt för att även fortsättningsvis legitimera att samer ignoreras som självständiga politiska aktörer i 
debatten.



existera. De exkluderas därmed från den samiska gruppen. Följden blir att alla förslag 
som utgår från en annan föreställning om samiskhet omöjliggörs och handlings
utrymmet för dessa samer begränsas. De bör assimileras och överta en svensk kultur. 
Detta oavsett om individer själva definierar sig som tillhörande gruppen, om deras 
levnadsform avviker från den bofasta kulturen, eller om de utnyttjar mark- och 
vattenresurser på ett sätt liknande samer sysselsatta inom rennäringen. Samer utanför 
renskötseln är dock inte, trots att de i lagstiftningen betraktas som svenskar, undantagna 
från det dominerande samhällets föreställning om deras underlägsenhet. Det märks inte 
minst i diskussionen om de icke nomadiserande renskötarnas ställning, där de, om de 
inte redan är försvenskade, anses ha en degenererad livsform. Samtidigt som de 
förutsätts vara svenskar, är de därför avvikande. Det medför att de utpekas, samtidigt 
som de osynliggörs (de existerar egentligen inte, då de förutsätts vara som andra 
svenskar). Alla mellanformer av samiskt levnadssätt anses vara svåra att hantera och 
skall motverkas — de leder varken till god renskötsel (snarare tvärtom), eller en bofast 
kultur. Närheten till den egna kulturen ligger för denna grupp samer i ett nomadiserande 
liv, men det är också, i den svenska statens mening, vägen till undergång. De samer som 
varken är samer eller svenskar bör tvingas att välja levnadssätt: Att antingen återgå till 
sin traditionella näring och segregeras från bofasta svenskar, eller bli svenskar genom 
ett fullständigt övertagande av en bofast kultur och assimileras.

Rättigheter och föreställningen om gruppen
Rättighetsproblematiken i svensk samepolitik kan endast förstås utifrån samemas 
underordnande position. Förespråkarna för en särlagstiftning hänvisar till någon form av 
rättviseargument i den mån de tvingas förhålla sig till särrättighetsmotståndamas kritik: 
Att lagstiftningen bryter mot principen om lika behandling och att den kränker den 
enskildes privata äganderätt. Samisk rättvisa är därför i första hand en följd av den 
rättvisa en bofast befolkning kan kräva och särskilda samiska rättigheter har inte 
förespråkats utifrån en vilja att privilegiera samema. Lagstiftningen reglerar den 
underlägsna nomadkulturens möte med civilisationen och den störande faktorn i den 
relationen är renskötseln. Om, eller när, samer betraktas som fullvärdiga medborgare — 
som svenskar — anses den normativa grunden för en särskild lagstiftning försvinna. 
Den samiska identitet som konstitueras är därför av avgörande betydelse för hur den 
samiska gruppen hanteras politiskt. Med den föreställning om samiskhet som etableras 
försvinner därmed definitivt de eventuella rättigheter som gruppen kunde kräva i 
egenskap av urbefolkning.

Särlagstiftningen är beroende av en föreställning om gruppen och en förutsatt 
förförståelse om dess underlägsna ställning. Det kommer till uttryck på två sätt: För det



första följer, i den historisk-politiska kontext som analyserats, samepolitiken ett 
etablerat traditionellt mönster, där samemas förhållanden regleras utifrån den bofasta 
befolkningens villkor. Det är inte samemas ”rättmätiga” krav som tillmötesgås (även 
om följden av lagstiftningen är att samerna erhåller särskilda rättigheter andra 
medborgare inte har), utan en reglering av rennäringen krävs för att tillförsäkra den 
bofasta befolkningen en rättvis behandling. Samer har som grupp ingen särskild rätt, 
även om den historiska sedvanerätten inte anses kunna kränkas. Renskötseln existerar, 
liksom sedvanerätten, varför en särskild lagstiftning är nödvändig. Sedvanerätten — 
rättigheter sedan urminnes tid — transformeras därigenom till ”lapprivilegier”. Den 
avgörande legitimeringsgrunden för att bryta mot principen om lika behandling är 
därför, för det andra, den koppling som görs mellan god renskötsel och en 
nomadiserande kultur. Som vi har sett, grundas detta på ett antagande om den samiska 
kulturens lägre värde, vilket förstärks dels av föreställningen om att riktiga samer endast 
bedriver renskötsel där odling inte kan upptas, dels av argumentet att rennäringen inte är 
av obetydligt ekonomiskt intresse, dels av en tro på den samiska kulturens undergång 
och den bofasta befolkningens i längden oundvikliga utbredning.

Samiskhet konstitueras på ett visst sätt i politiken, som därmed blir svår att förändra.





5. RENSKÖTARE OCH ICKE RENSKÖTARE 
“Rätten att driva renskötsel, vilken enligt gällande lag 

är oinskränkt, anses böra begränsas“, 1918-1952
Det vanliga majoritetsövermodet över nationella minoriteter har här på 
grund av de stora skiljaktigheterna i livsföringen i gångna tider fått 
anledning att över hövan brösta sig. Man har betraktat lapparna såsom barn, 
som ej ägt att resonera utan endast marschera efter den av svenska 
statsmakterna och de svenska ämbetsmännens i alla grader föreskrivna 
tågordning. Någon nationernas självbestämningsrätt i rätt mening har dem 
icke förunnats...

De administrativa avgörandena i det tysta äro otillräckliga och ofta 
otillfredsställande för detta folk. En representation i riksdagen skulle öka 
möjligheterna för dem att omedelbart med laga befogenhet hos 
statsmakterna framföra och fästa landets uppmärksamhet på sina 
angelägenheter. En representationsrätt bör också höja lapparnas självkänsla 
samt binda dem vid landet med större förtroende. Slutligen skulle Sverige 
därigenom giva ett föredöme i den europeiska kampen om de nationella 
minoriteternas rätt (mot nr 210 FK 1930: 1, 4-5).

Det förra kapitlet avslutades med en analys av 1917 års lagförslag och den därpå 
följande debatten. Lagen antas inte i sin helhet, utan viktiga delar anses kräva vidare 
utredning, eller utgå, och samer bedöms, för första gången, vara betydelsefulla att höra 
innan beslut fattas.1 Källan till oenighet är främst frågan om samisk bosättning. Det får 
följdverkningar för definitionen av det samiska, eftersom den samiska identiteten bland 
annat anses förutsätta ett nomadiserande levnadssätt. Debatten medför därför att 
politikens legitimeringsgrunder diskuteras, dels i fråga om politikens konkreta 
inriktning, dels vilken relation olika kategorier samer har till det etablerade 
särrättighetssystemet. Svaren på frågorna varför och hur samema skall särbehandlas, 
liksom för vilka särskilda rättigheter skall gälla, förändras därför delvis.

INLEDNING: DEN SAMISKA GRUPPENS HETEROGENITET
Den mest kraftfulla explicita kritik som framförs mot den förda politiken är 
förespråkandet att den samiska gruppen skall assimileras. Politiken borde söka integrera 
dem som definierats som samer, som fullgoda medborgare, i den nationella 
gemenskapen. Åtminstone bör inte deras övertagande av ett svenskt levnadssätt aktivt 
hindras, varken vad gäller bosättning, eller uppodling av mark. Assimilering innebär 
dock övergång till ett svenskt levnadssätt och förefaller därför inte kunna legitimera

11917 års debatt leder till att samerna erhåller statligt bidrag för att hålla det första samiska landsmötet i 
Sverige, i Östersund 1918. Samer tillåts även efter viss diskussion delta i den första kommitté som 
föregår 1928 års renbeteslag. Den tidigare ordningen i utredningsväsendet återupptas redan vid 
överarbetningen av förslaget och samer bereds inte plats i efterföljande utredningar, tills dess 
överarbetningen av 1936 års förslag påbörjas (se t ex mot nr 208 FK 1920, SOU 1923a: 26, mot nr 193 
FK 1937: 2). Den samepolitiska diskursen är, liksom tidigare, reserverad för en krets där samer inte ingår.



(vilket inte heller är målet) en särlagstiftning för samema. Snarare legitimeras lika 
behandling med den övriga svenska befolkningen. Assimilationsförespråkamas kritik av 
den förda politiken gör att grundvalarna för särbehandling måste förtydligas: Är samer 
som svenskar är särskilda rättigheter inte nödvändiga. Polariseringen i diskursen 
förstärker dock den entydiga bilden av det samiska, vilket analysen i föregående kapitel 
visat — föreställningen att samer antingen är nomader eller svenskar. Antagandet om 
den samiska kulturens undergång och lägre värde i jämförelse med den svenska, 
legitimerar assimileringsförespråkamas vilja att snabbt få samer att överta ett svenskt 
levnadssätt. Assimilering förespråkas även utifrån idéer om att samer och svenskar har 
lika värde, de bör behandlas lika, med samma rättigheter och skyldigheter. De bör 
överge det samiska och ges möjlighet att tillfullo ta del av den svenska kulturen. Därför 
utmanar detta synsätt endast politikens inriktning, inte den kategorisering som 
legitimerar politiken.

En utlöpare från och ett alternativ till assimilationstanken, framförs av Lindhagen 
(mot nr 209 FK 1920). Föreställningen om den samiska kulturens undergång medför 
idéer om att någon “ny“ form av samisk kultur kan utvecklas om samema själva tillåts 
välja och delta i beslutsfattandet. De skall ges möjlighet att utöva inflytande över 
utvecklingen genom särskilda politiska rättigheter. Det annorlunda samiska levnadssätt, 
som givit samema specifika erfarenheter, är en fullgod grund för särbehandling. I 
egenskap av minoritetsfolk bör samer ges ökat politiskt handlingsutrymme genom 
särskild representation i riksdagen. Lindhagen menar att:

Det svenska rikets nationella homogenitet brytes i dess nordligaste del genom inslag av två andra 
nationaliteter. En av dem är lapparne eller samefolket, såsom de själva kallar sig. Deras 
levnadsvillkor skilja sig skarpt från den övriga befolkningens, finnarna inbegripna. Trängd tillbaka 
så småningom av den svenska och finska jordbrukskolonisationen ha konflikter icke kunnat 
undvikas och därföre försök framtvingats att ordna förhållandena mellan de olika raserna och 
deras vitt skilda näringsfång... Någon egen talan ha de icke kunnat föra med tillbörlig insikt och 
verkan, någon representant för dem i riksdagen har icke förekommit. De ha varit övergivna och 
överlämnade tämligen godtyckligt åt skickelserna. Någon nationernas självbestämmanderätt i rätt 
mening är dem således icke hitintills förunnad. Deras livsintressen ha bevakats i huvudstaden av 
ämbetsmän och kommittéledamöter, som aldrig levat deras liv och rimligtvis icke kunnat sätta sig 
in i deras förhållanden, såsom den gör, vars liv själv uppgår i desamma, (mot nr 208 FK 1920: 11)

Detta är dock en marginaliserad inställning och motionen avvisas av 
konstitutionsutskottet (Konstitutionsutskottets utlåtande nr 27 1920). Förslaget anses 
dels bryta mot den numeriska princip på vilken representation i riksdagen grundas, dvs 
samema skulle i proportion till sitt antal erhålla ett alldeles för stort inflytande; dels bor 
befolkningsgruppen utspridd i flera olika län; dels skulle det medföra att andra 
“speciella intressen“, andra grupper som avviker från svenska levnadsförhållanden, 
skulle kunna kräva särskild representation.

Lindhagen återkommer med samma krav tio år senare, vilket vi såg i kapitlets



inledning. Han avvisar då konstitutionsutskottets invändningar om antalets betydelse 
och hävdar att det centrala är att möjliggöra att samer som nationell minoritet direkt kan 
fästa statens uppmärksamhet på sina angelägenheter, istället för att tvingas förlita sig på 
administrativa åtgärder (mot nr 210 FK 1930: 4-5). Motargumenten anses dock 
fortfarande vara giltiga (se t ex SOU 1942: 61) och Lindhagens anspråk minskas med 
åren: “Då det knappast lönar sig att återkomma med förslag till [samisk] representation i 
riksdagen...“ (mot nr 194 FK 1937: 3) Ett visst mått av självstyre kunde dock samer 
ändå erhålla om det kunde inrättas en “lapsk riksdag“ i form av ett permanent samiskt 
landsmöte. Inte heller det vinner gehör. Statsutskottet menar, i och för sig, att samema 
bör ges tillfälle att yttra sig över utredningar som berör deras angelägenheter, men inte 
att det bör föranleda statligt bidrag till en permanent organisering (Statsutskottets 
utlåtande nr 185 1937).

I assimilationsförespråkamas argumentation och kritik finns utrymme, inte bara för 
en förändrad uppfattning om nödvändigheten att kvarhålla samer i nomadlivet, utan 
även för en förändring av politikens grundvalar. Detta genom att de i sin analys av det 
samiska uppmärksammar en heterogen samisk identitet — att det finns andra 
levnadssätt än det nomadiserande. Politikens ordnande utifrån kategorierna same 
(nomad) och svensk ifrågasätts också i Åke Holmbäcks utredning (SOU 1922), i vilken 
han utröner om samer någonsin tillerkänts äganderätt till lappskattelanden och hur 
indelningen i samebyar har skett.2 Han urskiljer fyra olika kategorier samer med skilda 
levnadssätt: Skogssamer, som året om uppehåller sig i skogstrakterna; fjällsamer, som 
på sommaren flyttar till fjällen med sina renar; fiskesamer, som brukar vissa träsk till 
fiske och livnär sig på detta; och slutligen nybyggarsamer, som år från år brukar samma 
marker för odling (SOU 1922: 8-10, 16).

Holmbäclc kopplar detta explicit till särrättighetssystemet och framhäver att gällande 
lagstiftning saknar regler för de icke renskötande samemas rättsförhållanden. I hans 
tolkning torde de samer som ägnar sig åt jakt och fiske för sin försörjning ha samma 
rättigheter som de renskötande på kronans mark. På enskilds mark har de dock inga 
rättigheter, möjligheten att använda enskilds mark är knuten till renbetesrätten (SOU 
1922: 74). Dessutom hävdar han att det inte är de i särlagstiftningen privilegierade 
fjällsamemas livsstil som är ursprunglig, utan skogssamemas. Deras levnadssätt, med 
längre uppehåll på samma ställe, ligger till grund för den ursprungliga landindelningen 
med individuell brukanderätt av marken. Kollektivbrukandet och det därpå följande

^Samtidigt stödjer utredningen den förda politiken gentemot samema vad gäller deras rätt till mark och 
vatten: “Utan vidare är det klart, att, då lapparnas rätt hade karaktär av nyttjande- och ej äganderätt, de 
områden, å vilka de gjorde rätt gällande, ej vid avvittringarna borde utläggas såsom en tredje, med 
kronans och de bofastas marker jämställd kategori; lapparnas områden måste falla in antingen under 
kronans eller under de bofastas ägor.“ (SOU 1922: 58)



lappbyindelningssystemet, utgår från det i tid senare utvecklade fjälsamiska 
levnadssättet (SOU 1922: 28-29). Utvecklingen under 1800-talet stärkte fjälhamemas 
ställning:

De bestämmelser, som givas rörande lapparnas rätt... taga sikte i huvudsak blott på fjillapparnas 
rätt till bete för sina renar; jakten och fisket hava i stadgandena, där de behandlas av de;sa, sjunkit 
ned till blott binäringar till renskötseln, och skogslapparnas intressen tillgodoses icle alls eller 
föga. Då lagstiftningen sålunda börjat att uteslutande fästa vikt vid fjällapparnas förhålanden, var 
det, om man utgår från förhållandena i norr, helt naturligt, att lappskattelandsindelningen skulle få 
vika för en kollektiv brukningsrätt. (SOU 1922: 63)

Den implicita utmaningen — ”verkligheten slår tillbaka ”
Det är dock framför allt de nya problem och frågeställningar som fornuleras i 
diskursen, som utmanar den dominerande bilden av det typiskt samiska och frantvingar 
en fortlöpande diskussion om vad som är samisk kultur, vilket samiskt levnadssätt som 
bör stödjas och vem som skall komma i åtnjutande av särrättighetema. Det kommer till 
uttryck i de olika betänkanden som presenteras av 1919 års lappkommitté. Kommitténs 
direktiv tydliggjorde att inte endast en kategori samer existerade, den skulle blind annat 
pröva: (i) åtgärder för att trygga och värna den nomadiserande samebefolkningens 
tillvaro och främja renskötselns utveckling; (ii) lämpligheten i att kombinera jordbruk 
och renskötsel; (iii) samers rätt till bosättning; (iv) rätten att inneha renar, och (v) 
möjligheten till bättre utkomst för samer som bedriver jordbruk eller har andra yrken 
(SOU 1923a: 6).

Att dessa problem formuleras är en följd av att den samiska gruppens heterogenitet 
uppmärksammas, samtidigt som problemen bidrar till att förtydliga heterogen teten. De 
samer som inte är sysselsatta inom rennäringen utövar redan andra yrken, ellei så måste 
de övergå till ett bofast levnadssätt för att finna utkomst och det aises inte 
oproblematiskt. Till skillnad från de nomadiserande, hävdas samer utanför rennäringen 
ha svårt att trygga sin existens och ligger därför fattigvården till last: “Dî relativa 
talen... utgöra för de renskötande lapparna omkring 8,3% understödstagare cch för de 
icke renskötande omkring 25,3% understödstagare av hela antalet lappar inom vardera 
kategorien.“ (SOU 1924a: 24) Delvis anses detta vara beroende av att samer tvingats 
lämna renskötseln under svåra förhållanden, men ”[e]n annan... orsak [är]... att 
renskötseln... sedan generationer är lappens speciella yrke, för vilket hans mlag och 
uppfostran göra honom särskilt skickad, under det att han i allmänhet icke på samma 
sätt lämpar sig för andra yrken och därför har svårare att taga sig fram uti des:a.” (SOU 
1924a: 24) De som inte längre erhåller utkomst inom renskötseln måste, för att inte 
ligga fattigvården till last, erbjudas aktiv hjälp för att övergången till att bli soti vanliga 
svenska medborgare underlättas. Tveksamheten är dock stor om det egentligen är en 
realistisk utväg för att lösa samemas svårigheter:



[L]apparnas förmåga att slå sig igenom som jordbrukare... får [icke] övervärderas. Det är och blir 
en oomkullkastelig sanning att renskötseln är lapparnas naturligaste och ekonomiskt mest 
betryggande näringsfång, som ej kan, åtminstone för den framtid som nu kan överskådas, i 
ekonomiskt avseende ersättas av något annat. Jordbruket blir för lapparna allenast ett surrogat av 
sekunda betydelse, som bör anlitas endast i nödfall... Det synes ock vara angeläget att, åtminstone 
till en början till dess stadigare erfarenhet i detta hänseende vunnits, framgå med försiktighet, då 
det gäller jordbrukets användning såsom utväg till fattigvårdens lättande. (SOU 1924a: 118 )

Att samer utanför renskötseln kontinuerligt utelämnats från den särskilda 
lagstiftningen hävdas ha inneburit att de inte assimilerats, de har blivit en 
mellankategori. Denna kategori är en betydligt större andel av dem som har ”samisk 
härkomst”, än de som är sysselsatta inom rennäringen.3 Problemet, som det formuleras i 
diskursen, är att kostnaderna för deras fattigvård drastiskt ökat och är mycket högre per 
person än den bofasta svenska befolkningens: ’ En jämförelse i avseende å förhållandet 
mellan antalet understödstagare inom rikets befolkning i sin helhet och lapparna 
utfaller, såsom var att vänta, betydligt till de senares nackdel.” (SOU 1924a: 22) Det är 
därför inte längre en fråga om att det kan vara i den enskilde samens intresse att 
assimileras, utan det är ett ”allmänt intresse”: “Det vore... en av de största uppgifterna 
för lappolitiken att utplåna denna övergångsklass. Varje åtgärd, som i någon mån kunde 
låsa fast individerna vid mellanstadiet, syntes alltså böra kategoriskt förkastas, enär den 
med visshet kunde väntas i längden mera skada än gagna dem det gällde.“ (t f 
nomadskolinspektör, i prop nr 108 1927: 27) De som utdefinierats från det samiska har 
till viss del själva vållat sin svåra belägenhet genom att inte försöka utnyttja sin 
arbetskraft, men en annan orsak är ”att efter deras förhållanden lämpade förutsättningar 
för självförsörjning saknats.” (utdrag ur protokollet över social ärenden, prop nr 43 
1928: 14) Det anses böra åtgärdas. Samer utanför renskötseln borde ha 
uppmärksammats redan i de första renbeteslagama, eftersom det

redan då liksom i våra dagar [fanns] ett avsevärt antal lappar, som på grund av ålderdom, sjukdom 
eller andra anledningar upphört med renskötseln, utan att likväl därefter hava kommit i sådana 
omständigheter, att de vunnit sin utkomst på annat håll. Läget bland dessa lappar vann i samband 
med den då avslutade revisionen av lapplagstiftningen intet beaktande. De lämnades åt sig själva 
att efter förmåga ordna sin existens. Som möjligheterna härtill dock voro ytterst ringa, kom 
flertalet av dem liksom även för närvarande är fallet att i större eller mindre grad ligga fattigvården 
till last. Här förefanns således från början en lucka i lagstiftningen angående lapparna och deras

3 Antalet samer beräknas av 1919 års lappkommitté vara 8129 (SOU 1923a: 69-73, SOU 1924a: 12-28, se 
även SOU 1942: 13-17, där antalet beräknas vara 8543), men den ”övervägande delen av den lappska 
allmogen i riket eller närmare bestämt 5354 personer, motsvarande 65,8% av de svenska lapparna, [har] 
upphört att driva renskötsel och... endast 2775 personer, motsvarande 34,2% av lapparna, voro 
renskötande... Bland fjällapparna äro... 2291 personer eller omkring 40% renskötande... medan bland 
skogslapparna omkring 20% äro renskötande... I detta sammanhang bör uppmärksammas att bland de 
renskötande fjällapparna 16,2% och bland de renskötande skogslapparna 75,6% med renskötseln förena 
annat yrke, i regel jordbruk... [B]land lapparna i riket åtminstone 3562 personer eller 43,8% kunna anses 
tillhöra den jordbruksidkande befolkningen... [A]ngående yrkesfördelningen bland lapparna i riket 
framgår, att för närvarande endast omkring 1/3 av dem är renskötande, medan återstoden eller således 
omkring 2/3 av lapparna icke äro renskötande... [och a]v hela den lappska folkstammen i riket ägnar sig... 
för närvarande endast omkring 1/4 uteslutande åt renskötseln.“ (SOU 1923a: 70-72)



förhållanden, (utdrag ur protokollet över socialärenden, prop nr 43 1928: 2)

Som det uttrycks i en artikel bilagd en motion i första kammaren: “De faktiska 
förhållandena ge sålunda otvetydigt vid handen, att samemas bosättningsfråga med 
nödvändighet måste upptagas till ingående behandling.“ (mot nr 278 FK 1928: 8)

Att de som politiskt definieras som samer kan särbehandlas i relation till andra 
medborgare är en väl etablerad föreställning, men de samer som utdefinierats från den 
samiska identiteten föranleder problem. Denna mellankategori går varken att 
kategorisera som svenskar eller samer. Varför skall de integreras i samepolitiken och på 
vilka grunder kan de privilegieras framför andra svenska medborgare?

Utmaning och diskursiv förändring
Föreställningen om hur den svenska samepolitiken skall organiseras, eller vem och vad 
en särskild lagstiftning skall stödja, kan således sägas vara utmanad. Den politiskt 
konstituerade samiska identiteten är inte fullständigt dominerande och alternativa 
politiska handlingsalternativ formuleras explicit. Det medför att även dominerande 
föreställningar och rådande kategorisering implicit och omedvetet utmanas vad gäller 
hur systemet av särskilda rättigheter bör konstrueras. Heterogeniteten inom den samiska 
gruppen kan inte bara som tidigare flyktigt noteras, för att därefter mer eller mindre 
obemärkt försvinna ur diskussionen. Aktörerna är tvungna att förhålla sig till det faktum 
att det finns andra samer än nomadiserande renskötare. På så sätt innebär ”praktiska 
omständigheter” och utökade konkreta åtgärder ett förtydligande av det samiska, då de 
politiska aktörerna på en konkret nivå måste förhålla sig till nya frågor, som exempelvis 
bosättning och utkomst för samer utanför rennäringen. Uppmärksammandet av 
heterogeniteten skulle därför kunna medföra att renskötsel och nomadkultur inte längre 
i sig legitimerar särbehandling, att systemet av särrättigheter antingen måste 
rekonstrueras för att innesluta fler som potentiellt tillhöriga den samiska gruppen, eller 
så bör samer tillfullo likställas med den övriga befolkningen och deras särskilda 
privilegier avskaffas. Men även om heterogeniteten bland samema diskuteras, leder det 
inte till någon drastisk förändring av politiken. Hur skall vi förstå att en specifik samisk 
identitet som grund för lagstiftning kan bevaras när heterogeniteten tydliggörs; dvs att 
samemas “lämplighet för andra yrken än renskötsel” inte får underskattas; att 43,8% av 
samema anses tillhöra den jordbrukande befolkningen; och att “[a]v hela den lappska 
folkstammen i riket ägnar sig således för närvarande endast omkring 1/4 uteslutande åt 
renskötseln...“ (SOU 1923a: 71-72)?

Om merparten samer inte längre är renskötare och ett nomadiserande levnadssätt för 
alla som definierats som samer inte är önskvärt, aktualiseras frågan vad som legitimerar 
särskilda samiska rättigheter. Distinktionen mellan de i politiken entydiga (och



ömsesidigt uteslutande) kategorierna samer och svenskar ifrågasätts, en särskild 
lagstiftning kan inte legitimeras om gränsen mellan dem som innesluts och utesluts är 
oskarpa. Hur löses den potentiella konflikten mellan den politiskt konstituerade samiska 
identiteten och de nya problem som formuleras? Vem inkluderas i den särskilda 
lagstiftningen?

RENSKÖTARE OCH ICKE RENSKÖTARE
De kritiska rösterna och de nya problem som formuleras förtydligar således den redan 
existerande slitningen mellan vetskapen att samer till stora delar inte längre är 
renskötare och kan klassificeras som sådana i relation till den övriga befolkningen och 
att renskötseln och de renskötande är en självklar utgångspunkt för politiken. Utifrån 
denna slitning kan vi se den samepolitiska diskursen som inneslutande två åtskilda, men 
ömsesidigt sammanhängande diskussioner, där mer specifika kategorier konstitueras. 
Den första berör rennäringen och därmed dem som redan innesluts i definitionen av det 
samiska. Rennäringen anses fortfarande utgöra ett stort problem: “Renskötseln är som 
bekant en så beskaffad näring att, även om den utövas med den största omsorg, 
skadegörelser i någon form icke kunna undvikas. Det gäller i renbeteslagstiftningen 
endast att begränsa skadegörelserna till det minsta möjliga.“ (utdrag ur protokollet över 
socialärenden, prop nr 43 1928: 75)4 För renskötarna preciseras vad som krävs för att de 
skall fortsätta att komma i åtnjutande av de privilegier som är knutna till näringen.

Den andra diskussionen berör samisk kultur utifrån frågan om samisk bosättning är 
möjlig och önskvärd. Även här är renskötseln utgångspunkt, men bosättningsfrågan är 
komplex. För de ”riktiga” samema anses bosättning nu nödvändig för att minska antalet 
samer inom rennäringen, men det är av många skäl inte en bra lösning. Speciellt som 
renskötsel, enligt etablerade föreställningar, endast kan bedrivas på ett gott sätt om 
renskötaren för ett nomadiserande liv och ”det för lapparna vore naturligast att ägna sig 
åt renskötsel i den mån tillfälle därtill kan givas...“ (Jämtlandsutredningen 1940: 37) 
Frågan om bosättning aktualiserar därför spörsmål om vem inom den samiska gruppen 
som bör lämna renskötseln. Implicit formuleras därmed också vem som inte är del av 
den politiskt konstituerade samiska identiteten och borde exkluderas från 
särrättighetssystemet. Bosättningsfrågan kompliceras ytterligare av att samer utanför 
renskötseln inte inryms i den föreställningsvärld som legitimerat särskilda rättigheter. 
Samtidigt är det de som ligger fattigvården till last, varför de inte längre kan ignoreras 
genom att likställas med svenska medborgare.

4Det är därför centralt “att hos lapparna inskärpa den synnerliga vikt och betydelse för renskötseln, som 
måste tillmätas en god och omsorgsfull bevakning av renarna...” (SOU 1923a: 106) Och ”[e]mot de 
rättigheter, som i nämnda avseenden medgivits lapparna, svara förpliktelser för dem att upprätthålla 
ordning i renskötseln och gälda ersättning för uppkommen skada samt att i övrigt ej missbruka sin 
ställning.“ (Berglöf 1923b: 34)



Hur samepolitiken bäst skall formeras för att bemöta de problem som formuleras, 
fortsätter att tolkas ur det dominerande samhällets perspektiv. Både svar och lösningar 
på de problem som uppkommit står att finna hos samema själva, inte hos den bofasta 
befolkningen, eller i politiken. Men det finns nu en potentiell motsättning mellan 
rådande lagstiftning, praktiska förslag, den verklighet som tecknas och den 
dominerande föreställningen om gruppen. ”Verkligheten” är varken anpassad till de 
definitioner som görs, eller till rådande föreställningsvärld.

Rennäring: Missförhållanden och reglering av renantal
Renskötseln intar fortfarande en dominerande position i svensk samepolitik:

Av det föregående torde framgå, att renskötseln varit och alltjämt är av stor betjdelse för en 
väsentlig del av den lapska befolkningen. Även för staten måste det ur såväl social som 
nationalekonomisk synpunkt vara angeläget, att nämnda näring vidmakthålles och ytterligare 
främjas i de trakter, där förutsättningar i sådant hänseende finnas... Visserligen giver den 
statistiska utredningen vid handen, att förhållandena numera utvecklat sig därhän, ati allenast den 
mindre delen av den lapska befolkningen ägnar sig åt renskötsel, medan flertalet blard densamma 
upphört därmed. Men å andra sidan visar utredningen, att renantalet under de senare åren 
väsentligt ökats. Man torde alltså kunna räkna med att även i framtiden lapparm, i den mån 
betesmarkerna förslå, komma att i avsevärd grad ägna sig åt renskötsel. Men även om de 
renskötande lapparnas antal framdeles skulle minskas, torde dock renskötselns särstillning bland 
näringarna påfordra särskild lagstiftning, (prop nr 43 1928: 51)

Det är renskötseln som legitimerar särskild lagstiftning, men renbeteslagstiftningen 
anses behöva revideras. Introduktion av en ny lag har uppskjutits en längre tid, då 
frågan om samemas rättsliga ställning inte ansetts kunna lösas förrän den svensk-norska 
lagen från 1883 omförhandlats. Detta ställningstagande konstruerar politiken i en inre 
och en yttre lappfråga, där den förra inte kan lösas innan beslut i den senare är fattade. 
Då svenska samers renar hävdas störa bofasta jordbrukare i vissa delar av Norge, ”har 
det därför varit ett önskemål att i största möjliga mån minska bördan av cbn svenska 
renbetningen inom fylket [Troms]. Att helt avskaffa denna renbetning låte: sig enligt 
svensk uppfattning icke göra...” (prop nr 201 1919: 4-5) Däremot anses det möjligt att 
lösa denna konflikt genom att inskränka de svenska samemas rätt att flytta med sina 
renar, till antal, tider och vad gäller geografiska områden och genom att precisera vem 
som får flytta med renarna och vems renar som får flyttas (se t ex SFS nr 895 1919, 
Berglöf 1923ab). ”Den reduktion av renstocken i nu ifrågavarande trakter, son på grund 
härav blir nödvändig, har man å svensk sida tänkt sig kunna bringa till stind genom 
att... låta ett antal lappar och renar förflyttas från dessa trakter till sydligare områden... 
där utrymme för dem visat sig stå till buds.” (prop nr 201 1919: 5)

Den yttre frågan, dvs relationerna med Norge, tillåts därför, liksom tidgare, sätta 
ramar för den inre: ”Genom 1919 års konvention med Norge skedde ej oväsentliga 
inskränkningar i rätten att föra svenska renar på bete i Norge. Siväl dessa



inskränkningar som andra omständigheter hava medfört, att betestillgången för 
närvarande icke är tillräcklig för det befintliga antalet renar, och att särskilda åtgärder 
måste vidtagas för att nedbringa detta antal.” (SOU 1927: 45, se även prop nr 43 1928: 
37) Den yttre frågans företräde innebär därmed att det centrala problemet formuleras 
som att det är nödvändigt att reglera och begränsa renantalet.5 Antalet renar bidrar till 
konflikter mellan bofasta och nomader och hindrar jordbrukets fortsatta utveckling. 
Renantalet måste kontrolleras och regleras, dels genom att tvångsförflytta renskötande 
samer, dels genom att direkt minska renantalet lagstiftningsvägen, dels genom att 
begränsa rätten att utöva renskötsel. På detta sätt skapas i lagstiftningen för första 
gången en explicit överensstämmelse och enhetlighet mellan regleringen av 
rennäringen, antalet renar och antalet samer, samemas geografiska utbredning och 
definitionen av den samiska identiteten.

Reglering och kontroll
Med denna problemställning är en viktig fråga vilka direkta möjligheter som står till 
buds för att minska renantalet. I 1925 års lag (SFS nr 181) införs rätt för kungens 
befallningshavande att minska antalet renar i en sameby, om det anses vara så stort att 
betesmarkerna inte är tillräckliga, eller om renarna förorsakar betydande skadegörelse. 
Minskningen kan enligt lag ske genom tvångsförsäljning eller -nedslaktning.6 Det 
kompletterar den redan befintliga möjligheten att tvångsförflytta samer från samebyar 
med stort renantal till byar där antalet renar anses kunna utökas (SFS nr 66 1898: § 8). 
Än hårdare tag anses dock nödvändiga, eftersom renstammen tycks tillväxa i det 
närmaste oförhindrat. Det anses viktigt att skapa ett regelsystem som hindrar en 
framtida ökning av renantalet, då ”det för renskötselns lyckosamma utveckling är 
nödvändigt att tillse, att icke renantalet alltför kraftigt — på samma gång som ojämnt — 
ökas.“ (prop nr 43 1928: 155) Det motiverar den oprecisa formuleringen att kungens 
befallningshavande inte bara kan begränsa renantalet med hänsyn till betesmarkernas 
utnyttjande och skadegörelse, utan även “när förhållandena eljest därtill föranledde... 
eller svårigheter annorledes yppas för renskötselns ändamålsenliga drivande.“ (SOU 
1927: 70, se även SFS nr 309 1928: § 39)

Ett effektivt medel att begränsa renantalet anses fortfarande vara att reglera rätten att 
inneha skötesrenar och en snävare lagstiftning föreslås. Rätten för samer att hålla ett 
obegränsat antal renar kvalificeras genom att de, förutom att vara berättigade att driva

5För en utförlig analys av bakgrunden till och konsekvenserna av renbeteskonventionen se t ex Johannes 
Marainen (1982: 64-74). Omförhandlingen av konventionen trettio år senare, medför inga större 
förändringar (SFS nr 428 1950).
^Man hoppas också att samerna, under hot om nedslaktning, själva minskar renantalet och på så sätt 
planerar längre fram i tiden. De skall “tvingas“ att spara pengar till sämre renår, eller investera sina 
pengar i något och därigenom bli mer rationella i sitt yrkesutövande (prop nr 227 1925: 6-10).



renskötsel, även måste tillhöra sameby. De samer som inte tillhör sameby ges rätt att 
hålla ett begränsat antal renar (se t ex SOU 1927: 25). Samer som lever sida vid sida 
med en svensk bofast befolkning och får sin utkomst på samma sätt som dessa, bör 
enligt principen om lika behandling, inte ha några privilegier som sätter dem i en 
förmånligare ställning än andra svenskar. Målet är att “utjämna de påtagliga 
motsatserna mellan de båda folkslagen och i görligaste mån undanröja anledningarna 
till misshälligheter dem emellan... lappar, som flyttat från de egentliga lapptraktema och 
utanför dem söka sin utkomst, [kan] icke skäligen... göra anspråk på de lappska 
privilegierna.“ (SOU 1923a: 85)

De möjligheter att reglera rennäringen via renantalet som införs med den nya 
renbeteslagen 1928, anses inte tillräckliga för att stävja missförhållandena inom 
renskötseln. Problemen betraktas som så betydande att de väcker “allvarliga farhågor 
för renskötselns bestånd och framtida utveckling...“ (SOU 1936: 8) Det föranleder att en 
reglering av reninnehavet på individuell grund, ett s k “rationellt renantal“, föreslås.7 
Tidigare förkastades detta, med hänvisning till att näringen mår bra av ett visst mått av 
fri konkurrens, men 1936 års förslag innebär att en enskild renägare skall få äga högst 
1000 renar (SOU 1936: 118-121, 273). Den privata företagsamheten bedöms, vad gäller 
renskötsel, vara “landsskadlig“ och statens ingripande är i det allmännas intresse. 
Rådande ordning anses gynna de stora renägarna på de mindres bekostnad, dessa slås 
ut, vilket medför att antalet samer sysselsatta inom näringen minskas: “[D]en 
oundvikliga följden av att de enskilda reninnehaven få obegränsat tillväxa [blir], att 
antalet lappfamiljer, som kunna hämta sin utkomst av renskötseln, nedgår. Sedd ur 
synpunkten av det allmännas intresse är en sådan utveckling icke blott icke önskvärd 
utan tvärtom skadlig.“ (SOU 1936: 272, se även Jämtlandsutredningen 1940: 19) I det 
allmännas intresse skall fördelningen av renbetesmarker bereda största möjliga antal 
samer plats inom rennäringen (se t ex SOU 1942: 117, prop nr 53 1944: 12-13). 
Ingreppet i den enskilde samens rätt att fritt få utöva sin näring motiveras med “det för 
handen varande läget, och man torde då icke kunna undgå att erkänna, att renskötseln i 
det nuvarande samhället intager en i vissa avseenden privilegierad ställning. En 
begränsning av den enskilde lappens rätt att äga renar blir med betesmöjlighetemas 
begränsade omfattning i sak intet annat än en åtgärd att söka göra största möjliga antal 
lappar delaktiga av detta privilegium.“ (SOU 1936: 118) Minskningen av renantalet på 
individuell grund förenar viljan att både minska antalet renar och kvarhålla samer i

7Ett otal praktiska lösningar diskuteras också, som t ex “mekaniska hjälpmedel för underlättande av 
renskötseln“. Ordningen i renskötseln anses kunna återfås och samernas ekonomi räddas genom 
uppförande av stängsel, skiljningshagar, kåtor, stugor för tjänstemän, broar, båtar, telefon m m (se t ex 
SOU 1936: 102-116, 138-144, 233-271, SOU 1942: 82-100, prop nr 110 1943: 40-42). De föreslagna 
lösningarna är också led i renskötselns rationalisering, ett projekt som kulminerar under nästa tidsperiod. 
Fortfarande förespråkas dock traditionella metoder.



renskötseln.8
En effekt av de allt utförligare statliga regleringarna är att lagstiftningen måste 

efterlevas och därmed kontrolleras. Ju fler lagar, förordningar och praktiska lösningar 
som villkoras renskötseln, desto fler administratörer krävs. Alla med utförliga 
instruktioner för hur arbetet skall bedrivas och renskötseln kontrolleras (se t ex SOU 
1936: 210-232, SFS nr 592 1938): “För tillgodoseende av de intressen, som på 
förevarande område givetvis måste tillvaratagas från det allmännas sida, och för 
beredande åt lapparna av det biträde, varav de oavlåtligen hava behov särskilt för 
ordnande av de angelägenheter, som sammanhänga med vad som sedan gammalt 
ansetts vara deras huvudsakliga näring — renskötseln — fordras otvivelaktigt alltjämt 
sådana, för ändamålet särskilt kvalificerade organ som de nuvarande lappfogdarna.“ 
(SOU 1931: 257) Av lappfogdarna krävs särskilda kunskaper och förutsättningar, 
förutom god kännedom om renskötseln och fysisk uthållighet. De måste med auktoritet 
kunna övervaka samemas verksamhet och ha en kritisk hållning gentemot de uppgifter 
samema lämnar, vilket, hävdar länsstyrelserna i Västerbottens och Jämtlands län, 
”beträffande lapparna med deras bristande förmåga att bedöma förhållandena objektivt 
och se längre än till de enskilda fördelarna för dagen vore mycket viktigt.“ (SOU 1931: 
259) En god renskötsel anses förutsätta en väl fungerande “lappadministration“ och den 
fortsatta patemalistiska hållningen institutionaliseras därigenom alltmer utförligt i 
lagstiftning.9 Dessa regleringar och den kontroll apparat som skapas, tydliggör den klara 
hierarkiska ordningen: Å ena sidan har vi det allmänna, som agerar rationellt, objektivt, 
rättvist och opartiskt; å andra sidan har vi det specifika och säregna, som är irrationellt 
och subjektivt.

Vid regleringen av rennäringen framstår frågorna om vem som i “det allmännas 
intresse“ skall få hålla ett rationellt renantal, hur ändamålsenlig renskötsel skall 
definieras och av vem en sådan kan bedrivas som ytterst centrala. Speciellt som 
medvetenheten är stor om att allt färre samer kommer kunna beredas plats inom 
renskötseln: ”[D]et måste med hänsyn härtill vara ett allmänt intresse att för de lappar, 
vilka icke längre kunna försörja sig genom renskötsel, underlätta avgången till ett annat

8I lag om ändring av 1928 års renbeteslag (SFS nr 76 1944: § 1) stadgas det “rationella renantalet“ 
definitivt. En enskild renskötande lapp får inte äga mer än sexhundra renar, ett gift par åttahundra. Detta 
omnämns redan i lagens första paragraf, under rubriken allmänna bestämmelser, eftersom det betraktas 
som en inskränkning av samemas privilegium (prop nr 53 1944: 27).
9I 1938 års instruktion för lappfogdarna är övervakningsuppgifterna noga stadgade (SFS nr 592 1938: §§ 
2-7). Lappfogden skall bland annat vaka över att renbeteslagen efterlevs och att god renskötsel bedrivs 
(inkluderande kontroll av flyttningar, renskiljning, betesförhållanden, renbestånd, renmarknaden etc, samt 
att konventionerna med Norge och Finland respekteras); de skall övervaka samernas barna- och fattigvård 
(bl a kontrollera att statligt bidrag inte utgår till annan än den som definierats som lapp); samt fullgöra de 
åligganden som stadgas för nomadskolväsendet, samernas taxering och lägenhetsupplåtelser. Stora 
befogenheter och maktmöjligheter läggs således i lappfogdarnas händer.



yrke.” (prop nr 206 1928: 37)

Förändrat levnadssätt och förändrade renskötselmetoder ger försämrad renskötsel 
Missförhållandena i renskötseln hävdas vid sidan av renantalet, främst bero på 
förändrade renskötselmetoder, samemas val av levnadssätt och en förändring i deras 
mentalitet. En same som rådfrågats av 1930 års utredning menar att “i vår upplysta och 
framskridna tid också lapparna fordra att få utföra sitt arbete på ett lättare sätt än förr i 
världen.“ (SOU 1936: 84) Utredarna menar att en “strävan i sådan riktning kan vara 
förklarlig, men å andra sidan torde det vara ofrånkomligt, att lika väl som utövare av 
andra yrken måste ikläda sig de risker och mödor, som äro förbundna med deras arbete, 
så måste även renskötselns utövare taga sin risk och sin möda.“ (SOU 1936: 88) 
Eftersom samema bedriver en näring, som kräver ett nomadiserande liv, är det inte 
möjligt att arbeta under samma betingelser som en bofast jordbrukare. “Följden bleve 
ofrånkomligen bristande tillsyn av renarna... lapparnas strävanden efter bättre yttre 
levnadsförhållanden [har] stundom sträckt sig längre än som kan vara möjligt att förena 
med utövande av en god renskötsel.“ (SOU 1936: 88) Att rennäringen privilegieras och 
samer erhåller stora förmåner i jämförelse med den övriga befolkningen, gör att staten 
anser sig kunna kräva att samerna fullföljer sina skyldigheter och accepterar 
långtgående regleringar (se t ex SOU 1936: 272).

Problemen inom rennäringen bedöms vara en följd av att samer genom mötet med en 
bofast kultur inte har kunnat undgå att jämföra sitt arbete med de bofastas. Ett stort 
antal samer har genom dessa intryck övergivit rennäringen och

[f]ör de lappar, vilka vidhålla renskötseln, har denna påverkan visat sig i önskan att till sitt 
nomadliv överföra varjehanda av de bofastas vanor och anordningar. Sålunda ha de om möjligt 
velat skaffa sig stuga... Klädedräkten har förändrats samt till snitt och material ofta övergått att 
likna de bofastas. Även lappens mathållning har i stor utsträckning omlagts i anslutning till de 
bofastas. (SOU 1942: 9, se även Jämtlandsutredningen 1940: 24)

Det nya levnadssättet anses få allvarliga följder; stugorna ökar samemas bekvämlighet 
så att de inte på ett tillfredsställande sätt bevakar renhjorden; övergång till de bofastas 
klädstil medför att materialet inte klarar kyla och väta lika bra som tidigare, vilket också 
påverkar övervakningen av renhjorden; det är svårt för nomadiserande samer att få tag 
på de matvaror som bofast mathushållning kräver; men “[ä]n värre må emellertid 
utvecklingen bliva, om lapparna förlora lusten och aktningen för renskötseln och börja 
gripas av önskan att övergå till de bofastas levnadssätt och näringar... [då] kan fara 
uppstå för lapparnas totala uppgående i den svenska stammen och renskötselns 
utdöende, åtminstone i dess nuvarande form.“ (SOU 1942: 9)

Att de renskötande samema närmat sig de bofastas levnadssätt anses även ha medfört 
att de förändrat sin metod för renskötsel. Inom fjällrenskötseln dominerar inte längre



den ”traditionella” intensiva renskötseln, där renarna var uppdelade i särskilda hjordar, 
familjevis eller i mindre grupper. För den intensiva skötseln krävdes ett jämförelsevis 
stort antal renskötare, kvinnorna deltog i vården och hela familjen vistades i närheten av 
hjorden. Istället används nu den extensiva metoden, där renarna betar i större hjordar 
och all särskild vård av renarna har upphört. Metoden kräver därför färre renvaktare (se 
t ex SOU 1936: 82-85, SOU 1942: 29-30). Valet av renskötselmetod hävdas, i sin tur, 
föda nya krav från samema, eftersom den påverkar levnadsförhållandena på flera andra 
områden: ”Det starka krav, som numera även från fjällapparnas sida framträtt att äga 
fasta bostäder, torde sammanhänga med den allmänna övergången till extensiv 
renskötsel.“ (SOU 1944: 17) Om samema återgår till en intensiv metod, kommer de 
förhoppningsvis inte längre vilja närma sig de bofastas levnadssätt. Med “den gamla 
renkonsten“ underhölls familjens intresse för rennäringen med kunskap om alla där 
förekommande moment. Därför är det ”ett statligt intresse att med alla till buds stående 
medel, vilkas användande är ekonomiskt försvarbart, skänka renskötseln det stöd, som 
kan vara ägnat att intensifiera densamma.“ (SOU 1936: 114) Till det anses, som vi har 
sett, en individuell begränsning av antalet renar bidra. En intensiv renskötsel gynnar 
både samema och den bofasta befolkningen genom minskad skadegörelse, men även 
staten, då renskötseln fortfarande anses ha ett inte obetydligt nationalekonomiskt värde 
(se t ex SOU 1936: 115-118,270, SOU 1946: 12).

Viljan att återföra samema till en ”traditionell” renskötselmetod överges dock i och 
med överarbetningen av 1936 års lagförslag, med hänvisning till att en sådan praktiskt 
taget inte längre förekommer och dessutom vore omöjlig att återigen introducera (SOU 
1942: 136, SOU 1944: 17-18). Men denna argumentation vittnar om det svåra i att 
förena synen på renskötsel som ett yrke som andra, där vissa risker och obekväm
ligheter måste accepteras, med föreställningen att god renskötsel kräver ett specifikt 
levnadssätt. Det är när levnadssättet förändras som de verkliga problemen inom 
renskötseln uppstår; metoden blir sämre och mentaliteten degenereras. I statens ögon 
förutsätter god renskötsel, liksom under föregående period, ett specifikt levnadssätt.

Fjällsamer och skogssamer
Detta synsätt faller således tillbaka på föreställningen att samer är nomader och att 
enbart nomader har förutsättning att bedriva god renskötsel. Denna bild förstärks av den 
distinktion som fortfarande görs inom den samiska gruppen mellan fjäll- och 
skogssamer. Särskiljandet gäller i grunden vad som utmärker en god renskötare: Kan 
nomader tillåtas uppföra fasta bostäder? Är kombinationen jordbruk/renskötsel möjlig?

Föreningen fast bostad/renskötsel bedöms, till skillnad från tidigare, möjlig för både 
fjäll- och skogssamer. Genom att gällande lag ger staten rätt att ingripa vid försumlighet



i renskötseln, kan en bristfällig bevakning av renarna redan förhindras. ”Botemedlet 
mot förslappning i ren vården finnes på annat håll än i ett förbud att bo i stuga. Det 
ligger i de... restriktiva bestämmelserna, men framförallt i den övervakning och ledning, 
som det ankommer på... lappfogdar, tillsyningsmän och ordningsmän, att utöva...” (prop 
nr 43 1928: 116-117) Fasta bostäder möjliggör dock uppodling av mark och det anses 
hota ordningen i rennäringen. ”[RJenskötsel och jordbruk [är] var för sig... yrken av så 
krävande beskaffenhet, att de icke annat än under särskilda förutsättningar kunde drivas 
samtidigt.” (SOU 1923a: 79) Det centrala är därför en begränsning av rätten att uppta 
odling. Här är dock skillnaden stor mellan fjäll- och skogssamer. Fjällrenskötsel och 
jordbruk anses under inga förhållanden böra förenas, då fjällsamema aldrig kan förlägga 
sitt jordbruk så att renhjorden samtidigt kan kontrolleras: ”Vid god renvård måste 
renarna vara under oavbruten uppsikt.” (SOU 1940: 57) För skogssamema anses 
däremot renskötsel och jordbruk kunna förenas. De har vanligen färre renar än 
fjällsamema och har sedan lång tid tillbaka förenat de två näringarna. Även om 
kombinationen inte fungerar problemfritt, hävdas den vara en oundviklig del av 
verkligheten (prop nr 43 1928: 112).

Föreställningen om god renskötsel gör dock att skogssamemas renskötsel anses vara 
den svåraste frågan att lösa: Å ena sidan stör den jordbruksnäringen och det vore därför 
önskvärt att all renskötsel bedrevs enligt fjällsamemas modell, dvs ovan odlingsgränsen 
sommartid. Å andra sidan bör hänsyn tas till gällande rätt och faktiska förhållanden. 
Skall deras renskötsel upphöra, bör den göra det som en naturlig följd av utvecklingen, 
inte genom lagbeslut (SOU 1927: 47-49). Den alltjämt starka föreställningen att 
skogsrenskötseln kommer att gå under, allteftersom odling och bebyggelse fortskrider, 
lever dock kvar. Undersökningar visar att endast 20 procent av skogssamema bedriver 
renskötsel och minst 75 procent av dem förenar renskötsel med annan näring, främst 
jordbruk (se t ex SOU 1923a: 80, 123-125, SOU 1942: 7, 13-16). Skogssamema är 
således redan på väg mot bofasthet och “ett fullständigt uppgående huvudsakligen i 
jordbruksnäringen. [Och m]ed denna uppfattning, som i lagförslaget gjort sig gällande 
även i andra hänseenden... där man särskilt velat gynna skogslapparnas övergång till 
jordbrukare, har man icke ansett lämpligt att föreslå bestämmelser som kunna motverka 
en sådan utveckling.“ (prop nr 43 1928: 87) Och då endast ett fåtal skogssamer 
fortfarande är sysselsatta inom näringen, anses de inte längre behöva lika stora områden 
som tidigare. Därför föreslås skogssamemas sedvanerätt inskränkas. Den borde “hållas 
inom vissa gränser och att den i trakter, där densamma kunde komma att ifråga om 
betestillgången uppträda såsom konkurrent till fjällrenskötseln, borde vika för denna, 
varjämte skogsrenskötseln, i mån jordbrukets utveckling å samma trakter fortskrede, 
borde nöja sig med att komma något i efterhand.“ (SOU 1927: 50, se även SOU 1923a:



36, 124-125, SOU 1942: 137-143)10 Där skogsrenskötsel inte förekommit under ett 
antal år, skall den traditionella rätten till renbete anses förbrukad.

Särskiljandet av fjäll- respektive skogssamer legitimerar därigenom indirekt en 
inskränkning av renbetesmarkema. En mycket hård linje företräds av domänstyrelsen, 
som i sitt yttrande över 1928 års lagförslag är mycket kritisk till att skogssamema 
överhuvudtaget skall få bibehålla sina samiska privilegier. Detta då “renskötseln icke 
under alla förhållanden vore ett lapparnas privilegium, utan att detta privilegium 
tillkomme endast den renskötsel, som avsåge att utnyttja de stora fjällområdena i rikets 
nordligaste delar, medan de mer eller mindre naturliga avarter av verklig renskötsel... 
intet hade att skaffa med något privilegium för lapparna i gemen. Till sådana avarter av 
renskötseln räknade styrelsen skogsrenskötseln.“ (prop nr 43 1928: 82) Även om denna 
åsikt inte accepteras, anses fortfarande fjällbyggdema vara det naturliga geografiska 
området för renskötsel och fjällrenskötseln den viktigaste av de förekommande 
renskötseltyperna. Fjällsamerna nyttiggör genom sin renskötsel annars obrukbara 
områden. Genom lagstiftningens begränsande av skogssamemas rättigheter befästs de 
politiskt konstituerade skillnaderna mellan de renskötande samema — en riktig same är 
nomad.

Konflikten mellan samiskhet och en rationell rennäring
Föreställningen om samiskhet i kombination med det nödvändiga i att begränsa 
renantalet och skapa förutsättningar för en “ändamålsenlig“ renskötsel, legitimerar 
politikens inriktning. Den politiskt konstituerade samiska identiteten är en god grund 
både för att exkludera samer utanför renskötseln från renskötselrätt och för att begränsa 
renbetesmarkemas utsträckning. Samiskhet kräver nomadliv och de samer som passar 
in i den definitionen blir allt färre. Samtidigt som politiken befäster och förtydligar 
föreställningen om den ”äkta” samiska identiteten (som förtjänar särskilda rättigheter), 
sker dock en förändring. Övergången till bofast liv anses möjlig, eller åtminstone 
nödvändig, för ett allt större antal av de som av staten definierats som samer. Denna 
föreställning innebär en inneboende begränsning i diskursen för vilka politiska åtgärder 
som nu är möjliga för att reglera rennäringen. Istället för att som tidigare lösa alla 
problem genom att söka återföra alla samer till ett ”traditionellt nomadiserande 
levnadssätt”, måste problemen lösas genom att förhållandena regleras både för de 
renskötande och de som tvingas lämna rennäringen. Det går inte att bibehålla så många

1^1 1923 års förslag konstrueras i linje med detta separata lagar för fjäll- och skogssamer. Konstruktionen 
ogillades dock av lagrådet, då lagen ansågs bli alltför lång, svår att överblicka och inte tydlig vad gäller 
vari de rättsliga skillnaderna mellan de olika grupperna består. Till det hörde att frågan hur en persons 
“egenskap av lapp skall faställas“ inte ansågs tillräckligt utredd (utdrag ur protokollet över socialärenden, 
prop nr 43 1928: 208-216). I 1927 års förslag är det åter en gemensam lag som föreslås, men de två 
definierade grupperna ges olika rättigheter.



samer som möjligt i rennäringen och på en och samma gång begränsa det antal samer 
för vilka en dräglig utkomst är möjlig. Det förra fordrar i längden ett större totalt antal 
renar och kanske större renbetesområden. Den politiskt konstituerade samiska 
identiteten kommer därför i konflikt med idéerna om en rationell renskötsel och det 
uttalade målet att antalet renar skall minskas.

Strävan att minska renantalet medför därför ett förtydligande av att den samiska 
gruppen inte bara består av nomadiserande renskötare, den tidigare kategori seringen 
déstabiliseras. I linje med dominerande föreställning borde mellankategorin halvt 
bofasta (inklusive skogssamer) hänföras till kategorin svenskar, men det anses inte 
längre funktionellt för att hantera dess övertagande av en svensk identitet. Övergången 
till svenskt bofast liv måste underlättas och avgången från renskötseln skapar utrymme 
för en diskussion om de ”övertaligas” situation. Föreställningen att den samiska 
gruppen är heterogen — att det finns andra än renskötare — bidrar dock till att dst anses 
möjligt att reducera det antal samer som enligt svensk lag kan komma i åtnjutande av de 
samiska privilegierna.

Samisk kultur: Segregering och assimilering
Rennäringsdiskussionen medför en förändrad problemformulering i och med den 
nödvändiga avgången från renskötseln. Att nomadlivet fortfarande betraktas som det 
naturliga för en same och utgör grund för den politiska definitionen av den samiska 
identiteten, gör politiken motsägelsefull. Till det bidrar den etablerade föreställningen 
om nomadkulturens undergång. Politiska lösningar i samefrågan anses bara ha 
tidsbegränsat värde, eftersom samepolitiken berör

intressen som bäras av tvenne kulturformer — den nomadiserande herdens och den bofasta 
åkerbrukarens. Lappfrågan är därför i ingen mån en ensidigt lapsk fråga, utan sammanhänger på 
det allra närmaste med huru de båda kulturer, som sambo i de nordligaste delarna av våri land, var 
för sig utveckla sig. Människosläktets historia från äldsta tider intill dessa dagar har visat, att 
herdekulturen fått vika för åkerbrukets framåtskridande. Så torde väl också utvecklingen i vårt 
land fortlöpa. Det kan betraktas som sannolikt, att bebyggelsens och odlingarnas ökade omfattning 
i de trakter, som tjäna som vinterbetesland åt renarna, måste medföra en minskning av dbras antal 
och därmed en minskad förutsättning för att renskötseln skall kunna lämna livsuppehälle åt den 
nuvarande nomadstammen... ett ökat jordvärde står alltid som ett hot mot dem. (SOU 1926: 152)

När samerna gör anspråk på att under statens ”beskydd” få fortsätta att uiöva sin 
”särskilda näring”, måste staten därför ta hänsyn till intressen som representerar en 
”högre kultur” i jämförelse med ett nomadiserande folks (SOU 1936: 26-27).1 11

Föreställningen om den samiska kulturens oundvikliga undergång cch den

1 ^Samerna betraktas dock inte som en “utdöende stam“ och statsmaktens välvilliga inställning,! sin egen
bedömning av lagstiftningen, medför att renskötselns överlevnad är en fråga om samemas egen 
“motståndskraft“ mot civilisationen (se t ex SOU 1931: 257-258) Renskötselns framtid ”syne; helt och 
hållet bero på benägenheten hos den nu uppväxande lapska generationen att fortfara med renhppens liv 
och därunder utöva en effektiv vård över renhjordarna.” (Jämtlandsutredningen 1940: 58)



nödvändiga avgången från renskötseln fokuserar övergången till ett bofast levnadssätt 
för de övertaliga inom renskötseln. Men då det samiska vanligen likställs med ett 
nomadiserande levnadssätt, blir frågan om statligt stöd till samisk bosättning 
problematisk. Det kommer till uttryck i att bofasthet och därmed sammanhängande 
assimilering, inte berör samma grundläggande frågor för olika delar av den samiska 
gruppen. Bofasthet för renskötarna utgår från den redan etablerade föreställningen att 
rennäringen legitimerar en särskild behandling av samema, varför frågan är vem inom 
den renskötande gruppen som bäst vårdar renar och hur god renskötsel skall bedrivas. 
Med det föregående avsnittet står det klart att god renskötsel anses kräva ett nomadliv. 
För samer utanför renskötseln, eller de som kommer att hamna utanför den, är frågan 
snarare om de är att räkna som samer överhuvudtaget, med rätt att kräva särbehandling. 
Frågan om bosättning är därför av stor betydelse för hur existerande kategorier, 
konkreta åtgärder och det etablerade systemet av särskilda rättigheter kommer att 
utformas.

Samisk bofasthet — en logisk motsägelse?
Tidigare har den dominerande föreställningen varit att fast bostad och god renskötsel är 
oförenligt, men föreställningen om möjligheten av samisk bofasthet förändras. I 1917 
års riksdagsdebatt angående samemas rätt att bosätta sig, ansågs det betydelsefullt att 
samerna hållit ett landsmöte för att diskutera frågan innan beslut fattas.12 På mötet 
hävdades att bosättande i sig inte skapar oordning i renskötseln:

Mötet förkastar, såsom icke ägande grund, sådan åskådning, som gör gällande, att lapparna 
förvekligas för renskötseln genom att bo i hus och protesterar bestämt emot att på grundvalen 
härav genom rättsregler hindra lapparna att uppföra bostadshus. Mötet anser, att uppförande av 
boningshus inom renbeteslanden så småningom kan ge upphov till ett större eller mindre nybygge, 
som i viss mån kan lända till förfång för renskötseln, men mötet anser, att ett dylikt sakförhållande 
likväl ej bör få grunda ett generellt förbud för lapparna att uppföra enbart boningshus — utan 
sammanhang med jordbruk, (prop nr 43 1928: 111)

Själva uppförandet av fasta bostäder som underlättar renskötseln, kåtor eller stugor, 
anses, i linje med samemas inställning, oproblematiskt, så länge renskötaren fortfarande 
fullföljer sin skyldighet att bevaka och vårda renarna.

Trots det lever farhågorna kvar “att det bekvämare levnadssätt, vartill stugan inbjöde, 
komme att fresta de renskötande lapparna att eftersätta vården av sina renar...“ (SOU

12Då mötet i Östersund var finansierat genom statligt bidrag och mötet erhållit ovanlig tyngd genom den 
debatt frågan vållat, är samernas åsikter, för första gången, nödvändiga att förhålla sig till i diskursen. Att 
samerna anses viktiga att förhålla sig till i denna fråga markeras även fortsättningsvis. Exempelvis anförs 
att: ”Vid Arvidsjaursmötet [1937] hemställde lapparna, att utredning om bättre bostäder för de 
renskötande lapparna snarast möjligt måtte vidtagas, enär de nuvarande bostäderna, kåtorna, äro mycket 
dåliga och ohygieniska... Vad sålunda från lapparnas sida framhållits, synes värt allt beaktande.” 
(Jämtlandsutredningen 1940: 25, se även SOU 1940: 30-31) Detta andra samiska landsmöte i Sverige 
bidrar också till att 1936 års utredning och förslag överarbetas (se t ex Svensson 1973: 71).



1923a: 76-77) Vad gäller exempelvis samemas skolgång, motiveras särbehandling 
fortfarande utifrån föreställningen att en viss livsform är den riktiga för samerna. 
Nomaderna får inte genom skolan tappa lust och förmåga att på ett tillfredsställande sätt 
sköta sina renar. I 1925 års stadga om nomadundervisningen skall därför, liksom 
tidigare, de nomadiserande fjällsamemas barn undervisas i särskilda skolor, medan 
andra samers barn likställs med bofastas och undervisas i vanliga skolor (SFS nr 511 
1925: § l).13 Tanken att en kortare tids bofast bostadsförhållande inverkar negativt på 
nomadbamens framtid som renskötare anses dock överdriven. En nomadundervisning 
under bofasta förhållanden kan, “rätt bedriven och med erfoderlig betoning av barnens 
blivande levnadskall... [bidra till att] främja såväl kärlek till som praktisk insikt i 
nomadlivet.“ (SOU 1923b: 32) Nomadkunskap som särskilt ämne introduceras för 
“tillgodoseende av lapparnas behov av insikter såväl beträffande dem särskilt 
vidkommande lagar och författningar som ock rörande allmänt medborgerliga 
förhållanden...“ (SOU 1923b: 21) och för att “förskaffa lärjungarna en rätt uppfattning 
och kunskap om lappamas särskilda liv och näring samt villkoren därför.“ (SOU 1923b: 
36)

En god nomadskola kan lära samema att den nomadiserande livsformen är den för 
samer naturliga. Det betonas dock att fjällsamema är en heterogen grupp, varför lagen 
måste medge varje nomadskoldistrikt rätt att utforma skolförhållandena efter specifika 
omständigheter. Det anses exempelvis vara stor skillnad mellan “de i Jämtland boende 
lapparna, vilka sedan mycket lång tid tillbaka kommit i intim beröring med den svenska 
befolkningens levnadssätt och åskådning... [och de i] nordligaste delarna av Lappland 
boende nomaderna, vilkas beröring med den svenska kulturen varit jämförelsevis 
ringa.“ (SOU 1923b: 32) I linje med detta möjliggörs både längre skolgång och 
alternativa boendeformer (SFS nr 511 1925: § 38). Men det innebär inte att 
föreställningen om det rätta samiska levnadssättet har förändrats. Kommittén kan 
exempelvis inte

underlåta att framhålla betydelsen av, att nomadbarnen under skoltiden uppfostras till en rätt 
uppfattning av de säregna bostadsförhållanden, som åtfölja nomadlivet. Särskilt angeläget är, att 
lappbarnen såväl praktiskt som teoretiskt bibringas förståelse för de alltför ofta förbisedda 
hygieniska krav, vilka böra iakttagas av den, som måste framleva sitt liv i en bostad av lappkåtans 
art... [Det bör därför] vid varje byskola finnas en kåta försedd med nödig utrustning. (SOU 1923b: 
40-41)14

ll * 3En förändring gentemot tidigare är dock att samerna i 1925 års stadga tillerkänns ett visst inflytande
genom att en nomadskolfullmäktige inrättas, till vilken samerna skall utse två fullmäktige. De skall 
sammanträda med skoldistriktets nomadskolinspektör minst en gång per år (SFS nr 511 1925: §§ 48-49).
^Huvudinnehållet i 1925 års nomadskolstadga, bibehålls när 1938 års stadga införs (SFS nr 479 1938). 
En förändrad inställning kommer dock till uttryck redan följande år. Att nomadernas barn på grund av 
deras levnadssätt skall gå i särskilda skolor ifrågasätts inte, däremot kritiseras barnens boendeform — 
hushållskåtorna — ett mellanting mellan hus och kåta. De anses hälsovådliga, ohygieniska, osunda och 
mindervärdiga och när samerna nu i stor utsträckning redan begagnar sig av fasta bostäder, anses inte



De som av staten definierats som samer skall vara trogna sitt nomadiserande 
levnadssätt.

Frågan om de övertaliga samemas övergång till bofasthet, bör därför egentligen inte 
beröra fjällsamema. De ”äkta” nomaderna skall kvarhållas i rennäringen, speciellt som 
man inte kan ”förneka, att helnomademas renskötsel i alla avseenden står framom 
övriga lappars och man önskar på alla sätt bevara den gamla nomadandan för 
nedbrytande inflytelser.” (prop nr 110 1943: 16)15 För att kvarhålla fjällsamema i 
rennäringen och inte locka de ”till näringsfång, för vilka de icke på samma sätt lämpa 
sig...” (prop nr 110 1943: 18), tillåts de dock uppföra fasta bostäder. Ett eventuellt 
förbud “kunde medföra att lapparna... hellre upphörde med renskötseln än avstode från 
den bekvämlighet fast bostad medför.“ (SOU 1942: 29) Dock återfinns en rädsla för att 
det bofasta levnadssättet både kommer att förslappa ren vården och påverka följande 
generationer så att rennäringen för dem är av ringa intresse. Tanken att samema genom 
skolan inte skulle ”påtvingas delaktighet i en högre kultur” som kunde bidra till ett 
förändrat levnadssätt med försämrad renskötsel som följd, anses fortfarande innehålla 
ett visst mått av sanning. Men i och med att samema kommit och alltjämt kommer i 
kontakt med omvärlden, måste skolan istället användas för att få dem att inse att 
nymodigheter ofta inte kan anpassas till dem som renskötare. Nomaderna måste istället 
upplysas om de ekonomiska och levnadsmässiga fördelar rennäringen erbjuder. Även 
direkt undervisning i renskötsel förespråkas för att få samer att stanna kvar inom 
näringen. I och för sig medges att det är möjligt att samema bäst handhar sin egen 
renskötsel och utbildar de yngre generationerna, men argument talar för att staten bättre 
vet hur renskötarlivet bör levas, exempelvis hur ledig arbetstid skall utnyttjas och 
gemensamt arbete organiseras (SOU 1942: 11, 42-54).16

Skogssamemas assimilering anses dock, som vi har sett, både möjlig och önskvärd, 
varför de kan tillåtas förena renskötsel och jordbruk. Deras anpassning kan aktivt

barnen avskräckas från ett vidare liv i renskötseln — deras ”nomadinstinkter” hämmas inte — bara för att 
de bor i ”människovärdiga” skolhem (prop nr 102 1939: 5-33, se även SFS nr 378 1943). 
l^Detta uttrycks något annorlunda av lantbruksstyrelsen i dess yttrande över 1940 års betänkande. 
Styrelsen anser att samerna under inga förhållanden bör lämna renskötseln, som är det yrke till vilket de 
av ”klimatologiska och rasbiologiska skäl ackommoderats...” Jordbruk är främmande för den ”lapska” 
rasen, deras ”rasegenskaper torde knappast — i samma mening som gäller Sveriges övriga invånare — 
lämpa sig för bofasthet.” (prop nr 156 1941: 29)
l^Ett uttryck för det offentliga förhållningssättet gentemot samerna, framkommer i uttalanden om deras 
oförmåga att organisera gemensamt arbete: ”Vid renskiljningarna... plägar ofta så tillgå, att de renar, som 
skola bliva föremål för skiljning, drivas in i ett gemensamt gärde. De deltagande lapparna gå sedan envar 
med sin kasttöm in däri. Sedan lappen på det i renarnas öron gjorda märken igenkänt en honom tillhörig 
ren, följer han efter renen och kastar sin töm för att infånga den. Ibland lyckas han fånga djuret, lika ofta 
misslyckas det. Under det att alla sålunda jagar renarna inom inhägnaden, sättas därvarande renar lätt i 
cirkulerande rörelse och man ser en förvirring av springande lappar, renar, som uppskrämda rusa hit och 
dit, samt lappar, som komma släpande med de fångade renarna i tömmen eller i något av renens bakben. 
Det hela verkar i högsta grad oordning och beträffande renarna närmast djurplågeri.” (SOU 1942: 45-46)



underlättas genom upplåtelser av jordbrukslägenheter. ”En dylik ordning, som 
säkerligen lätt kommer att fördröja utvecklingen av jordbruket å lägenheten, synes 
emellertid böra få förekomma endast under första tiden efter lägenhetens övertagande.” 
(SOU 1940: 57-58) Föreningen av renskötsel och jordbruk är nödvändig att begränsa, 
eftersom hjälp är tänkt att utgå som led i minskandet av den renskötande 
”lappstammen”. Det statliga stödet skall därför inte bidra till att två näringar kan 
upprätthållas samtidigt. De som får hjälp till jordbrukslägenhet skall inte kvarstå i 
rennäringen. Förbehåll skall intas i lagstiftningen mot en kombination utan särskilt 
tillstånd, eftersom det anses svårt att övertyga samer, som genom olika omständigheter 
blivit tvungna att lämna sin ”urgamla näring”, om det olämpliga i kombinationen. 
Statens utgifter måste vara ändamålsenliga och ett fullständigt legitimt krav är då att 
”jordbruket ägnas all omsorg och nödig arbetskraft...” (SOU 1940: 58, se även prop nr 
156 1941: 38, SFS nr 484 1941) Statens hjälp för att överta ett svenskt levnadssätt 
kräver därför ett an tingen/eller-val: Det går inte att vara både same och svensk, även om 
en tillfällig övergångsfas måste accepteras.17

Frågan om samisk bofasthet accentuerar den skillnad som anses finnas mellan fjäll- 
och skogssamer. Inte bara deras sätt att bedriva renskötsel skiljer sig åt, utan även 
förutsättningarna för att överta ett bofast levnadssätt, att försvenskas. Nomaderna bör 
fortfarande segregeras, medan mellankategorin kan lämna renskötseln. Men den 
dominerande föreställningsvärlden blir mer komplex. Frågorna som utreds både 
begränsar och möjliggör för samer att närma sig ett svenskt levnadssätt, vilket innebär 
en delvis förändrad syn på fjäll- respektive skogssamer. Skogssamema utmålas till en 
början som den stora problemgruppen, eftersom de lever i en mellanform mellan nomad 
och bofast. Fjällsamemas liv blir dock alltmer problematiskt när bofasthet betraktas 
som önskvärt i och med den nödvändiga avgången från rennäringen. Deras övergång till 
ett bofast levnadssätt anses dock omöjlig, vilket innebär att de måste hållas ifrån den 
bofasta svenska kulturen. Skogssamema, däremot, både vill och kan kombinera 
jordbruk med renskötsel, kombinationen har varit en övergångsfas där det bofasta livet 
snart vinner företräde. Renskötseln kan för dem likställas med andra nybyggares behov 
av att delar av året söka sin utkomst utanför gården (se t ex SOU 1936: 128-129, SOU 
1940: 57-58). För skogssamema förefaller övergången till ett bofast liv med jordbruk 
som yrke, inte längre vara något problem. Det verkar till och med svårt att veta till 
vilken kategori de skall hänföras: ”Särskilt för skogslapparnas del kan det någon gång 
vara svårt att avgöra, huruvida en lapp bör räknas till de renskötande lapparna eller 
såsom bofast med annat näringsfång än renskötsel.” (prop nr 110 1943: 4) Deras

17Rätten att hålla skötesrenar utsträcks t ex till hundra renar, för att “medverka till lappars övergång från 
nomadlivet till bofasthet, och en sådan övergång skulle säkerligen av ett tillåtet större reninnehav 
underlättas och stimuleras.“ (prop nr 43 1928: 163, se även SFS nr 309 1928: § 14)



ställning mellan nomad och bofast har antagit en allt fastare form där bofastheten 
dominerar och det anses viktigt att inlemma dem i den svenska levnadsformen. 
Fjällsamemas levnadssätt är däremot avvikande, de upprätthåller föreställningen om 
den gode renskötaren och nomadlivet är den naturliga levnadsformen för samer. De 
representerar den ”äkta” samiska identiteten, men i och med kontakten med den bofasta 
kulturen, är även den numera problematisk.

Som vi ser är samisk bofasthet, som den samiska identiteten definieras av den 
svenska staten, fortfarande en logisk motsägelse inom existerande föreställningsvärld. 
Ett samiskt liv kräver ett nomadiserande levnadssätt och ”[n]ågon agitation för att no
mader, som kunna vinna sin utkomst i rennäringen, skola övergiva denna och övergå till 
jordbruksnäringen får givetvis inte förekomma.” (SOU 1940: 43) Bofasthet är endast ett 
led mot svenskhet. Statligt stöd måste dock utgå till dem som definierats som samer, 
men antingen tvingats överge nomadlivet på grund av minskad arbetsförmåga, eller som 
på grund av renstammens begränsning har tvingats att överge rennäringen (prop nr 206 
1928: 62-63). Den tidigare dominerande föreställningen att samer inte är lämpade att 
ägna sig åt näringar utanför renskötseln är inte möjlig att upprätthålla (se t ex prop nr 43 
1928: 46). Samer som tvingas lämna renskötseln måste finna en alternativ utkomst.

Samer utanför renskötseln
Att samer tvingas lämna renskötseln gör att samer utanför renskötseln innesluts i den 
samepolitiska diskursen. Det är också de som enligt alla beräkningar står för de stora 
kostnaderna för samemas fattigvård. Ur kostnadssynvinkel framförs att två vägar, som 
vi väl känner igen, står att välja emellan: Antingen kvarhålls samema i renskötseln, eller 
så måste övergången till ett bofast levnadssätt underlättas (se t ex SOU 1924a: 73, prop 
nr 108 1927: 12). Den förra utgör numera inte ett realistiskt alternativ, alltså kvarstår 
den senare. Denna väg stöds också av att det stora flertalet av ”samisk härkomst” inte är 
att hänföra till renskötande samer och att även deras assimilationsprocess måste 
påskyndas, även om det är en ”vansklig uppgift. En stor del av den lapska folkstammen 
har en mycket ofullständig kännedom om det bofasta levnadssättets väsen.” (SOU 
1940: 36, se även Jordbruksutskottets utlåtande nr 53 1939: 7) Assimilering bedöms 
bäst kunna påskyndas genom speciell lagstiftning om jordbruks- eller 
bostadslägenhetsupplåtelser på kronans mark för “personer av lapsk stam“.18 Speciell 
lagstiftning för samer utanför renskötseln skapar dock två problem: För det första menar * 17

18Lägenhetsupplåtelser motiveras också av att många existerande ”lapska” bosättningar hindrar 
renskötseln och är av dålig bostadshygienisk kvalité, de är inte ”människovärdiga” (se t ex SOU 1940:
17, prop nr 110 1943: 19). Övergången till bofasthet får dock inte på något sätt störa renskötseln. Är inte 
renbetesmarkerna fullbelagda, eller det saknas arbetskraft, skall inte upplåtelser komma till stånd (se t ex 
SOU 1940: 38, SFS nr 484 1941: § 4). Mark får inte heller upplåtas där det ”kunna lända de renskötande 
lapparna till förfång.” (prop nr 156 1941: 6, se även SFS nr 267 1947: § 22)



exempelvis domänstyrelsen, i enlighet med tidigare föreställning, att de samiska 
privilegierna endast tillfaller den nomadiserande befolkningen. Så fort samema överger 
detta liv, försvinner även alla tidigare privilegier och de kan därför inte ges en 
särställning i relation till rikets övriga nybyggare. De bör ges samma rättigheter och 
skyldigheter som andra medborgare (prop nr 206 1928: 28, se även prop nr 156 1941: 
27). För det andra skapar formuleringen ”personer av lapsk stam” problem när den skall 
operationaliseras (se t ex SOU 1942: 12-17). Vem av ”lapsk stam” har rätt att erhålla 
statens hjälp för att övergå till ett bofast levnadssätt?

I diskursen formuleras tre utgångspunkter i frågan om stöd till dem som lämnat, eller 
tvingas lämna, renskötseln: Att rennäringen är ekonomiskt och socialt betydelsefull och 
därför värd att skydda; att renskötsel är samemas speciella näring, vilket medfört att de 
har fått en privilegierad ställning som bekräftas genom särskild lagstiftning; och att 
rennäringen är problemfylld, vilket kan skapa omständigheter som tvingar samema att 
lämna sin näring (se t ex SOU 1940: 33-36, SOU 1942: 12). Stödet till samer utanför 
renskötseln diskuteras därmed inte som ett problem bortom rennäringen och de samer 
som anses kunna komma ifråga för stöd till bosättning är dels de som aktivt bedriver 
renskötsel, dels de som är berättigade att bedriva renskötsel, men av ”yttre tvingande 
skäl” inte har möjlighet att göra detta, eller som på grund av sjukdom, ålderdom och i 
övrigt minskad arbetsförmåga har övergivit renskötseln, dels samer som själva eller 
genom sina föräldrars val, övergivit renskötseln och därmed mist sitt “lapprivilegium“. 
Om någon same i den första kategorin, på grund av ”håg och fallenhet eller eventuellt 
missriktad uppfattning om renskötselns betydelse och ställning såsom yrke kasta sina 
blickar mot en annan levnadsform...“, bör inte särskilt statligt stöd utgå: ”[V]ill han byta 
yrke må han intaga samma ställning, som andra svenska medborgare.” (SOU 1940: 37). 
Detsamma gäller naturligtvis samer i den sista kategorin. För dem som genom ”eget 
(eller föräldrars) val” lämnat sin ”traditionella näring” står enbart den allmänna hjälp 
staten lämnar till samtliga medborgare till förfogande (se t ex SOU 1940: 38). De är 
svenskar.

Således kvarstår mellankategorin, dvs samer som inte sköter renar, men ändå inte är 
att räkna som svenskar. Det medför att det, trots viljan till särbehandling av samer som 
lämnat renskötseln, egentligen inte finns anledning att från statens sida bistå med hjälp. 
Exempelvis bör inte fast bosättning för “renskötselns pensionärer“ uppmuntras. Inte 
heller bör samer som besitter full arbetsförmåga, men av yttre tvingande skäl lämnat 
renskötseln särbehandlas. Renskötseln är samemas naturliga yrke och lockas de lämna 
den “kommer statens stödverksamhet att bliva såväl för staten, med utgående från att 
renskötseln är en för landet nyttig näring, som för lapparna själva såsom stam till skada 
istället för till gagn.” (SOU 1940: 38) Men i och med att utvecklingen oundvikligen



måste leda till att vissa samer tvingas lämna renskötseln, anses det nödvändigt att 
bereda dem möjlighet till annan utkomst, annars ligger de fattigvården, eller de 
renskötande samema till last. Bistånd skall därför kunna ges till dem ”vilka komma 
direkt från nomadlivet...” (prop nr 206 1928: 38) Lägenheter skall således inte upplåtas 
till nomader eller svenskar — de skall upplåtas åt lappar som är icke renskötare: 
”Jordbrukslägenhet må upplåtas endast till lapp, som enligt lagen om de svenska 
lapparnas rätt till renbete i Sverige äger rätt till renskötsel men icke är i tillfälle att utöva 
denna näring... [och bjostadslägenhet... åt lapp, som förut drivit renskötsel eller biträtt i 
sådan näring men till följd av minskad arbetsförmåga upphört därmed.” (SFS nr 484 
1941: §§ 5, 19, se även SFS nr 314 1928: §§ 5, 17, prop nr 174 1939: 1-3).19

Diskussionen om bosättning förutsätter en ny kategori samer som förtjänar att 
särbehandlas — icke renskötande samer. De har hamnat, eller riskerar att hamna, i en 
mellanfas på väg mot bofasthet och jordbrukarliv. I denna bemärkelse är de varken 
riktiga samer, eller svenskar. Kategorin skapar ett fundament för särbehandling som gör 
invändningar som domänstyrelsens svårare, eftersom de icke renskötande de facto inte 
är som andra medborgare, exempelvis vållar de staten avsevärda kostnader i jämförelse 
med svenskar. De är fortfarande annorlunda, vilket legitimerar en särskild lagstiftning, 
men de skall inte, likt nomaderna, genom lagstiftningen kvarhållas i ett särskilt 
(avvikande) levnadssätt — de skall assimileras.

Aktiv “både och “-politik
När samer som ”tvingas” lämna renskötseln integreras i den samepolitiska diskursen, 
blir föreställningen om gruppen således mer komplex. Avgörande för att de för första 
gången lämnas ett större utrymme, är att att deras assimilering till den ”svenska 
kulturen” har varit svår och att de därför ligger fattigvården till last. Att kategorisera 
den samiska gruppen i antingen samiskhet eller svenskhet, är ur ett särrättighets- 
perspektiv inte möjligt när dessa problem formuleras. Istället konstitueras kategorin 
icke renskötande samer, som innesluter dem som har upphört med renskötsel, men inte 
övertagit en svensk kultur. Denna kategori förtydligar de tidigare outtalade gränserna 
mellan dem som är av ”samisk härstamning”, men står utanför renskötseln och de 
”verkliga” samerna, dvs renskötande nomader. Det medför att samer i den 
samepolitiska diskursen indelas i två distinkta kategorier skilda från det svenska: 
Nämligen renskötare och icke renskötare. Parallellt med den sedan tidigare

1^1 en ny kungörelse 1946 mildras dock detta kriterium och det stadgas att lägenhet kan upplåtas till 
samer som inte uppfyller 1941 års kungörelses krav (SFS nr 132 1946: § 3, se även prop nr 55 1946: 12- 
13). Samer som varken är renskötare eller icke renskötare bör dessutom erhålla samma rättigheter som 
andra svenska medborgare. Det finns ”ett stort antal lappar, vilka i sin näring i huvudsak äro att jämställa 
med andra svenska medborgare. Även dessa böra givetvis kunna, där förutsättningar i övrigt äro för 
handen, [liksom svenskar] erhålla fjällägenhet.” (prop nr 96 1947: 19-20, se även SOU 1946: 58)



dominerande tanken om att segregera de samer som politiskt definierats som samer, 
uppstår därför ett stöd för att aktivt assimilera de icke renskötande. De förändrade 
förutsättningarna för politiken och konstitueringen av nya kategorier samer medför att 
“både och“-politiken, dvs den samtidiga assimileringen och segregeringen, explicitgörs.

Trots att den samiska gruppens heterogenitet uppmärksammas ser vi dock en fortsatt 
fokusering av renskötseln. Alla av samisk härkomst som lämnat renskötseln inkluderas 
inte i kategorin icke renskötande. Det är relationen till renskötseln som avgör om de kan 
ställa krav på staten i rättvisans namn. Det accentuerar vad samer utanför renskötseln 
inte är, dvs renskötare, vilket, som vi kommer att se, får en stor betydelse för 
definitionen av vem som är att räkna som same med rätt att åtnjuta de samiska 
privilegierna.

Samisk identitet: Att räknas som same och att vara del av det samiska 
Den samepolitiska diskursen blir alltmer inkluderande under tidsperioden och 
föreställningen om samiskhet innesluter nu även icke renskötande samer. Inneslutandet 
är dock tvetydigt i och med att utgångspunkten fortfarande är renskötaren och närheten 
till renskötseln. När staten exempelvis medger att den delvis är skyldig till de icke 
renskötande samemas svåra situation och att rättvisan ”synes fordra, att staten i någon 
mån bistår de medborgare, som sålunda hindrats i sin näring...” (prop nr 206 1928: 38), 
fokuseras renskötarna. Det är hans utkomstmöjligheter som staten begränsat och för det 
bör han kompenseras. I ett delvis redan anfört uttalande hävdas att:

Behovet av åtgärder från det allmännas sida för beredande av bosättning åt lappar är erkänt. Och 
det torde icke heller kunna förnekas, att lapparna gent emot statsmakterna uppställa en berättigad 
fordran på att bliva på ett effektivt sätt tillgodosedda i detta avseende. Det kan icke sägas vara på 
grund av förhållanden, vartill lapparna själva äro vållande, som de råkat in i den belägenheten att 
icke längre finna utrymme och bärgning inom sin gamla nationalnäring. Snarare kan detta sägas 
bero på åtgöranden och medgivanden från statsmakternas sida, vilka ansetts betingade av viktigare 
och större intressen än dem som härvidlag fått ge vika. Det är för utredningen angeläget att 
framhålla, att vad från det allmännas sida i förevarande fråga åtgöres icke får betraktas som en 
nådegåva utan som ett vederlag för avstådda rättigheter av betydande omfattning. (SOU 1936: 
293)

De renskötandes företräde blir även tydligt i den kritik som framförs mot dominerande 
politikinriktning i bosättningsfrågan. De som i första hand skall beredas mark för 
bosättning är de samer “som ej längre kunna livnära sig med renskötsel...“ (mot nr 188 
FK 1929: 51), de anses utgöra “den överskjutande delen av lappbefolkningen...“ (mot nr 
194 FK 1937: 6)

De icke renskötande uppmärksammas för vad de inte är. Rennäringen är samemas 
”naturliga näringsfång” och nomaden är det legitima föremålet för särskilda rättigheter. 
Det är samemas annorlundahet som föranleder statens intresse, oavsett om den konkreta 
följden är en assimilerings- eller segregeringspolitik.



Ett bibehållet ”lapskt ” levnadssätt
Den inkluderande politikens beroende av renskötseln kommer på ett påtagligt sätt till 
uttryck i debatten om fattigvård för samema, där “särställning[en] sammanhänger med 
lapparnas säregna levnadsförhållanden samt det näringsfång, de av ålder idkat såsom 
huvudsakligen renskötande nomader... [L]apparnas näringsfång [har] medfört en 
obestämdhet i deras bostadsförhållanden, som återverkat på deras borgerliga 
registrering med därpå beroende rättigheter och skyldigheter.“ (SOU 1924a: l)20 
Samema betalar inte skatt som landets övriga invånare, eftersom de saknar fast bostad 
och inte är folkbokförda i vanlig ordning. Deras relation till de borgerliga kommuner 
och socknar som svarar för den allmänna fattigvården är därför speciell (SOU 1924a: 1- 
6, 76-77, Statsutskottets utlåtande nr 133 1927).21 Av tradition har statligt understöd 
utgått till förmån för de nomadiserande samema, men bidraget anses alltmer ha kommit 
att utnyttjas av icke renskötande samer, varför statens kostnader, som vi har sett, blivit 
betydande. När majoriteten samer inte längre är nomader, anses argument saknas för att 
samema ur beskattningssynpunkt inte skall likställas med andra medborgare och 
därmed inneslutas i kommunernas fattigvård.

Eftersom nomaderna dessutom i stort klarar sig utan statligt fattigvårdsstöd, anses 
heller ingen särskild lagstiftning vad gäller samisk fattigvård längre nödvändig. 
Kommittén hämtar också argument för lika behandling hos samema själva. De anses 
vilja ha samma rättigheter och skyldigheter som landets övriga invånare och deras 
önskan anses värd att ta hänsyn till: “Så långt denna strävan förenas med bibehållandet 
av renskötseln såsom lappamas huvudsakliga yrke.“ (SOU 1924a: 84) Argumentet för 
lika behandling föranleder också att tanken på särskilda samiska representanter i 
kommunernas fattigvårds styrel se avvisas, “en sådan anordning till förmån för en viss 
kategori av kommunens medlemmar [skulle] framstå såsom stridande mot den strävan 
till likställighet mellan dessa, som med fog ansetts böra främjas.“ (SOU 1924a: 89) En

20samma argumentation förs i 1921 års förslag till prästvalslag. Det är nomadernas annorlundahet som 
legitimerar en särlagstiftning. Deras levnadssätt, att de saknar fast bostad, gör att ordinarie procedurer och 
vanlig ordning för tillsättning av prästerliga tjänster inte kan gälla i kommuner där nomaderna fortfarande 
finns i större antal (KMB 1921: 27).
2^I fattigvårdsutredningen citeras bevillningsförordningen från 1883: “Från utgörande av
inkomstbevillning frikallas------------ lappallmogen: för inkomst av renskötsel.“ (SOU 1924b: 13) Det är
inte oförmågan att betala skatt som utgjort grund för samernas skattefrihet, utan det anses ha varit den 
tidigare föreställningen om att “lappallmogen“, eftersom de saknade fast bostad, var ’”mindre lämpliga 
till deltagande i vården om såväl hela landets som kommunens allmänna angelägenheter.’ Detta skäl 
torde icke numera kunna godkännas, allra minst av lapparna själva. I alla händelser har den rätt att 
deltaga i allmänna angelägenheter, för vilken de ansågos mindre lämpliga och med vilken olämplighet 
deras bevillnings- och kommunala skattefrihet motiverades, numera tillfallit dem. Efter de förändringar, 
som bestämmelserna om valrätt till riksdagen numera undergått, lärer icke kunna dragas i tvivelsmål, att 
lapparna äga valrätt och valbarhet enligt dessa bestämmelser... Det synes då vara en enkel konsekvens, att 
lapparna till motsvarighet av denna likställighet uti medborgerliga rättigheter även bliva likställda med 
andra medborgare i skyldigheten att bidraga till fyllandet av statens och kommunens allmänna behov.” 
(SOU 1924b: 22-23)



särskild lagstiftning för samemas fattigvård bör därför upphöra, men det anses förutsätta 
omläggning av mantalsskrivningen och skattskyldigheten (prop nr 108 1927: 2).22

Om fattigvården för samema görs lika med den övriga befolkningens, hävdas dock 
kostnaderna initiait bli alltför stora för kommunerna och nybyggarna kan inte anses 
skyldiga att underhålla fattiga lappar. Ett särskilt statligt bidrag för samisk fattigvård 
bör därför fortsätta att utgå, men för vem? Att särbehandla nomaderna minskar inte 
kostnaderna för den samiska fattigvården och statligt bidrag till alla av samisk härkomst 
vore djupt orättvist mot de bofasta svenskar som får sin utkomst under lika stora 
svårigheter som de bofasta samema. Hänsyn måste dock tas till samemas “härkomst 
och naturanlag... egendomliga levnadsvanor och karaktärsegenskaper, så vitt skilda från 
den övriga svenska befolkningens...“ (SOU 1924a: 74), vilket, trots allt, pekar mot att 
stöd bör utgå för nomadiserande samer. Kriteriet för åtnjutande av statsbidrag definieras 
som ett bibehållet “lapskt“ levnadssätt. Endast det annorlunda kan på legitima 
grundvalar prioriteras och nomaderna har inte

sammansmält med kommunens övriga medlemmar till ett mer eller mindre homogent helt utan 
utgöra någonting särskilt för sig. De skilja sig från de andra väsentligt i levnadsvanor och karaktär, 
likasom till en stor del även i försörjningssätt. De kräva i många avseenden särskilda för dem egna 
institutioner och anordningar. De hava ofta nog skilda ekonomiska intressen gentemot dem som 
icke tillhöra deras nationalitet. Till reglering av deras yrkesutövning givas särskilda lagar, vilka till 
stor del just gå ut på att ordna deras mellanhavande med de bofasta samt förekomma och slita 
tvister med dessa... Och även inom fattigvården har, såsom vi sett, ansetts nödigt att för lapparna 
få till stånd särskilda anordningar... (SOU 1924a: 106-107)

Med denna tidigare etablerade föreställning skulle dock de samer som tvingas lämna 
renskötseln, de som är i störst behov av statens stöd, inte komma ifråga. Det framhävs i 
en riksdagsskrivelse och villkoren föreslås ändras så att avgörande för om bidrag skall 
utgå eller inte, bör vara om samer “huvudsakligen ägnat sitt liv åt renskötsel eller icke.“ 
(Riksdagens skrivelse nr 269 1927: 5) I den följande kungörelsen stadgas i linje med 
detta att statligt bidrag skall utgå till fattigvårdssamhälle som lämnar vård till:

1) lapp, vilken såsom huvudsakligt yrke stadigvarande bedriver renskötsel,
2) lapp, vilken såsom huvudsakligt yrke senast utövat renskötsel och på grund av andra 
omständigheter än allenast fattigdom upphört därmed,
3) lapp, vilken ej innefattas under 1) eller 2) men som huvudsakligen ägnat sitt liv åt renskötsel, 
och
4) medlem av familj, tillhörande lapp, som avses under l)-3); samt... [till den som] till sina 
levnadsförhållanden är närmast hänförlig till den renskötande lappbefolkningen... (SFS nr 277 
1927: § 2)

Relationen till renskötseln avgör även här för vem statligt bidrag skall utgå och vi ser

22Samer har i ett av kommittén anordnat sammanträde framfört åsikten att skattskyldighet skall knytas 
till dispositionsrätten till lappskattelanden och att de skall bli erkända som rättmätiga innehavare av sina 
skatteland, men ”[n]ågot sådant synes ej kunna komma ifråga...” (SOU 1924b: 23), enligt de 
kommitterade.



två kategorier rättmätiga bidragstagare: Den första är självfallet aktiva (nomadiserande) 
renskötare, den andra är icke renskötare, de som ”såsom huvudsakligt yrke senast utövat 
renskötsel och på grund av andra omständigheter än allenast fattigdom upphört 
därmed.” Samer som lämnar renskötseln och det nomadiserande levnadssättet förutsätts 
inte längre bli svenskar, utan icke renskötare och därmed måste deras övergång till 
svenskhet underlättas. De som däremot inte längre står nära det samiska, dvs de som 
inte i huvudsak ägnat sig åt renskötsel, skall inte påräkna särskild behandling från 
statens sida.

Definitionen av vem som är att räkna som same — inklusion
Att två kategorier samer innesluts i det samiska innebär att den naturliga kopplingen i 
den samepolitiska diskursen mellan dem som politiskt konstituerats som samer 
(nomader) och rätten att åtnjuta särrättigheter, inte längre är lika självklar. En 
inkluderande syn på det samiska tenderar även att komma i konflikt med de politiska 
åtgärder som bedöms nödvändiga för att minska antalet renar. Utgångspunkten i 
diskussionen som berör vem som har rätt att bedriva renskötsel, är därför att det är 
viktigt att den vedertagna uppfattningen att rennäringen är ett samiskt monopol kommer 
till uttryck redan i lagens första paragraf och att renskötselmonopolet inte gäller för 
”lappar” i generell mening. När dessutom ”vissa andra förmåner, som omförmälas i 
lagförslagen, äro bundna vid egenskapen av att vara lapp, har kommittén icke kunnat 
undgå att taga ställning till frågan, under vilka förutsättningar en person skall anses 
tillhöra nämnda allmoge...” (SOU 1923a: 74) Eftersom det är viktigt

att förhindra att det s. k. lapprivilegiet komme andra tillgodo än dem som skäligen kunde göra 
anspråk därpå har tanken uppstått att bland annat genom fastställande i lagen av begreppet lapp 
begränsa kretsen av dem, som borde få åtnjuta de särskilda lapprättighetema... Den begränsning av 
rättigheten att driva renskötsel, som alltså icke lärer kunna undvikas, torde dock icke böra ske 
genom ett generellt bestämmande i lagen av begreppet lapp. Med uttrycket lapp i lagens mening 
böra avses varje person av lapsk härkomst. Däremot torde det vara lämpligt att i lagen angiva de 
förutsättningar under vilken personer av lapsk härkomst må komma i åtnjutande av rätten att driva 
renskötsel och därmed förenade förmåner. (SOU 1927: 45, se även Första lagutskottets utlåtande 
nr 29 1928: 6)

Trots den dominerande föreställningen om samiskhet, vållar det, liksom i fattigvårds- 
utredningen, stora problem att i lag stadga hur en same skall definieras. Alla med 
samisk härkomst kan ju inte komma ifråga, det vore att “fastställa lappegenskapen på ett 
sätt, som strider mot allmänna uppfattningen.“ (SOU 1927: 45) I 1919 års förslag till 
lag om fjäll- respektive skogsrenskötsel tillmäts härstamning och språkbruk den största 
betydelsen, men på grund av att ”rasblandning” mellan samer och andra folkslag pågått 
genom århundraden, “som gör dels att ovisshet råder hos myndigheterna, vilka äro att 
räkna som lappar eller icke — särskilt är detta fallet med avseende på lappar, som icke 
idka renskötsel — och dels att avkomlingar av lappar så småningom uppgå i den övriga



befolkningen samt i kyrkoböcker och mantalslängder icke upptagas som lappar...“ 
(SOU 1924a: 12), är inte dessa kriterier tillräckliga. Även andra omständigheter måste 
värderas. I 1927 års förslag framförs därför idén att definitionen av vem som är att 
räkna som same måste skilja mellan dem som har och dem som inte har rätt att bedriva 
renskötsel. För att begränsa antalet samer med rätt till renskötsel anses det naturligt att 
först utestänga dem vars förfäder övergivit renskötseln och ägnat sig åt annat yrke 
(SOU 1927: 46).23 Avgörande måste därför vara om personen för egen del driver fjäll- 
eller skogsrenskötsel. Hänsyn skall dock även tas till familjens traditionella levnadssätt. 
En person som själv inte är sysselsatt inom rennäringen, men vars föräldrar är det, skall 
vara att räkna som same. Definitionen institutionaliseras i 1928 års lag och med detta 
utträngs språket som ett möjligt kriterium för att räknas som same:

[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 stadigvarande yrke drivit renskötsel eller biträtt däri eller ock 
Konungens befallningshavande medgiver honom rätt därtill... Rätt till renskötsel tillkommer ock 
kvinna, som är eller varit gift med man med dylik rätt. Ingår kvinna, som har rätt till renskötsel, 
äktenskap med man, som saknar dylik rätt, går hon rätten förlustig... (SFS nr 309 1928: § 1)

Det huvudsakliga syftet med att definiera vem som är lapp, är således att begränsa 
rätten att bedriva renskötsel och rätten att nyttja de samiska privilegierna. Till skillnad 
från föregående tidsperiod, anses det dock centralt att definitionen inte inkräktar på vem 
som innesluts i begreppet lapp, det måste avse varje person av lapsk härkomst. Samer 
utanför renskötseln inkluderas därmed i definitionen och ges rätt att bedriva renskötsel. 
De vars förfäder övergivit renskötseln är att likställa med svenskar och deras exklusion 
från hela systemet av särskilda rättigheter institutionaliseras slutgiltigt.

Definitionen av den samiska identiteten — exklusion
Rätten att driva renskötsel tillfaller alla som definierats som samer, men eftersom syftet 
är att reglera de missförhållanden som råder i renskötseln genom att minska antalet 
samer som utövar renskötsel, måste det antal som har rätt att bedriva renskötsel 
begränsas. Det innebär att det för första gången i den samepolitiska diskursen klargörs 
att frågan om vem som är att räkna som same, inte är att likställa med vem som 
innesluts i systemet av särskilda rättigheter. Det hanteras nu som två sammanhängande, 
men åtskilda frågor. Därmed är legitimeringsgrunden för de två diskussionerna inte 
nödvändigtvis densamma: Rätten till särrättigheter behöver inte överenstämma med 
vem som är att räkna som lapp. Den politiskt konstituerade samiska identiteten frigörs 
därmed från det av staten definierade begreppet lapp. Av avgörande betydelse för att

23Således fullföljs här de livligt omdebatterade intentionerna i 1917 års proposition. Till skillnad från 
definitionen av vem som är att räkna som same i 1917 års lag och 1919 års konvention med Norge, 
exkluderas i renbeteslagen 1928 inte de samer som jämsides med renskötsel driver jordbruk.



göra denna distinktion och exklusion legitim, är den väl etablerade föreställningen om 
den ”sanna” samiska identiteten — den renskötande nomaden.

Begränsningen av rätten att bedriva renskötsel kan göras utan att ett generellt 
”lappbegrepp” måste överges, genom att rätten att nyttja rätten att bedriva renskötsel 
görs villkorlig. Det villkor som betonas, är det redan existerande ”tillhörighet till 
lappby“, då det inte är sammanlänkat med definitionen av vem som är att räkna som 
same. Redan innan detta förslag genomdrivs var det svårt för den same som inte för 
egen del var medlem i sameby och hade renskötsel som yrke att få bedriva renskötsel 
(se t ex SOU 1923a: 74), men den nya lagen gör det explicit. Om lapp är den som har 
rätt att bedriva renskötsel, kan rätten att aktivt bedriva renskötsel endast nyttjas av den 
som tillhör lappby:

Rätt till renskötsel innefattar befogenhet för lapp att, enligt vad nedan sägs, å de trakter, där han
äger uppehålla sig med sina renar, begagna sig av land och vatten till underhåll för sig och renarna.
Lapp, som ej tillhör lappby, må dock icke utöva nämnda befogenhet... (SFS nr 309 1928: § 1)

Till lappby höra:
a) lapp, som inom lappbyn driver renskötsel eller biträder i sådan näring;
b) lapp, som inom lappbyn drivit eller på stadigvarande sätt biträtt i renskötsel men upphört
därmed och icke stadigvarande ägnat sig åt annat yrke...
c) lapp, som innehar tillstånd... att inflytta till lappbyn; samt...
d) hustru och hemmavarande bam till lapp, som avses i a)-c), ävensom änka och omyndigt barn till
avliden sådan lapp, ändå att de icke själva driva eller biträda i renskötsel. (SFS nr 309 1928: § 8)

I och med att lappby kriteriet preciseras kan vi återigen urskilja de två politiskt 
konstituerade kategorierna samer som erhåller olika rättigheter beroende av deras närhet 
till det av staten definierade samiska: Dels de som har definierats som icke renskötande 
samer, dvs de innehar rätt att bedriva renskötsel, men inte är medlemmar i sameby och 
därför inte har rätt att nyttja renskötselrätten. De är, som vi har sett, fjärran från den 
samiska identiteten. Dels de som aktivt bedriver renskötsel och för vilka lagstiftningen 
är konstruerad. Här skapas dock utrymme för en ny mellankategori, samer som varken 
är renskötare eller icke renskötare. De är medlemmar av sameby, men har lämnat 
renskötseln utan att övergå till någon annan sysselsättning. De skall komma i åtnjutande 
av de samiska privilegierna som fiske, jakt, skogsfång mm — de är renskötare — men 
så fort ett annat yrke upptas upphävs rättigheterna — de blir icke renskötare.

Även om lagförslaget inte väckte någon större diskussion, utan i princip antogs i sin 
helhet, väckte definitionen av vem som är att räkna som same kritik i första kammaren: 
“Det förefaller mig, att man skall ha starka skäl för att fråntaga människor, som ifrån 
hedenhös ha haft rätt att fritt söka sin näring genom renskötsel, denna rätt på grund av 
att ett par led av deras förfäder icke ha stadigvarande begagnat sig av densamma.“ 
(Asplund FK nr 32 1928: 110) Därmed ifrågasätts utdefinieringen av kategorin 
svenskar, men inte distinktionen mellan renskötare och icke renskötare, dvs vem som



skall ha rätt att nyttja samemas privilegium. Föreställningen om den samiska identitet 
som legitimerar särrättigheter kritiseras däremot i en artikel i Samefolkets Egen Tidning 
(bilagd mot nr 278 FK 1928). Syftet med den nya renbeteslagen anses i artikeln 
uppenbarligen vara att inskränka antalet samer som kan komma i åtnjutande av de 
särskilda samiska rättigheterna, vilket på ett orättvist sätt exkluderar många samer från 
sina traditionella rättigheter och därmed från sitt traditionella liv, sin egen kultur. Det 
kommer dessutom att få återverkningar på övergången till ett bofast levnadssätt, både 
kostnads- och tidsmässigt och därmed även för ordningen inom renskötseln.

Dessa synpunkter beaktas inte. Istället konstrueras ett antal led för att en person skall 
kunna komma i åtnjutande av de särskilda rättigheterna. Den som är renskötsel- 
berättigad ger svaret på frågan vem som är att räkna som same. Tillhörighet till sameby 
ger svaret på frågan vem som har rätt att nyttja renskötselrätten. Renskötare är den som 
aktivt bedriver renskötsel och den aktive renskötaren ger svar på frågan vem som har 
rätt till de samiska privilegierna. Samtidigt med den politiska konstitueringen av de icke 
renskötande preciseras således även kategorin renskötare. Antingen är man renskötare 
(och driver renskötsel), eller så är man det inte — man är icke renskötare eller svensk 
— utan rätt att åtnjuta de samiska privilegierna. Föreställningen om det samiska medför 
att det formuleras nya och mer precisa gränser för vem som är att räkna som same med 
exklusiv rätt att åtnjuta de samiska särrättighetema.

Den konkreta följden av att andra än nomader betraktas som samer, blir därför, 
paradoxalt nog, både ett förtydligande av för vem särrättighetema skall gälla och en 
precisering av på vilka grunder en särskild lagstiftning kan legitimeras. Genom detta 
görs både exkluderingen från särrättighetssystemet av samer utanför renskötseln och 
segregeringspolitiken gentemot dem som lever upp till den dominerande föreställningen 
om det samiska, definitivt legitim i den samepolitiska diskursen.

Samisk identitet och renskötselprivilegiet
Den äkta samiska identiteten preciseras genom de utredningar som definierar vem som 
har rätt till de samiska privilegierna, dvs hur lagen bör tolkas (se t ex SOU 1952). 
Frågan ställs bland annat på sin spets vad gäller rätten till fiske ovan odlingsgränsen. 
Problemet är att fiske för försäljning har ökat bland samema, vissa samer anses rovfiska 
och sjöar blir därigenom utfiskade. De avgörande argumenten mot denna typ av fiske är 
dels att värdet av fiskeupplåtelser för allmänheten minskar, dels att renskötseln blir 
lidande inom områden där renskötande samer fiskar på detta sätt. Om fisket tar 
överhanden sköts renarna dåligt, de får ströva fritt och förvildas, med oordning och 
minskad avkastning som följd. Samema upphör med sina flyttningar och stannar på 
samma plats år efter år.



Lapparnas fiskerätt bör [i och för sig] äga företräde framför den bofasta befolkningens; men 
knappast kan under en dylik företrädesrätt inbegripas ett storfiske av ifrågavarande slag... Fisket är 
avsett att vara ett stöd för lapparna i deras utövning av renskötseln. Lagstiftningen lärer icke ha 
avsett, att lapparna skola driva massfiske som yrke... Skulle de goda inkomsterna av massfisket bli 
en allmän lockelse för de lappar, som driva renskötsel såsom näring, att upptaga dylikt fiske, 
komma olägenheterna att än mera skärpas. Skadorna för fiskevården bliva större, en föga 
tilltalande konkurrens om fisket lapparna emellan uppstår, inkomsterna för statens lappfond 
minskar än mer genom nedgång av fiskeupplåtelsernas antal och risken för renskötselns 
försummande ökas. (SOU 1952: 187-188)

Massfisket hänger samman med de samiska privilegierna, varför ett förbud bör stadgas 
mot att samer under renskötselprivilegiet har fiske som yrke. Fiske skall vara ett 
privilegium för de renskötande. Börjar samer fiska för sitt uppehälle är det tydligt att de 
inte längre är att betrakta som renskötare: ”Anledning att då låta honom behålla en del 
av de särskilda förmåner, som de renskötande lapparna inneha för att utfylla sina behov, 
föreligger icke.” (SOU 1952: 194)

Till denna diskussion hör frågan om möjligheten för samer som lämnat renskötseln 
att få fiskerätt. De är de som har det sämst ställt och de anses, från visst samiskt håll, 
böra återfå sin fiskerätt ovan odlingsgränsen (SOU 1952: 85), speciellt om de har rätt att 
bedriva renskötsel men ännu inte övergått till annat yrke. En utvidgning av rätten anses 
dock inte lämplig. Samer som avgått från rennäringen borde “så snart som möjligt söka 
skaffa sig annan utkomst och upptaga ett levnadssätt som varje annan bofast, även om 
understundom vissa svårigheter därvid kunde föreligga. Att vidtaga åtgärder, som vore 
ägnade att förlänga nämnda övergångstid, vore olämpligt.“ (SOU 1952: 193) Fisket 
förhindrar den enskilde samen att utbilda sig i ett annat, mer betryggande yrke och är 
dessutom formellt förbundet med renskötseln. De renskötande samema skall befrias 
från konkurrens från de bofasta samema, som är i mycket större antal och ”i allmänhet 
kommit långt bort från de renskötande lappamas livsföring och förhållanden i övrigt.“ 
(SOU 1952: 193) Fiske är inte i sig ett samiskt yrke skyddat av en särskild lagstiftning 
och ger därför inte rätt till de samiska privilegierna.

”Fiskarsamemas” val står mellan ett svenskt eller nomadiserande liv, där tillträdet till 
det senare är starkt begränsat. Den samiska identiteten är tydligt renskötarens, som i sin 
tur är nomad.

SAMMANFATTNING: INKLUSION OCH EXKLUSION
Den starka föreställning om den samiska identiteten som etableras under föregående 
tidsperiod är fortfarande dominerande och legitimerar särrättighetssystemet, likväl som 
ett fortsatt paternalistiskt förhållningssätt. Men vi ser att ytterligare en politiskt 
konstituerad kategori samer, icke renskötare, innesluts i diskursen. Avgörande för denna 
förändring är att samer utanför renskötseln fokuseras. Egentligen borde inte detta 
utmana den diskursiva ordningen, då den svenska statens definition av den samiska



identiteten är begränsad och legitimerar ytterligare exkludering. Övergången till ett 
bofast levnadssätt för samer utanför renskötseln och speciellt den nödvändiga avgången 
från renskötseln, tvingar dock de politiska aktörerna att förhålla sig till den samiska 
gruppens heterogeni tet. De icke renskötandes assimileringssvårigheter medför att rya 
problem formuleras, vilket innebär att de politiska aktörerna inte enbart kan hänvisa till 
kategorierna svensk eller same för att lösa dem. I diskursen konstitueras därför, ior 
första gången, en enhetlig samisk identitet för den del av den samiska befolkningen som 
inte går att hänföra till någon av de tidigare kategorierna same och svensk. Derna 
mellankategori samer är innehavare av rätten att bedriva renskötsel, dvs de definieras 
som samer, men har ingen rätt att nyttja denna rätt, de är icke renskötare.

Problemen som formuleras integreras i en redan befintlig föreställningsvärld och 
kommer i konflikt med dominerande föreställningar om samemas natur och identitet, 
varför det specifikt samiska förtydligas, samtidigt som det ifrågasätts. Den diskursiva 
förändringen medför att det samiska rekonstrueras och definitionen av vem som är att 
räkna som same innesluter både renskötande och icke renskötande. Den förra kategorin 
konstitueras i stort sett genom den analogikedja vi känner igen från föregående 
tidsperiod: Same — renskötare — nomad — god renskötsel — fjällsame — ej 
fattigvård — särskilda rättigheter — segregering. Den senare kategorin definieras 
utifrån vad den inte är, dvs varken nomad eller svensk. För den etableras därför en kedja 
av analogier som grundas i negationer: Same — icke renskötare/icke nybyggare — icke 
bofast/icke nomad — dålig renskötsel/undermåligt jordbruk — fattig — ej särskilda 
rättigheter — assimilering.

Dessa nya gränser för vad samema är tydliggör diskursens gränser. För det första 
upprätthålls gränsen mellan renskötare och icke renskötare och den institutionaliseras 
nu i lag. Rennäringen är, liksom under föregående tidsperiod, primärt det som 
föranleder statens intresse för samema. Att problemen inom den delvis formuleras i nya 
termer, präglar dock politiska åtgärder och kategorin icke renskötande samer 
konstitueras. För det andra upprätthålls distinktionen mellan nomader och andra 
renskötare, även om nomadbegreppet mot slutet av tidsperioden är av annan innebörd 
än tidigare. Nomader har det levnadssätt som god renskötsel kräver, de brukar annars 
obrukbar mark och ligger inte fattigvården till last. Samer som kombinerar renskötsel 
och bofast jordbrukarliv är på väg att överge renskötseln, varför deras renbetesmarker 
och renskötselprivilegier kan inskränkas. Konstitueringen av kategorin icke renskötare 
förstärker, för det tredje, föreställningen att det är nomadkulturen som skall 
särbehandlas. Icke renskötare lever i en ”övergångsfas”, de har ingen egen kultur som 
legitimerar särrättigheter, utan definieras i egenskap av vad de inte har — närhet till det 
samiska eller det svenska. För det fjärde upprätthålls den distinkta gränsen mellan



svenskar och samer. Att renskötsel och civiliserad kultur inte går att förena, är en väl 
etablerad föreställning, men nu institutionaliseras även föreställningen att icke 
renskötare är icke svenskar. De går inte att jämställa med svenskar och kan inte 
förväntas automatiskt överta en svensk kultur. Skall övergången till svenskhet gå fort, 
måste en aktiv assimileringspolitik föras, annars försvenskas inte de icke renskötande 
förrän i tredje generation, då avståndet från rennäringen implicit anses medföra att det 
specifikt samiska försvinner. Det befäster samemas annorlundahet, även bortom ett 
nomadiserande levnadssätt. Samer är inte svenskar.

Särskiljandet av den samiska identiteten och att räknas som same 
Den samepolitiska diskursen är, i och med att två kategorier samer konstitueras, både 
mer inkluderande än under föregående tidsperiod och mer exkluderande, genom att 
föreställningen om den samiska identiteten skiljs från definitionen av vem som är att 
räkna som same. Systemet av särskilda rättigheter etablerar för första gången en 
diskursiv överensstämmelse mellan en konventionell definition av vem som är att räkna 
som same, dvs att vara av samisk härkomst och en juridisk, dvs vem som har rätt att 
åtjnuta de samiska särrättigheterna. Denna tidigare implicita åtskillnad 
institutionaliseras nu i lag, vilket definitivt tydliggör renskötaren som nod för särskilda 
rättigheter. Det medför att samer — för att komma i åtnjutande av de särskilda 
rättigheterna — liksom tidigare måste bibehålla den näring de av tradition bedrivit. 
Annars har de inga särrättigheter i egenskap av att räknas som samer. Med detta ser vi 
exempelvis Holmbäcks tolkning av de rättigheter som tillfaller icke renskötande samer 
fullständigt utträngd. I och med att icke renskötare räknas som samer enbart i egenskap 
av vad de inte är, legitimeras att det existerande systemet av särrättigheter inte 
rekonstrueras för att innesluta rättigheter för samer exkluderade från den politiskt 
konstituerade samiska identiteten. Samernas annorlundahet är beroende av deras 
relation till renskötseln och därför anses inte ett system av särskilda rättigheter behöva 
sträcka sig utanför renbeteslagstiftningen. Istället för att tolka lagen i en mer 
inkluderande riktning, exkluderas de som definierats som icke renskötande från den 
särskilda lagstiftningen.

Återskapandet av renskötaren som det samiska i den delvis nya föreställningsvärld 
som etableras, uttränger även Lindhagens krav på samiskt självbestämmande som 
förespråkas i det inledande citatet (mot nr 210 FK 1930). Det faller utanför diskursens 
ramar för möjliga politikinriktningar, samernas annorlundahet hanteras inom 
rennäringen. Assimilationsförespråkarnas kritik försvinner också och ersätts av 
distinktionen mellan två kategorier — renskötare och icke renskötare — som skall 
hanteras olika. Samepolitiken ordnas i en kategori samer med rättigheter som skall



segregeras och en kategori som är exkluderad från rättigheter och aktivt skall 
assimileras. Politiska åtgärder som underlättar övergången och assimileringen av denna 
kategori blir därför ett mål i sig. Den tidigare ”både och”-politiken accentueras 
därigenom.

Ökat handlingsutrymme och institutionaliserad annorlundahet
Systemet av särrättigheter konstrueras således utifrån föreställningen om det 
annorlunda. De samer vars förfäder övergivit renskötseln utdefinieras nu definitivt från 
hela systemet av särrättigheter, de är svenskar. I och med att kategoriseringen 
renskötare och icke renskötare institutionaliseras, legitimeras fortsatta skillnader vad 
gäller särrättigheter mellan dem som definierats som samer. Konsekvenserna av 
lagstiftningen blir olika för olika delar av den samiska gruppen och det innebär olika 
grad av politiskt handlingsutrymme. Det begränsande och möjliggörande i systemet av 
särrättigheter tar sig därför delvis skilda uttryck. Den tidigare exkluderingen och 
homogeniseringen av den samiska gruppen förtydligas, både i relation till det 
dominerande samhället och det politiskt definierade samiska.

För det första underordnas fortfarande kategorin renskötare, genom föreställningen 
att renskötsel och civilisation är oförenlig. Nomadkulturen är av lägre värde än den 
svenska och kommer att gå under. Renskötare — samer — exkluderas därmed 
fortfarande från den nationella gemenskapen, trots att de numera erhåller medborgerlig 
status i andra avseenden. De skall segregeras och i så stor utsträckning som möjligt 
hållas från den ”högre kulturen” för att inte avvänjas från sitt traditionella liv. Den 
samiska stereotypen reifieras och de samer som tillerkänns särskilda rättigheter 
konstitueras som avvikande och inte fullvärdiga medborgare. Även om exempelvis 
boende i hushållskåta för nomadskolans barn inte längre anses avgörande för att de skall 
bibehållas i sin ”naturliga näring”, skall skolan utnyttjas för att få nomaderna att förstå 
värdet av att bli vid det gamla. Denna segregring understöds av lappfogdeinstitutionen, 
som kontrollerar och övervakar de renskötande samema. Som det uttrycks i en bilaga 
till en förstakammarmotion: “[Ijntrycket [är], att syftet är att få till stånd ett slags 
koncentrationsläger i lappmarken för nomaderna där minutiösa förbud och 
lagföreskrifter i form av orimligt höga böter fullkomligt skola bannlysa all personlig 
frihet, allt eget initiativ och all rörelsefrihet från renägarnas sida.“ (mot nr 194 FK 1937: 
38) Vi ser ett fortsatt patemalistiskt förhållningssätt gentemot de renskötande, som 
frånkänns både kunskap och självbestämmande i egna angelägenheter.24

24Detta förhållningssätt blir även tydligt i Köttbesiktningskommitténs betänkande från 1947. I detta 
diskuteras besiktningstvång för renkött, bättre hygien vid renslakt och bedövningstvång före blodets 
avtappande. Samernas traditionella metoder anses varken uppfylla näringshygieniska villkor, eller vara 
tillfredsställande ur djurskyddssynpunkt. Staten måste därför gripa in för att frågan skall lösas: ”Hittills 
vunnen erfarenhet synes giva vid handen att någon avsevärd förbättring av förhållandena inom renslakten



Det legitima handlingsutrymmet blir dock, trots ökad kontroll, samtidigt större. De 
politiska aktörerna förhåller sig till den samiska gruppen på ett annat sätt än tidigare, 
vilket blir påtagligt på flera sätt. Bland annat skall ”de önskemål och erinringar, som vid 
lapparnas allmänna landsmöte i Arvidsjaur i oktober 1937 kommit till uttryck... i 
tillbörlig grad beaktas...” (Västerbottensutredningen 1939: 12), ”representanter för 
lappbyarna i riket” ges möjlighet att yttra sig över betänkanden (se t ex prop nr 156 
1941: 3, prop nr 110 1943: 3, 31-33), de blir hörda i olika frågor som berör ”lapparnas 
angelägenheter” (se t ex SOU 1944: 30-42) och deras deltagande i exempelvis 
nomadskolfullmäktige stadgas i lag (SFS nr 511 1925). Att detta handlingsutrymme i 
första hand berör de som inkluderas i systemet av särskilda rättigheter — de 
renskötande — tydliggörs dock exempelvis när idén om statligt stöd för ett permanent 
samiskt landsmöte avvisas till.förmån för att höra samema ”i angelägenheter som berör 
dem”, dvs i renskötselfrågor. Det bidrar både till att privilegiera de renskötande samema 
i relation till de icke renskötande och påvisar samtidigt var gränsen för samiskt 
deltagande i den samepolitiska diskursen går. Ett ”allmänt” samiskt landsmöte är 
uteslutet. Politiken understödjer därmed polariseringen mellan och kategori seringen i 
renskötande och icke renskötande samer.

Även den politiska homogeniseringen inom den renskötande gruppen fortgår. Ett 
visst levnadssätt är nödvändigt för att erhålla särskilda samiska rättigheter. Riktiga 
samer skall absolut inte bli bofasta och kombinera detta med jordbruk, då det inte är bra 
för renskötseln. De halvnomadiserande skogssamema är, eller kommer att bli, bofasta 
jordbrukare och därmed klassificeras som icke renskötare, utan särrättigheter. En mer 
aktiv homogeniseringssträvan kan också skönjas i diskussionen om utbildning; alla 
samer skall bedriva sin renskötsel på samma sätt; staten bistår med kunskap och pengar 
till förbättrad renslakt och försäljning, till ökade kunskaper i sameslöjd, till bättre 
renavel etc (se t ex SOU 1942: 46-47). Det finns ett sätt att bedriva god renskötsel och 
det definierar staten. Den samtidiga funktionen av homogenisering och exkludering 
leder till att en samisk identitet inom gruppen renskötare privilegieras, som inte får ha 
några likheter med den svenska befolkningens. Alla avvikande former avvisas, den 
samiska identiteten avsmalnas och fortsätter att legitimera en segregerings- och 
särrättighetspolitik.

Analysen visar också, för det andra, hur konstitueringen av kategorin icke renskötare

och renkötthandeln icke är att förvänta utan en viss påtryckning och medverkan från det allmännas sida.” 
(Köttbesiktningskommittén 1947: 33) I sin kritik av traditionella metoder pekar betänkandet även i 
riktning mot den rationaliseringssträvan genom frihet och tvång som under nästa period kommer att 
prägla svensk samepolitik. Köttbesiktningskommitténs betänkande föranleder också att ett tredje samiskt 
landsmöte hålls i Sverige 1948 och påvisade vikten av en samlad samisk organisation som kontinuerligt 
bevakar samiska intressen. Som en följd därav konstitueras på landsmötet i Jokkmokk 1950 Svenska 
Samernas Riksförbund (Svensson 1973: 72).



bidrar till att underordna samer utanför renskötseln. De exkluderas fullständigt legitimt 
från särrättighetssystemet, men den legitima grunden för exklusion har förändrats — de 
som utdefinieras från den samiska identiteten exkluderas inte i egenskap av att vara icke 
samer, utan i egenskap av att vara icke renskötare. De är samer, men inte bärare av den 
samiska identiteten. Icke renskötare har avträtt från den traditionella vägen, lämnat det 
samiska och därmed upphört att vara samer i särlagstiftningens mening. Det finns inget 
intresse för något samiskt utanför renskötseln, vilket är speciellt tydligt i behandlingen 
av fiskesamer. Näringar som jakt och fiske betraktas som renskötselns binäringar. I och 
med att de icke renskötande innesluts i den samepolitiska diskursen, institutionaliseras i 
lag det tidigare implicita dubbla förtrycket av de icke renskötande, dvs det samtidiga 
osynliggörandet och utpekandet: De är inte svenskar, men ändå inte att hänföra till det 
samiska. De jämförs och likställs på ett flertal sätt med andra svenskar, nu när 
övergången till bofasthet är ”nödvändig”. De är utsatta på samma sätt som andra 
yrkesutövare och anses därför inte vara speciella. På så sätt osynliggörs deras specifika 
problematik och de lämnas utan rätt att i egenskap av samer kräva särskild behandling. I 
denna bemärkelse avgränsas också det politiska handlingsutrymmet för samer som 
kategoriseras som icke renskötare, samtidigt som de utpekas — de är inte svenskar. Att 
de icke renskötandes icke svenskhet institutionaliseras i lag, får dock en viss betydelse 
för politikens inriktning: Eftersom de inte är renskötare, skall de inte komma i 
åtnjutande av de särskilda samiska rättigheterna, men då de inte heller går att hänföra 
till kategorin svenskar, kan politiska åtgärder legitimeras som så snabbt som möjligt gör 
att de övertar ett svenskt levnadssätt.

Det samiska särrättighetssystemet rekonstrueras därmed både efter hur individer 
definieras yrkesmässigt, som renskötare eller icke renskötare och efter levnadssätt, om 
de lever som nomader eller icke nomader. Definitionen av vem som är same och 
särskiljandet mellan renskötare och icke renskötare, tas för given. Det går att vara icke 
renskötande och same, men inte same och svensk, svensk same, eller bofast renskötare. 
Till denna föreställning knyts systemet av särskilda samiska rättigheter och det 
legitimerar olika behandling av olika delar av den samiska gruppen. En utvidgad, eller 
mer inklusiv, särlagstiftning är utdefinierad som möjligt politiskt alternativ.



6. RENSKÖTSELNS RATIONALISERING — 
”Rennäringen är en förutsättning för bevarande av 

den samiska kulturen”, 1953-1977
Den snabba sociala, ekonomiska och tekniska utveckling som särskilt under 
de senaste decennierna präglat samhället har på ett helt annat sätt än tidigare 
aktualiserat frågan om fjällområdenas utnyttjande för industriella och andra 
allmänna eller enskilda syften och därmed också frågor om djupgående 
ingrepp i samernas traditionella rättigheter... Det är... uppenbart att 
samemas intressen i rättsliga sammanhang icke kunna anses behörigen 
tillvaratagna med rådande ordning i organisatoriskt hänseende... Vårt land 
understöder med allt fog strävandena att, utan hänsyn till ras och andra 
omständigheter garantera en rättssäker tillvaro för befolkningsgrupper i 
främmande länder. Det är då en självklar förpliktelse att vi själva värna om 
den lilla minoritet, som samema utgöra, och tillse att lagstiftningen ger 
denna befolkningsgrupp, som under tidernas lopp alltmer trängts samman 
och vars näringsfång hotas av samhällsutvecklingen, medel att tillvarataga 
och trygga de rättigheter, som sedan urminnes tider tillkomma samema och 
som även tillförsäkrats dem i lag. Därmed bevaras också — om möjligt — 
för framtiden den kultur som de renskötande samerna representera. 
(Justitieombudsmannens skrivelse till kungen den 24 januari 1966, i SOU 
1968: 37)

Efter det andra världskriget sker en påtaglig diskursiv förändring i offentlig svensk 
samepolitik, som till stora delar kan sammanfattas genom det inledande citatets kritiska 
uttalande: Det har skett en allmän samhällsutveckling som på ett avgörande sätt kommit 
att påverka samerna och lagstiftningen anses inte längre vara i takt med samhällets 
övriga utveckling. En helt ny lagstiftning bedöms därför nödvändig. Vid utformandet av 
den nya lagen tolkas det existerande systemet av särskilda rättigheter utifrån den 
”moderna tidens” krav att ett demokratiskt samhälle har skyldigheter gentemot 
minoriteter och andra eftersatta grupper. Detta medför dock inte någon dramatisk 
förändring i det väl etablerade systemet av särskilda samiska rättigheter. Hur legitimeras 
ett system av särskilda rättigheter som är i det närmaste identiskt med det som anses 
förlegat?

INLEDNING: SAMHÄLLSOMDANINGEN
Efterkrigstidens svenska samepolitik präglas av den omfattande samhällsomdaning som 
anses ha skett. Vi befinner oss, hävdas det, i en modem era, där intellektuell upplysning 
och teknikens landvinningar gjort traditionell renskötsel och därmed samepolitiken 
obsolet. Det intellektuella brott som är mest framträdande är att rasbiologiska argument 
inte längre öppet förekommer och inte heller direkta hänvisningar till den samiska 
kulturens och det nomadiserande levnadssättets lägre värde i jämförelse med den 
svenska. Därmed inte sagt att dessa föreställningar inte fortlever, eller utgör grund för 
den politik som förespråkas, men en explicit argumentation i termer av ras och en lägre



stående kultur, är inte längre möjlig. Exempelvis formuleras ett avståndstagande från 
rasbiologiska definitioner av vem som är same: ”Att genom något slags rasbiologisk 
eller personhi stori sk undersökning fastställa om varje skolpliktigt barn är av samisk 
härstamning eller ej är naturligtvis alldeles uteslutet.” (SOU 1960: 96) Distinktionen 
mellan samer och svenskar kläds istället i näringstermer, där språk och kultur hävdas ha 
stor betydelse för samemas yrkesutövande.

Det skrivs därmed en helt ny historia i den samepolitiska diskursen där man försöker 
sudda ut rasbiologi, kulturell överlägsenhet, paternalism etc, genom att både ta avstånd 
från tidigare förd politik inom vissa områden och att ”skriva om” motiven till tidigare 
åtgärder. Politiken måste på ett antal plan anpassas till den nya tiden. I skolfrågan 
beskrivs förändringen på följande sätt:

Med den syn som i vårt land under senare tid anlagts på samerna och med den ställning dessa 
intagit, framstår troligen för de flesta svenska medborgare frågan om hur skolgången för samernas 
barn skall ordnas inte heller som något svårt principiellt problem. Uppfattningen att hänsyn till 
samernas egna önskemål bör tagas så långt praktiska omständigheter det medger torde vara 
allmänt omfattad bland dem som haft anledning taga befattning med frågan och delas antagligen 
spontant av de flesta svenskar. Inte desto mindre måste denna, liksom alla andra frågor, som rör en 
folkminoritets förhållanden, tillmätas stor vikt och handhavas med största omsorg, då få ting så 
klart visar ett folks mognad och kulturella nivå som dess förhållande till minoritetsgrupper av 
olika slag, (prop nr 51 1962: 48)

Detta nya förhållningssätt lämnar utrymme för både en förändrad problemformulering 
och en förändrad föreställning om det samiska. Samerna anses utgöra en etnisk grupp 
och beskrivs som en minoritetsgrupp, en urbefolkning.1 Det får intemationalrättsliga 
följder för den svenska politiken och Förenta nationernas (FN) olika deklarationer blir 
viktiga att förhålla sig till och tolka ur ett svenskt perspektiv.* 2 En analys av samemas 
situation i relation till det ”folkrättsliga skyddet av grundläggande fri- och rättigheter 
och av minoritetsgrupper” görs också, men det internationella arbetet hävdas främst ha 
fäst vikt vid de klassiska individuella fri- och rättigheterna. Det är därför svårt att finna 
definitioner som anger en grupp som rättighetsinnehavare, en grupp är enligt 
konventionerna varken att betrakta som innehavare av vissa rättigheter, eller som

U diskussionen om FN:s konvention från 1952 om förebyggande och bestraffning av folkmord skall 
ratificeras, hävdas samer utgöra en nationell grupp som avviker från majoriteten: ”Konventionen skyddar 
emellertid även grupper, vilka icke kännetecknas av sin anknytning till någon annan bestående stat än 
den, inom vars område gruppen är bosatt. Sådana grupper innefattas under uttrycken etnisk grupp och 
rasmässigt bestämd grupp. Såsom exempel på en grupp, som är på en gång etnisk och rasmässigt 
bestämbar, må nämnas samerna i Sverige och deras stamfränder i Norge och Finland.” (prop nr 71 1952: 
4-5)
^Exempelvis avvisas ILO:s konvention nr 107 angående skydd av infödda och i andra i stammar eller 
stamliknande förhållanden levande folkgrupper i självstyrande länder, då konventionens instrument 
”torde sakna omedelbart intresse för Sveriges vidkommande...” (prop nr 46 1958: 20) I samband med att 
internationell rätt vinner insteg i diskursen, ökar också betydelsen av norsk och finsk samepolitik. De 
politiska aktörerna jämför samernas situation i respektive land och vissa reformer och förslag, redan 
genomförda eller föreslagna i de andra länderna, speciellt i Norge, återkommer i de svenska förslagen till 
lagstiftning.



rättssubjekt. Det innebär att ”det från internationellrättslig synpunkt [är] föga 
meningsfullt att påkalla att en särskild sådan grupp ’erkännes’ av en eller flera stater.” 
(SOU 1975a: 75) Även om en grupp erkändes som minoritet, skulle det inte få någon 
folkrättslig mening innan begreppsbilden blivit definierad och allmänt omfattad. Svensk 
samepolitik anses därmed inte strida mot de konventioner Sverige har ingått och inte 
heller kan utökade rättigheter för samemas räkning vara påkallade av internationell rätt 
eller folkrätt.

En viktig skillnad gentemot tidigare förhållanden i svensk samepolitik, är att 
ställningstaganden som framförs av (dem som anses tillhöriga) den samiska gruppen 
anses nödvändiga att förhålla sig till. Även om detta blivit märkbart redan tidigare, blir 
först nu samer alltmer självklara och självständiga som politiska aktörer bland andra 
aktörer i diskursen, speciellt Svenska Samemas Riksförbund (SSR), som bildas 1950. 
Bland annat noterar lagrådet att: ”Då förbundet får antagas på ett representativt sätt 
spegla opinionen bland samema, föreligger alltså den situationen, att själva den 
principiella grundvalen för lagstiftningen ej godtages av den därav berörda folkgruppen. 
Detta förhållande är givetvis inte tillfredsställande.” (Lagrådets utlåtande, i prop nr 51 
1971: 261) Även samernas rättsliga ställning hamnar alltmer i fokus tack vare en 
grundläggande kritik av hela den rättighetsdiskussion som förs: SSR hävdar samemas 
rätt till självbestämmande över mark och nyttigheter och att de bör tillerkännas 
äganderätt till markerna. Så länge dessa frågor förblir olösta, kan inte heller andra 
frågor ges en hållbar och livskraftig lösning. Svensk samepolitik anses sakna en 
övergripande samepolitisk målsättning som går utöver diskussionen om rennäringens 
ekonomiska ställning: ”SSR menar att det är principiellt omöjligt att stifta en enbart 
näringspolitisk renbeteslag fri från samepolitiska uttalanden. Enligt SSR har de 
sakkunniga inte heller tillräckligt beaktat samernas behov av bestämmanderätt på 
riksplanet.” (prop nr 51 1971: 34)3

En ny historieskrivning legitimerar inte enbart tidigare politik, utan även en kraftfull 
kritik av den förda politiken och dess påverkan på den samiska folkgruppen levereras. 
Politiken bedöms delvis ur ett maktperspektiv, där relationen mellan svenskar och 
samer beskrivs som exploatering och förtryck, vilket medför att politiken i sig hamnar i 
fokus.4 Statliga insatser har gjorts för att stödja samema inom olika områden, men de

3Under tidsperioden är samernas rättsliga ställning vad gäller äganderätt till mark under 
domstolsprövning (se t ex skattefjällsmålet NJA 1981: 1). Därför betonas det vid ett flertal tillfällen att 
1971 års rennäringslag och lagstiftningen i övrigt inte skall ses som ett ställningstagande i den pågående 
rättsliga prövningen. Detta förhållningssätt förefaller kanske inte helt övertygande, som t ex när 
renbeteskonventionen med Norge diskuteras: ”Beträffande svenska förhållanden utgår jag i detta 
sammanhang från att de renskötande samernas rättsliga ställning regleras — förutom genom nu gällande 
konvention och därtill anslutande lagstiftning — genom rennäringslagen.” (prop nr 16 1972: 31)
4Inte minst bidrar Israel Roung till omskrivningen av den offentliga svenska samepolitikens historia, 
genom att som sakkunnig skriva den historiska grunden till 1970 års sameutredning (SOU 1975b: bil 4).



bedöms otillräckliga, ”inte minst med hänsyn till den påverkan som den samiska 
kulturen utsatts för genom historien.” (SOU 1975a: 43) Samer och svenskar är två olika 
folk med skilda levnadssätt, som varit motparter under historiens gång och 
kulturkontakten med svenskarna har varit avgörande för samemas möjlighet att fortleva 
som etnisk grupp. ”Denna konfrontation [mellan samer och svenskar] har för samema 
fått den verkan att samema ständigt stått i underläge och därigenom sett sig som den 
förlorande parten, både territoriellt, ekonomiskt, befolkningsmässigt och i fråga om sin 
kulturella identitet.” (SOU 1975a: 43)

Denna fokusering av politikens påverkan på den samiska folkgruppen innebär att den 
politiska kategoriseringen av samer explicit kritiseras för första gången. Det hävdas att 
grundstenen i modem svensk samepolitik är att samerna ansågs oemottagliga för 
civilisation och modern kultur, vilket skapat den ensidiga koncentrationen på 
renskötselfrågan och de renskötande samemas relation till de bofasta:

[VJiktigt är att konstatera att redan från början är samefrågan i utredningarna nästan uteslutande en 
renbetesfråga. De icke-renskötande samemas förhållanden tas upp för första gången i riksdagen år 
1899 i en motion, i vilken föreslås att personer ur denna samegrupp skall få möjlighet att få 
nyttjanderätt upplåten på tjugo år för att bedriva boskapsskötsel. Lagutskottet anförde mycket 
starka betänkligheter mot motionens förslag. Genom motionen och lagutskottets uttalanden kom 
nu en hård kategoriklyvning av samefolket i renskötande och icke-renskötande att aktualiseras på 
högsta beslutsnivå... (SOU 1975b: 420)

Distinktionen anses förstärkas under 1900-talets första decennier: De icke renskötandes 
svårigheter behandlas som en fattigvårdsfråga beroende av administrativa åtgärder, 
medan de renskötandes rätt blev fäst i lag. Det framförs också att samer övergick till att 
bli nybyggare och assimilerades med den svenska kulturen redan under 1700-talet. De 
ansökte om och fick tidigt immission på nybyggen på sina skatteland: ”Många 
skatteland försvann på detta sätt såsom uttryck för samisk rätt till samiskt land genom 
att innehavaren och hans efterkommande förlorade sin samiska identitet.” (SOU 1975b: 
406) Och ”[t]ill följd av statsmakternas inställning kom de gårdsbrukande samema att 
inlemmas i den svenska statsunderstödda och statsdirigerade nybyggarkolonisationen 
och förlorade snabbt sin samiska identitet och uppgick i den svenska, svensktalande 
befolkningen.” (SOU 1975a: 50) Renbeteslagstiftningen fråntog icke renskötande samer 
de möjligheter de tidigare haft att vara del av den samiska kulturens bevarande och 
utveckling. Samer som lämnade renskötarlivet avsa sig den samiska identiteten, de 
sökte sig bort från det samiska och detta understöddes av statens politik.

Att de icke renskötande samema är att inräkna i definitionen av en same skapar 
utrymme för att centrala problem formuleras på nya sätt och för nya att tillkomma,

Delar av den historiesyn som framförs i utredningens huvudbetänkande baseras på hans historiska 
återblick. Därigenom introduceras ett mer direkt samiskt perspektiv, som även om det inte övertas av 
statens representanter, åtminstone i vissa delar är nödvändigt att diskutera.



exempelvis frågan om hur lagstiftningens inverkan på kategori seringen av den samiska 
gruppen skall kunna motverkas. De icke renskötandes position fortsätter därför att vara 
en fråga som på något sätt måste hanteras i den offentliga politiken. Då denna kategori 
uppmärksammas särskilt, innebär det dock också att deras krav framkommer i 
diskursen. För första gången sedan seklets början bidrar det till en explicit diskussion 
om gränserna för systemet av särskilda samiska rättigheter, speciellt som de icke 
renskötande hävdas ge ”uttryck för missnöje med att de utflyttade samema enligt lag 
inte får behålla rättigheter som de tidigare ägt i egenskap av renskötande samer... 
[Viktiga för dem är därför] frågor av civilrättslig art och... att åtgärder vidtas för en 
förändring av gällande lagstiftning till förmån för de icke renskötande samema... 
[Sjamer, som måst flytta bort från sina hemtrakter... skall ha sina rättigheter kvar för att 
kunna bevara sin etniska och kulturella integritet.” (SOU 1975a: 149)

Diskursiv utmaning — politisk förändring?
Med en förändrad föreställningsvärld synes vägen ligga öppen för att fästa blicken vid 
den särställning som de renskötande erhållit i den offentliga diskursen och förändra det 
begränsade systemet av särskilda rättigheter. Men den offentliga politikens prioritering 
av de renskötande förblir trots detta nya synsätt central i svensk samepolitik. En politik 
som fortsätter att begränsa den samiska gruppens politiska handlingsutrymme och 
fortfarande exkluderar majoriteten samer från lagstiftning, kan dock endast legitimeras 
om även föreställningen om det samiska förändras. Hur det sker och hur denna 
förändring är sammanlänkad med särlagstiftningen, utgör fokus i detta kapitel.

RENSKÖTSEL ÄR SAMISK KULTUR
Samhällsutvecklingen efter andra världskriget anses således kräva en förändrad 
lagstiftning som överensstämmer med den nya, moderna och demokratiska 
föreställningsvärlden. Det blir som mest påtagligt i synen på vad rennäringen kräver för 
att överleva i ett modernt samhälle. För att räddas måste den rationaliseras, vilket kräver 
utveckling, modernisering och disciplinering. Näringen skall inte längre bevaras i sin 
traditionella ordning och nomadlivet anses inte nödvändigt för att upprätthålla god 
renskötsel. Renskötsel skall göras till ett modernt yrke och i och med det förändras 
bilden av den gode renskötaren. Och med den samiska identiteten likställd med andra 
medborgare, urholkas den tidigare legitimeringsgrunden för särskilda rättigheter.

Samtidigt som renskötseln inte längre är något speciellt och samemas levnadssätt 
anses ha blivit i det närmaste normalt, ökar dock intresset för att skydda samisk kultur. 
Till en del emanerar detta synsätt ur den nyetablerade föreställningen om samer som 
minoritets- eller etnisk grupp. Samer är ett folk, inkluderande både renskötare och icke 
renskötare, och de har rätt att bibehålla sin kultur om de så önskar. Att samisk kultur får



en stark ställning i diskursen, skapar utrymme för en diskussion om vad som är samisk 
kultur och hur samemas ställning som folk, eller minoritetsgrupp, skall kunna stärkas. I 
denna diskussion konstitueras en ny samisk identitet — renskötaren som bärare av 
samisk kultur — och med den legitimeras ett rättighetssystem i det närmaste identiskt 
med sina föregångare.

Rennäring: Modernisering och rationalisering
Föreställningen om renskötseln som grund för den samiska identiteten är således 
fortfarande stark, men rennäringen måste ”i flera avseenden betraktas som en 
underutvecklad näring. Modema idéer ha ej i större omfattning ännu kunnat tillämpas... 
Gamla traditioner lever kvar, bl. a. i fråga om produktionens inre organisation. För 
renskötseln torde därför betydande utvecklingsmöjligheter erbjuda sig i form av en 
rationalisering och effektivisering av produktionen.” (Renutredningen 1960: 55) 
Samhällsomdaningen bedöms ställa helt nya krav på hur en näring skall bedrivas och 
den konkreta samhällsutvecklingen påverkar renskötseln: ”Växande järnvägstrafik och 
landsvägstrafik samt skogsavverkningar och skogsvårdsåtgärder inom vinterbetes
områdena, växande turism och fritidsliv, jakt och fiske, kraftverksbyggen och 
sjöregleringar och mycket annat ställer ständigt växande anspråk på renskötselns 
förmåga till anpassning efter nya förhållanden.” (SOU 1966: 196) Det ena är ett hinder 
för det andra och rennäringen är inte i takt med den övriga utvecklingen i samhället. 
Den måste därför hinna ikapp tiden, men utvecklingen hindras av ”en viss konservatism 
hos åtskilliga näringsutövare...” som hänger kvar alltför länge i en olönsam näring, 
beroende av ”den traditionalism som en säregen yrkes- och levnadsform gärna för med 
sig...” Det håller tillbaka rationaliseringen, vilket kräver att det ”allmänna” griper in för 
att ”hämta in eftersläpningen.” (SOU 1968: 51) En förutsättning för att modernisera 
renskötseln är att bryta det traditionella levnadsmönstret bland renskötarna och skapa ett 
rationellt ekonomiskt tänkande, ett mer kommersiellt synsätt. Det övergripande 
problemet i den samepolitiska diskursen formuleras därför som hur rennäringen skall 
kunna rationaliseras för att överleva konkurrensen med andra näringar, samtidigt som 
yrkesutövarna kan få en dräglig levnadsstandard.

I detta ser vi de tidigare tankarna om den samiska kulturens oundvikliga undergång 
fortleva i modem tid. Nu är övertygelsen dock allmänt omfattad och det är inte önskvärt 
att bevara ett traditionellt leverne, ens för god renskötsel. Rennäringen är jämförd med 
andra näringar inte i linje med samhällets övriga utveckling, men den borde vara det 
och därför riktas resurserna mot en anpassning. Således är det fortfarande samema som 
möter det dominerande samhället och politiken bedrivs och målsättningen formuleras ur 
det senares perspektiv.



Rennäringens rationella förutsättningar
Ledordet för att utröna i vilken grad rennäringen kan anpassas till den nya tiden och hur 
”rennäringens kris” skall lösas är vetenskaplighet och de senaste rönen, inte minst inom 
renforskningen, redovisas utförligt:

En beräkning av renbetesförrådet inom ett område fordrar kännedom om dels avkastningen av 
renbete per ytenhet, dels betets kvalitet. Det senare får man enklast fram genom kemiska analyser 
av prov från betet. Avkastningen, som avser bruttot, bestämmes genom att skörda provytor av 
passande storlek inom olika delar av betesområdet och i olika betestyper. Skörden i varje provyta 
vägs dels i färskt tillstånd, dels som fullständigt torkat (= vattenfritt) material... Ur de kemiska 
anlyserna kan man därefter räkna fram betets fodervärde... Av dessa data kan man sedan med 
godtagbar säkerhet beräkna renbetestillgången i foderenheter per hektar och år... (SOU 1966: 66)^

Målet är att finna ett direkt mått, en utnyttjande grad, för att uttrycka hur stor 
betestillgången egentligen är och hur stor del av den som i realiteten tas i anspråk (SOU 
1966: 20-108). Den kunskapen ger möjlighet att bedöma lämpligt renantal, vilken 
egentlig kapacitet som renbetesmarkema har och i vilken grad förlust av renbetesmark 
genom civilisationens utbredning faktiskt påverkar renskötseln. Utnyttjandegraden kan 
dock inte enbart maximeras utifrån biologiska förutsättningar, utan varje samebys 
normala renantal bör värderas utifrån tre kriterier: Dels biologiskt optimum, dvs vilket 
renantal som medför den största samlade vikttillväxten i renstocken inom ett givet 
område; dels ekonomiskt optimum, ett ökat antal renar höjer arbetsinsatsen; dels 
”irritationsoptimum”, då hänsyn måste tas till den övriga befolkningen i området. Det 
senare har företräde framför och begränsar biologiskt och ekonomiskt optimum. Om 
kringströvande renar ger upphov till irritation och konflikt bör renmängden minskas 
(SOU 1966: 95-96, 106).

Denna vetenskapliga beräkning resulterar i slutsatsen att nyttjandegraden av 
renbetesmarkerna kan höjas i nästan alla samebyar, speciellt om den traditionella 
byindelningen ändras till en mer rationell fördelning av lavbetet. ”Det kan mycket väl 
tänkas, ja det är högst troligt, att vid en ändamålsenlig renskötsel med god kontroll över 
renhjorden utnyttjandet av det gröna betet kan höjas betydligt.” (SOU 1966: 90-91) Det 
finns således ett reellt utrymme för att göra renskötseln lönsam, men slutsatserna pekar 
även i en annan och kanske viktigare riktning, nämligen att ingreppen i samemas 
renbetesområde inte skadar renskötseln: Den kan fortfarande bedrivas i stort sett enligt 
1928 års renbeteslags omfattning (SOU 1966: 161-179).6 Renskötselns omfattning är

^Men det är inte bara renen och renbetet som är utsatt för vetenskapliga rationaliseringskalkyler, utan 
även den renskötande gruppen. Exempelvis beräknas vad som skulle kunna kallas ”de renskötandes 
rationella äktenskaps- och barnalstringstal”: ”[E]tt årligt antal äktenskap inom den renskötande 
befolkningen på omkring 9 och ett medelbarnantal på ungefär 2.7 skulle vara tillfyllest för att bära upp en 
rationellt bedriven renskötsel av det slag man hoppas kunna åstadkomma genom lämpliga 
rationaliserings- och stödåtgärder.” (SOU 1968: 284)
^Dessa slutsatser blir också av betydelse när den nya renbeteskonventionen med Norge skall slutas. De 
legitimerar att de svenska samernas renbetesrättigheter minskas, samtidigt som inskränkningen av



inte hotad, rennäringen går att rationalisera och har därmed förutsättning att leva vidare 
i en modem tid.

Finns det då anledning att utvidga renbetesmarkema? Nej, inte så länge renskötseln 
förbehålls den samiska befolkningen. Det skulle snarast få negativa konsekvenser, då 
disponibla renbetesmarker inte utnyttjas lika effektivt.

Om nya markområden ställs till renskötselns förfogande, är det inte troligt, att förutvarande 
renskötare skulle återvända till lappbyarna i sådan omfattning, att antalet renskötare skulle öka... 
Då renskötarbefolkningen totalt sett väntas minska, avtar den totala tillgången på arbetskraft... Av 
den pågående rationaliseringen inom renskötseln och i samband därmed uppkommande större 
anspråk på att renskötseln måste ge tillfredsställande utbyte för gjorda insatser kan dras den 
slutsatsen, att en utvidgning av renskötseln icke bör eftersträvas till nya områden... I gengäld 
förväntas en fortsatt rationalisering... leda till ett mera effektivt utnyttjande av de kvalitativt bättre 
beskaffade och väl belägna betesmarkerna. (SOU 1966: 168-169)

Med en mer rationell renskötsel kan varje område föda fler renar, men även det 
omvända gäller: Samma antal renar kan födas på ett betydligt mindre område.

Renskötselns rationalisering förutsätter förändrade metoder och levnadssätt 
Näringens förmåga att överleva har därmed fått sitt svar ur ekonomisk synvinkel. De 
renskötande själva utelämnas fullständigt. Visserligen anförs att ingreppen kan medföra 
ökad arbetsinsats för den enskilde renskötaren, men då det ”som regel har vidtagits 
särskilda åtgärder för att motverka och kompensera befarade ogynnsamma inverkningar 
på renskötseln är [inte heller] dessa följdfrågor... särskilt aktuella.” (SOU 1966: 129) 
Genom ekonomisk kompensation kan renskötarna gottgöras. Det avvikande i livsföring, 
kultur, arv och traditioner, är inte längre förutsättning för framgång i renskötaryrket, 
utan de renskötandes levnadssätt skall normaliseras. Renskötsel är ett yrke, inte ett 
levnadssätt, därför anförs varken renskötselns betydelse för enskilda samer, eller 
betesmarkernas omfång som grund för samisk kultur, som argument för betesmarkernas 
utökning. Istället hävdas att rennäringen minskar som försörjnings- och 
sysselsättningsunderlag ”och antas komma att minska ytterligare jämsides med fortsatt 
rationalisering av renskötseln.” (SOU 1966: 178-179)

Att antalet sysselsatta i näringen måste minska ses som en förutsättning för 
renskötselns fortlevnad. Det införs därför ett antal åtgärder för att få ”de övertaliga” att 
lämna näringen och för dem som vill fortsätta, måste möjlighet ges att köpa renar av de 
avflyttade, för att göra verksamheten mer lönsam (se t ex SFS nr 438 1971: §§ 40-60). 
Den låga utkomsten anses ha flera orsaker, men sambandet mellan ägandestruktur och

renbetesmarkerna inte bedöms vara så stor att ersättning bör utgå till de berörda samebyarna. Detta 
eftersom betesförlusten inte är så stor att renskötseln måste reduceras, eller inkomsterna av renskötsel 
minskas (prop nr 16 1972: 20-25, 34-35). Konventionen skall anpassas till samhällets utveckling och 
underlätta en rationell renskötsel. En anpassning till moderna förhållanden är t ex att rätten att flytta med 
sina renar inte kräver att den flyttberättigade är nomad, inte heller krävs att de flyttar med sina renar, det 
räcker att bevakningen är tillräcklig (prop nr 16 1972: 50-52, 82, SFS nr 114 1972: §§ 20-21, 25).



försörjningsunderlag är viktigast. Två parallella utvecklingsförlopp anses därför 
nödvändiga för renskötselns överlevnad: Rationella driftsenheter måste skapas och 
undersysselsättningen avskaffas.7 ”Följden av en dylik, ekonomiskt sett orationell, 
användning av arbetskraften är att arbetsinkomsten i renskötseln på många håll blir 
onödigt låg. För att råda bot härpå måste i första hand tillgripas en omorganisering av 
renskötseln i syfte att få fram rationella, dvs i regel större, driftsenheter.” (SOU 1968: 
50)8 Hur skall då rationella driftsenheter skapas? På ett direkt och konkret sätt kan 
ägandestrukturen endast ändras till större enheter genom ingrepp i den privata 
äganderätten. Att tvångskollektivisera ägandet anses dock naturligtvis strida mot svensk 
rättstradition (se t ex SOU 1968: 55-56). Utvägen är istället att genom lagstiftning 
förändra renskötselmetoderna och bryta, eller åtminstone försvaga, det traditionella 
sambandet mellan reninnehav och driftsenheternas storlek. De redan befintliga 
samebyarna kan ges större befogenheter genom att omvandlas till självständiga 
juridiska personer, där medlemskap för alla som bedriver renskötsel görs obligatoriskt. 
Som symbol för detta avgörande ingrepp föreslås att beteckningen lappby i lagen 
istället skall benämnas renby, för att betona att rennäringen är byns främsta uppgift.9 
Byn skall få ”fria händer att med bortseende från äganderättsförhållandena indela 
medlemmarnas renhjordar i driftsenheter, vilkas storlek och sammansättning kan 
anpassas efter årstid, betestillgång och övriga föreliggande omständigheter.” (SOU 
1968: 56) Den skall också tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse (SOU 1968: 
83).

Men frågan är om detta ”nödvändiga” tvångsmedlemskap enligt gällande lag går att 
påtvinga samema. Är renbetesrätten individuell, är det svårt att underordna renskötaren 
den ekonomiska föreningens beslut; är rätten däremot kollektiv, anses det stödja de 
föreslagna åtgärderna. Gällande lag hävdas grundas på antagandet att samebyn varken 
har befogenhet eller skyldighet att organisera renskötseln på byns betesmarker (se t ex 
SOU 1968: 174), men renbetesrätten omtolkas: ”[D]en samema förbehållna renbetes

?Både inre rationalisering i form av förbättrade betesmarker, flyttningsvägar etc och driftsrationalisering 
genom ökad mekanisering och renforskning, anses t ex nödvändiga. Lönsamheten bedöms främst kunna 
ökas genom tekniska hjälpmedel (se t ex prop nr 31: 1962: 21-24, SOU 1966: 120-125, 180-192).
^Den storlek på renhjorden som bedöms optimal för en driftsenhet är 2500-3000 djur, vilket kräver 6-8 
man året om för bevakning (se t ex prop nr 68 1962: 24-26, SOU 1966: 159, SOU 1968: 50-57). Alltså 
skulle antalet sysselsatta ”vid nuvarande renantal kunna minska till ca 330 personer medan vid optimal 
storlek på renstammen ca 520 personer skulle behövas.” (prop nr 96 1973: 30) I 1960 års renutredning 
bedöms sysselsättningsantalet vara något högre, ”480-640 man” (Renutredningen 1960: 61).
^Sedermera fastställs namnet sameby i rennäringslagen (SFS nr 437 1971) efter remissyttrande från SSR 
(prop nr 51 1971: 35). Samma form av markering görs vad gäller den existerande ”statens lappfond”. 
Eftersom ”fonden huvudsakligen har till syfte att stödja rennäringen, vilken numera ger sysselsättning 
endast åt en mindre del av den samiska befolkningsgruppen...” (SOU 1968: 162), bör detta betonas 
genom att den benämns statens rennäringsfond. Vart pengarna skall gå och fonden tjäna får inte vara 
oklart. Namnet blir dock samefonden, återigen efter remissyttrande bland annat av SSR (prop nr 51 1971: 
108, 146, SFS nr 438 1971: §§16-29)



rätten är att anse som samfälld för särskilda grupper av samer — f. n. de renskötande 
samema inom de olika lappbyarna — och att således den enskilde företagaren inte äger 
rätt till någon viss del av renskötselområdet...” (SOU 1968: 81) Renbetesmarkema skall 
utnyttjas ”kollektivt för att därigenom befrämja ett effektivt samarbete och ett optimalt 
utnyttjande av byns betesmarker...” (SOU 1968: 85) Renbetesrätten som samfälld 
institutionaliseras i lag, där renskötselrättens utövande tillerkänns samebyn för 
medlemmarnas räkning (SFS nr 437 1971: §§ 8-9, 15-25). Om en enskild renägare 
brukar renbetesrätten, är han automatiskt delaktig i byns verksamhet och underkastad 
den planering och de regler som byn beslutat om. Eftersom det nu krävs större 
driftsenheter för en rationell renskötsel, är det inte heller effektivt att på individuell 
grund reglera renantalet och det rationella renantalet försvinner.10 *

Att rätten till renskötsel betraktas som kollektiv är avgörande för hur 
rationaliseringsproblemet formuleras. Istället för att vara uttryck för statens vilja att 
rationellt ordna renskötseln i större driftsenheter, en form av statligt tvång, blir 
omorganisationen nödvändig som en följd av rättighetens karaktär. Staten avhänder sig 
därmed ansvaret för omstruktureringen och skapar ett ”nödvändighetsargument” som 
gör den nya lagstiftningen och en ny ordning oundviklig. Även om den kollektiva 
anslutningen till ”föreningsrenskötsel” skulle kunna uppfattas som intrång i den 
personliga friheten, behöver det inte innebära att den enskilde företagarens intressen 
kränks, snarare tvärtom. Rennäringen hindras ju från undergång genom att göras 
ekonomiskt bärkraftig (se t ex prop nr 51 1971: 45,118).11

Frihet och tvång
Även på andra sätt utnyttjas lagstiftning för att åstadkomma rationell renskötsel och 
bryta samernas traditionella levnadssätt, exempelvis inom slakt och kastrering. 
”Renskötseln följer ofta gammal tradition, och slakten synes härvidlag vara av delvis 
underordnad betydelse.” (Renutredningen 1960: 69) Renen har tidigare varit 
undantagen från allmänna bestämmelser, men tiden anses mogen för förändring. Att

10Rennäringslagstiftningens effektivitets- och lönsamhetsskapande åtgärder anses möjliggöra att de 
renskötande samerna slutgiltigt likställs med andra medborgare även i skattehänseende. Deras tidigare 
”kringströvande liv” har mer eller mindre upphört och utgör därför inte längre skäl till särskild 
behandling. De bör nu behandlas som andra, t ex ”när det gäller skyldigheten att avlämna 
självdeklaration...” (prop nr 107 1975/76: 23, se även Skatteutskottets betänkande 1976/77, SFS nr 925 
1976)
UEn följd av att renbetesrätten är kollektiv, är införandet av ett kollektivt ansvar för skador renar vållar 
(SFS nr 437 1971: §§ 90-97). Helt i linje med af Geijerstams beskrivning ett knappt sekel tidigare hävdas 
att det ofta är ”förenat med betydande svårigheter för den som lidit en skada att visa, till vilken hjord de 
skadegörande renarna hörde; dylika bevissvårigheter torde icke sällan ha lett till rättsförluster, vilket i sin 
tur bidragit till att försämra förhållandet mellan de renskötande lapparna och den bofasta befolkningen.” 
(Renutredningen 1960: 82) Skadegörelsen anses inte längre vara ett tecken på dålig renskötsel, utan på en 
god och modern metod: Det är ”en naturlig följd av övergången till en för vår tid ändamålsenligare 
arbetsmetod.” (SOU 1968: 176)



slaktlagen gäller renslakt är en förutsättning för att rationalisera renskötseln; dels bidrar 
slakten till att samordna renskötseln till större enheter, dels har ”[rjenslakterier och 
andra hjälpmedel för slakt... [medfört] att renköttet till övervägande del kan saluföras i 
veterinärbesiktigat skick... Genom väl utbyggda slaktanordningar erhålles bättre 
möjligheter till att tillvarata renskötselns årsproduktion och för en höjning av priserna 
på produkterna.” (SOU 1966: 190-192) Kastrering är nödvändig för rationell renskötsel, 
men att tvinga de renskötande att följa kastreringslagen och anlita legitimerad veterinär 
är inte rationellt, varför undantagslagstiftningen bör bibehållas.12 Det rationella erhåller 
företräde. Det blir tydligt även ifråga om samebyns möjlighet att ingripa i den privata 
äganderätten, där kollektiva bestämmelser angående just slakt och kastrering anses vara 
grava ingrepp i medlemmarnas privata egendom. Slutsatsen blir dock här den omvända. 
Slakten är redan rationellt reglerad, varför kollektivisering inte är nödvändig. 
Kastreringen är dock inte reglerad och ”urvalet av byns avelstjurar [har] så stor 
betydelse för avelsarbetets bedrivande att frågan i första hand bör ses som en renbyns 
gemensamma angelägenhet.” (SOU 1968: 84) Den privata äganderätten anses därför 
fullständigt legitimt kunna inskränkas.

De två spår — frihet och tvång — som präglar den samepolitiska diskursen i fråga 
om rennäringens framtid blir här mycket tydliga. Å ena sidan skall den nya ordningen 
komma inifrån, den skall omfattas och genomföras av renskötarna själva, om än inte 
utformas av dem. Rationalisering måste vara i yrkesutövarnas eget intresse och därför 
skall de ges både valfrihet och ett visst mått av självbestämmande över utvecklingen. Å 
andra sidan måste konkreta åtgärder omedelbart vidtas. Samernas traditionella 
levnadsmönster och metoder fördröjer utvecklingen och de renskötande måste anpassas 
till den moderna tiden, de måste disciplineras. Inställningen till den valfrihet som 
tillerkänns samema är därför ambivalent: Samer förutsätts välja rationellt (de är som 
andra företagare/medborgare) och övergå till en rationellt bedriven renskötsel, men för 
att underlätta, eller påskynda det skall staten gripa in. Därför bör lagstiftningen inte

tvinga på näringsutövarna driftformer som från allmän synpunkt kan framstå som önskvärda men 
som de själva inte vill ha... [Samtidigt måste det allmänna] äga full frihet att för anlitandet av 
statligt finansierade stödåtgärder uppställa de villkor som bedöms lämpliga för att främja en 
önskad inriktning av verksamheten. Det innebär därför ingen inskränkning i renägarnas frihet att 
själva bestämma över sin näring att de, om de vill utnyttja en statlig stödform, har att finna sig i de 
villkor och föreskrifter som staten fastställt för detta stöd. (SOU 1968: 113)13

12En mer tidsenlig och human kastreringsmetod anses dock vara viktig att införa, som inte vållar djuret 
lidande. På ett målande sätt skildras exempelvis det ohållbara att ur statens perspektiv bibehålla 
traditionella metoder som kastrering genom bitning. Metoden innebär att renen läggs på ena sidan, 
varefter operatören sticker in huvudet mellan bakbenen och med händerna fattar tag i renens pung så att 
huden spänns över testiklarna. Därefter applicerar han ett kraftigt bett över vardera testikeln och pungen 
svullnar betänkligt. Modernare metoder hävdas av nöden och ett förbud föreslås införas mot alla former 
av kastrering förutom med tång (SOU 1963: 37-38).
13Relationen kontroll/bidrag/rationalisering, blir även påtaglig i diskussionen om prisstöd till renkött.



Bidragen och den särskilda lagstiftningen syftar till att göra rennäring till en näring 
som andra. ”Av lagstiftningen måste... krävas att den utgör ett tjänligt instrument för 
näringsidkarna, när de skall genomföra den önskade rationaliseringen.” (SOU 1968: 82) 
Att rennäringen och samema genom sitt renskötselmonopol privilegieras av staten i 
jämförelse med andra medborgare, ger staten rätt att ställa vissa krav. Stöd för gruppens 
egen skull, eller på gruppens villkor är uteslutet. Den frihet de renskötande tillerkänns, 
innesluter fortfarande ett stort mått av tvång och begränsningar och stöd bör endast 
lämnas till investeringar som är ”önskvärda ur allmän synpunkt” och ”samhälls
ekonomiskt motiverade”, exempelvis skulle ”[e]n subventionering av renägare med små 
reninnehav... direkt motverka rationaliseringssträvandena och därigenom skada de 
utvecklingsdugliga företagen.” (SOU 1968: 132) Det samhällsekonomiska kravet får 
dock inte vara för högt, utan stor hänsyn bör fästas vid sociala skäl, eftersom ”den 
renskötande befolkningen i viss utsträckning utgör en ekonomiskt och socialt 
eftersläpande grupp i samhället.” (prop nr 51 1971: 70) Det är denna ekonomiska 
omständighet, deras olönsamma näring i ett glesbygdsområde som föranleder stöd, inte 
deras ställning som minoritet eller etnisk grupp. Därmed är näringspolitiska åtgärder 
tillräckliga för att hämta in de renskötandes eftersatta ekonomiska ställning och göra 
dem lika med den övriga befolkningen.14

Finns det ett speciellt samiskt levnadssätt?
Rennäringen antas således vara lik annan verksamhet. Därför måste problemen 
formuleras och liknas vid de problem som andra näringar som måste rationaliseras har. 
När samer görs lika med andra medborgare, behövs heller ingen hänsyn tas till deras 
särskilda levnadssätt eller kultur. Den särskilda lagstiftningen legitimeras i första hand 
genom att renskötseln är en ekonomisk näring och som sådan förutsätter den inte ett 
specifikt levnadssätt — den gode renskötaren anses inte längre vara den strävsamma 
nomaden — utan god renskötsel mäts i ekonomisk lönsamhet. Om det tidigare var 
oredan inom renskötseln, med stora problem för den bofasta befolkningen, som 
föranleder utförlig reglering av renskötseln, är det nu rennäringens olönsamhet och 
ineffektivitet. De samiska traditionerna utgör ett hinder för den oundvikliga och 
önskade utvecklingen.

Rationaliseringen av renskötseln förutsätter därför en förändrad syn på det specifikt

”Med hänsyn till den stora osäkerheten om inkomstförhållandena inom rennäringen anser jag att ett 
prisstöd i första hand måste ses som ett medel i rationaliseringsverksamheten.” (prop nr 96 1973: 36)
14Att detta sammanfaller med Rawls motivering för att inte inbegripa ras eller etnicitet i skillnads- 
principens beräkning av vem som är sämst ställd i samhället, är alltför uppenbart för att inte föranleda en 
kortare kommentar. Att förbättra den ekonomiska statusen är tillräckligt för att tillförsäkra individer 
självrespekt. Här blir det orimliga i en sådan hållning tydligt — höjd ekonomisk status anses endast 
kunna skapas genom att ett traditionellt levnadssätt omöjliggörs — vilket diskuteras mer utförligt i det 
avslutande kapitlet.



samiska. Den distinktion mellan renskötare och icke renskötare som konstrueras under 
föregående tidsperiod lägger grunden för denna förändring: Samer är numera 
renskötare, inte nödvändigtvis nomader. Liksom tidigare beskrivs utvecklingen inom 
den samiska gruppen i linje med den önskade politikinriktningen: De samer som 
fortfarande representerar den offentliga bilden av samiskhet, renskötarna, flyttar inte 
längre som förr, utan har mer eller mindre anpassat sitt boende till moderna 
förhållanden. Samema har mött kulturen, vilket förändrat deras bosättningsvanor. 
Samer bör också vara bosatta, eftersom det är grunden för modern renskötsel och 
anpassning till samhällsutvecklingen. Detta är dock inte tillräckligt, utan även historien 
tecknas i nya ordalag: Egentligen har samema en lång tradition av bofasthet, hävdas det 
nu. De nomadiserande fjäl Iren skötarnas levnadssätt ses som ”en extrem och exklusiv 
form av nomadism”, som inte är den ursprungliga formen av samiskt levnadssätt och 
vars uppkomst är av sent datum (SOU 1960: 11-12). Inte heller får de samiska 
insatserna för nybyggarväsendet underskattas: ”De anförda siffrorna visar... att 
samemas andel i nybyggarverksamheten är betydande och närmar sig en tredjedel av 
alla nybyggen.” (SOU 1975b: 404) Det helnomadiserande levnadssättet är förlegat och 
bosättning är varken något nytt, eller negativt. Historien och utvecklingen visar att 
renskötsel är ett yrke som andra, inte ett specifikt levnadssätt.

En följd av detta förändrade synsätt är att distinktionen inom den renskötande 
gruppen mellan fjäll- och skogssamer inte längre är en fråga om god respektive dålig 
renskötsel. Det är effektivitet och lönsamhet som räknas. ”Skogsrenskötselns 
ådagalagda livskraft och förmåga att utvecklas såväl ekonomiskt som organisatoriskt, 
synes närmast leda till den uppfattningen, att den väl hävdar sin plats. Historiskt synes 
skogsrenskötseln äga lika stort berättigande som fjällrenskötseln... [och u]r ekonomisk- 
organisatorisk synvinkel är de båda formerna av renskötsel uppbyggda på samma sätt.” 
(SOU 1966: 140) Fjällsamema får till och med stå tillbaka för skogssamema i bilden av 
en modem renskötare, då ”den senare näringsgrenen [torde] vara den som hävdat sig 
bäst såväl drifttekniskt som ekonomiskt.” (SOU 1968: 71) Dessutom måste frågan även 
ses ur rättvisesynpunkt och då bör de båda formerna likställas. Fjällrenskötseln kan inte 
längre prioriteras på skogsrenskötselns bekostnad. Likställandet i rättslig ställning 
”öppnar möjligheter till ett mera rationellt utnyttjande av renbetesmarkema.” (prop nr 
51 1971: 157, se även SFS nr 437 1971: § 3) Den renskötsel som på bästa sätt utnyttjar 
renbetestillgångama bör prioriteras och det kan vara så att det är ekonomiskt ”lämpligt 
att tillåta något större expansion av skogsrenskötseln, om den visar sådan livskraft, att 
den självmant tenderar att öka i omfattning på bekostnad av fjällrenskötseln, därest den 
sistnämnda formen av renskötsel icke tenderar att expandera lika starkt.” (SOU 1966: 
143)



I och med samemas bosättande och övergång till andra yrken försvinner således det 
särskilda levnadssättet alltmer ur fokus. Samemas problem är som andra medborgares 
och samefrågan handlar utifrån rennäringen om att ordna ny sysselsättning, utbildning 
och bostäder åt den friställda arbetskraften. ”Problemen är i stort sett analoga med dem 
som uppkommer vid annan omställning av arbetskraft.” (SOU 1968: 131) Det är inte 
värre för renskötare att friställas från sitt yrke, än det är för andra arbetare. Har man en 
gång lämnat sitt yrke är det däremot svårare att återinträda, vilket inte ses som en 
nackdel. Formeringen av samisk identitet är, som vi har sett, långt ifrån omedveten. Det 
gäller att göra rennäringen till en industri som vilken annan som helst och samema till 
arbetare i den stora svenska gemenskapen. Det medför dock en mer komplex syn på det 
samiska, nära sammanlänkad med förestående reformer. Reformerna förutsätter 
samemas likhet med andra medborgare och deras levnadssätt kan inte betraktas som 
något speciellt.

Renskötsel och det samiska
Den samiska identiteten är därmed inte längre densamma. Dominerar gör inte 
föreställningen om nomaden, utan föreställningen om den effektive och lönsamme 
renskötaren. Att samema inte längre betraktas som alltför annorlunda är en förutsättning 
för planerna att rationalisera rennäringen. Med ett ”normalt” levnadssätt kan renskötseln 
inordnas i den allmänna svenska näringspolitiken. När det inte längre är 
eftersträvansvärt, ens ur renskötselsynpunkt, att samer bibehåller ett nomadiserande 
levnadssätt, ser vi politiken riktas mot en assimilering även av ”de sista avvikama”. Till 
den kan den särskilda lagstiftningen bidra och rationaliseringen är ett vasst instrument. 
Att allt fler samer tvingas lämna renskötseln ses inte längre som en nackdel, då det ökar 
effektiviteten. De renskötandes normalisering skulle dock kunna medföra att den 
tidigare grunden för särlagstiftning försvann: Varför skall det som är lika behandlas 
särskilt?

I och för sig kanske näringen i sig kan legitimera stöd menar utredarna, men inte till 
de enorma kostnader som rennäringsstödet innebär. I förhållande till näringens 
produktionsvärde och det stöd som andra utsatta näringar erhåller anses det mycket 
högt. Den förändrade föreställningen om det samiska väcker också kritik mot en fortsatt 
särlagstiftning, den anses förlegad. I remissyttranden hävdas att lagstiftningen 
kontinuerligt måste anpassas till samhällets utveckling och markerna användas på mest 
ändamålsenliga sätt. De historiska privilegierna kan inte tillåtas hindra en mer tidsenlig 
och modem politik och det borde, enligt naturvårdsverket, ”vara möjligt att successivt 
vidga markanvändningen i dessa områden till andra aktiviteter såsom friluftsliv, jakt 
och fiske för en större allmänhet utan att samemas rättigheter behöver trädas för när.”



(prop nr 51 1971: 61) Domänverket vidhåller sin sedan länge etablerade föreställning att 
samemas

nyttjanderätt [är] knuten till själva näringsutövandet... Verket erinrar vidare om att betingelserna 
ändrats inte enbart för rennäringen utan även för annat utnyttjande av de områden där renskötsel 
förekommer... Detta förhållande i förening med att antalet renskötande samer beräknas minska 
ytterligare gör det enligt verket angeläget att 500-600 familjers i och för sig berättigade krav på 
särskilda privilegier inte tillåts väsentligt försvåra landets utnyttjande på annat sätt till gagn för 
stora skaror av andra medborgare, (prop nr 51 1971: 61)

Denna kritik bygger på en logik vi känner igen: Eftersom samemas rätt är knuten till 
renskötseln och ett specifikt levnadssätt; renskötseln har minskat i omfattning och det 
samiska levnadssättet är alltmer ”normalt”; då bör även de särskilda rättigheterna 
inskränkas, eller åtminstone samemas rätt att nyttja marken. Samemas rätt till mark är 
med detta synsätt avhängigt renskötselns och levnadssättets utveckling och fortlevnad.15

Varför skall en liten grupp som samer privilegieras på svenskars bekostnad? Staten 
anses genom ”diffust tal om förmynderi och förtryck, om kolonialpolitik, utrotning och 
folkmord sökt finna lösningar på samemas problem...” (mot nr 1368 1971: 2), utan att 
föreslå konkreta lösningar för andra grupper som borde vara värda lika beaktande. Det 
anses orimligt att påstå att ”samema skulle vara utsatta för minoritetsförtryck... Ingen 
minoritet i något annat land skulle fått disponera eller nyttja så mycket av statens 
markområden och olika nyttigheter samt i övrigt ha samma rättigheter till speciellt 
sociala förmåner som är gemensamma för alla.” (mot nr 1369 1971: 6) Samer 
särbehandlas helt enkelt på ”bofastas” bekostnad, de tillerkänns förmåner som andra 
kategorier medborgare saknar:

[A]lla som bor i Sverige och har svenskt medborgarskap är och skall betraktas som svenskar. Vi 
har benämningar som svenskar, samer, finnar, värm- och upplänningar och dalmasar, men som en 
enhet kräver vi likhet inför lag och rätt... Det är... orimligt att bibehålla en undantagslagstiftning 
för samer där skråväsende och privilegier skall bevaras för en grupp medborgare på bekostnad av 
andra gruppers lika och självklara krav att få nyttja kronans natur-, mark- och vattentillgångar, 
(mot nr 1369 1971: 1-2)

I en motion hävdas även den bofasta befolkningen ha rättmätiga behov och önskemål 
och samemas privilegium betraktas som en sentida och tvivelaktig konstruktion. Att 
samer skulle ha någon form av medäganderätt till markerna anses som fullständigt 
absurt. Därför måste renskötarna i sin minskande näring inse att staten med hänsyn till 
samhällets förändring och utveckling måste ordna nyttjandet av naturresurserna till 
förmån för alla medborgare. Det är en missriktad god vilja att konservera 700

15Tvärtemot denna uppfattning hävdas även att den föreslagna lagstiftningen inte är tillräcklig (se t ex 
Lagutskottets utlåtande, i prop nr 51 1971: 262-262, mot nr 1034, mot nr 1370 1971). Samer bör 
exempelvis vara tvungna att ge sitt medgivande i upplåtelsefrågor och samebyn bör ges någon form av 
vetorätt (nr 1367 1971: 2-3). Det anses dock inte vara lämpligt, då det förhindrar ett ändamålsenligt 
nyttjande av markerna (Jordbruksutskottets betänkande nr 37 1971: 44, 47-48).



samefamiljers privilegier och ignorera de problem som Norrlands övriga 880000 
invånare har (mot nr 1369 1971: 10).

Likabehandling är dock inte en framkomlig väg för att ifrågasätta rennäringens 
särställning och en delvis ny föreställningsvärld etableras som ersätter det 
nomadiserande levnadssättet som legitimeringsgrund för den särskilda lagstiftningen. 
Rennäringen måste beaktas särskilt eftersom den ”utgör en viktig, måhända nödvändig, 
förutsättning för fortlevnaden av en speciell samisk kultur i vårt land... Enligt vår 
mening är det på grund härav befogat att räkna en icke oväsentlig del av det allmännas 
kostnader för rennäringen som en insats för främjande av samekulturen som en del av 
det svenska kulturarvet.” (SOU 1968: 55) Ekonomiska överväganden försvaras som ett 
stöd för samisk kultur och därigenom legitimeras stöd till en olönsam näring (som är 
som andra näringar). Ur statens perspektiv legitimerar det även att samer behandlas 
annorlunda än andra medborgare. Som det samiska definierats, är samema en eftersatt 
grupp och den stöds bäst genom ett fortsatt ekonomiskt stöd till rennäringen och 
bibehållna privilegier.

Men när särlagstiftningen legitimeras som ett stöd för samisk kultur, innebär det att 
svensk samepolitik präglas av en motsättning mellan att betrakta samer som ett folk 
med en särskild kultur och att särskilda rättigheter endast skall tillkomma en mindre del 
av gruppen. Om det är kulturen som skall skyddas, varför ändras inte särrättighets- 
systemet både till innehåll och i mer inklusiv inriktning?

För att förstå detta, måste vi förstå föreställningen om samisk kultur.

Samisk kultur: Vad är samisk kultur och vem är bärare av den?
Kulturfrågan har, som vi har sett i föregående kapitel, aldrig tidigare varit en distinkt 
egen fråga i diskursen till stöd för en särskild lagstiftning, även om den varit en naturlig 
del av legitimeringsgrunden för de renskötandes privilegier. Samisk kultur har 
identifierats med de renskötandes levnadssätt. Nu uppmärksammas den dock som en 
särskild och viktig fråga och då kultur, till skillnad från renskötsel, inte nödvändigtvis är 
geografiskt begränsad, kan den delas av flera. Samisk kultur tillhör ”folkgruppen” 
samer. Det hävdas att

[i] fråga om den samiska befolkningen kan rättigheter, som hänför sig till begreppet 
minoritetsskydd, tillämpas på två sätt: antingen inom ramen för kulturautonomi eller inom ramen 
för territorialautonomi, alltså med anknytning till språk och kultur eller med anknytning till näring 
och bosättningsområde... Det bör understrykas, att med autonomi i detta sammanhang icke avses 
självstyrelse i meningen rätt till viss lagstiftning e. d. utan att det är frågan om andra garantier för 
vissa kulturella särdrag. (SOU 1960: 83)16

^Samerna hävdas redan till en del inneha kulturell autonomi: Utgivningen av en ny psalmbok på 
”lapska” är ett uttryck för att samhället erkänner sina förpliktelser gentemot ”det lapska språket”, liksom 
anställningen av en kyrkoherde för samer, då alla bör ha rätt att höra gudstjänst och få själavård på sitt 
eget språk (se t ex prop nr 42 1959: 14, SOU 1960: 84).



Möjlighet finns att utifrån den uttalade viljan att stödja samisk kultur rekonstruera 
systemet av särskilda rättigheter. Denna vilja anses också överensstämma med den 
allmänna ideologi som formuleras i svensk politik: ”Samema är bärare av en särskild 
kultur, som allmänt anses berika kulturen i vårt land. Denna åsikt utgör en del av den 
ideologi om ett multikulturellt samhälle, som från statligt håll fått klart uttryck i bl. a.... 
den statliga kulturpolitiken och... riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken... Den 
bärande tanken i denna ideologi är att varje kultur har sitt egenvärde och att bärarna av 
de olika kulturerna skall få stöd från det allmänna för att bevara och utveckla sin 
speciella kultur.” (SOU 1975a: 43-44, se även prop nr 28 1974: 371, prop nr 26 1975: 
15-16, 60-61, prop nr 80 1976/77: 107-108) Att samer ”utgör en ursprunglig 
befolkning...” (SOU 1975a: 11), särskiljer den dock från andra minoritetsgrupper och 
den samiska gruppen bör hanteras särskilt.

Den avgörande frågan när kulturellt stöd för den samiska gruppen diskuteras är 
naturligtvis vad samisk kultur är och vem som egentligen är bärare av den. Kan de icke 
renskötande inkluderas och vad skulle det i så fall få för konsekvenser för särrättighets- 
systemet? Om stöd till samisk kultur fortfarande skall utgå från rennäringen, måste 
föreställningen om det samiska, när levnadssättet inte längre avviker, förändras.

Renskötseln och det samiska språket
Hur en ny föreställning om det samiska konstitueras, samtidigt som den relateras till 
frågan om det som är lika kan behandlas särskilt, blir tydligt ifråga om samemas 
skolgång: Finns det fortfarande anledning att hålla samers barn i särskilda skolor, om 
nomadlivet inte längre existerar i ursprunglig form?17 Egentligen inte, hävdas det, de 
renskötande är som andra yrkesgrupper som tvingas vara borta från hemmet under långa 
perioder. Varken deras nuvarande levnadssätt, eller tidigare farhågor om deras dåliga 
bostadsstandard, motiverar en särskild skola för deras barn. Det gamla bergqvistska 
argumentet att samer lockas från renskötseln ”genom de intressen och vanor de 
förvärvar som elever i en ’vanlig’ skola” utdöms med eftertryck: ”Samhället kan inte 
gärna ställa en särskild skola till förfogande för olika grupper av näringsidkare i avsikt

17De huvudsakliga skälen till varför nomadbarnen länge ansågs böra gå i särskilda skolor refereras inte, 
dvs viljan att kvarhålla samerna i sitt ”naturliga näringsfång”, rädslan för att de skulle avvänjas från 
nomadlivet och att renskötseln därmed kunde ”urarta”. Istället anförs som enda skäl deras tidigare ”yrkes- 
och bosättningsförhållanden” (prop nr 51 1962: 14), ”att den nomadtillvaro som sammanhängde med 
fjällrenskötseln nödvändiggjorde en speciell skolorganisation, om barnen överhuvudtaget skulle kunna 
bibringas någon undervisning. Detta ledde i sin tur till att nomadbarnen inte kunde undervisas 
tillsammans med de övriga barnen.” (SOU 1960: 66) Det är en positiv historieskrivning av nomadskolans 
tillkomst och upprätthållande. Kritiska synpunkter refereras, som t ex att sameskolans grundidé är lik ”de 
för negrer särskilt upprättade skolorna i Förenta Staterna”, men de avfärdas som ”fullständigt grundlösa” 
(SOU 1960: 86). Istället framhålls att ”nomadskolan eller sameskolan... har haft en väsentlig betydelse 
när det gäller att bevara, utveckla och till nya generationer överföra det samiska kulturarvet.” (prop nr 80 
1976/77:31)



att hjälpa dem hålla kvar de yngre generationerna inom vissa ärvda yrken.” (SOU 1960: 
69) Barnen har rätt till allmänbildning och utbildning för att först och främst uppbringas 
till medborgare. Därefter kan de göra ett fritt yrkesval som andra och varken skolan 
eller föräldrarna skall kunna tvinga barnen in på en i förväg ”utstakad levnadsväg” 
(SOU 1960: 125-126).

Detta synsätt stöts dock mot den allt mer diskuterade frågan om samema som en 
språklig minoritet med vissa kulturella och nationella behov. Särskild skola kan vara 
”en angelägen form av minoritetsskydd på det kulturella planet.” (SOU 1960: 114) I en 
framställning till kungen hävdar också Same-Ätnam att särskild skolgång medför att 
samer på ett bättre sätt kan bevara både språk och kultur, samt att särskilda skola är 
viktig för gruppsammanhållningen och renskötseln:

Nomadskolornas betydelse skall ses i perspektivet av hela den lapska kulturens och folkstammens 
framtid och dess samband med renskötseln. Det är verklighetsfrämmande att tro, att det 
väsentligen skulle bidraga att utplåna förefintliga rasmotsättningar, om man hade gemensamma 
skolor för nomadernas och de bofastas barn. Skogssamer, vilkas barn enligt lag gå i de vanliga 
svenska folkskolorna, berätta att barn efter en termin i skolan vägrat att tala föräldrarnas språk, 
detta på grund av de svenska kamraternas sätt att förhålla sig till deras lapska tungomål och 
egenart. Vill man att samema och deras kultur skall försvinna, är nomadskolornas avskaffande en 
lämplig åtgärd. Det bör övervägas att skogssamer och icke renskötande samer tillerkänns full rätt 
att, när de så önska, sätta sina barn i nomadskolorna. (SOU 1960: 65)

Språk- och kulturbevarande motiverar att den särskilda skolans bibehållande inte bara 
diskuteras med hänsyn till kategorin renskötare, utan även i relation till de 
samiskspråkiga och den samiska folkgruppen i stort. Även om utgångspunkten för 
diskussionen om en särskild samisk skola därmed är ny, skiljer sig inte kategorin 
samisktalande nämnvärt från dem som tidigare varit tvungna att gå i särskild skola, 
nomadbamen. Det är renskötarna som anses ha bevarat språket bäst och det är de som 
fortfarande använder språket i större omfattning (se t ex SOU 1960: 21, 24, 73-74). 
Således förs diskussionen fortfarande utifrån den väl etablerade kategoriseringen i 
renskötare och icke renskötare.

När levnadssättet inte längre gör renskötarna speciella behöver de inte genom skolan 
fostras till goda renskötare. Däremot skapar deras språksituation särskilda problem. De 
samisktalande är en språklig minoritet inom landet, med de problem som tvåspråkiga 
har, då de är tvungna att behärska det svenska språket i kontakter med myndigheter och 
i arbetslivet. Skolans utformning blir med det en fråga om att hantera de psykologiska 
och pedagogiska problem som tvåspråkighet innebär (SOU 1960: 21, 24, 73-74).18 Ett 
sätt att tackla det psykologiska problemet, den stämpel av mindervärdighet som kan

Det är även ett praktiskt lärar- och läromedelstekniskt problem: Det finns helt enkelt för lite böcker på 
samiska och för få lärare kompetenta i samiska, för en tillfredsställande undervisning (AK mot nr 475 
1960, prop nr 51 1962: 55, prop nr 80 1976/77: 100-104). Svenska lärare, som inte har samma referenser 
som samebarn, kan i sin undervisning svårligen motverka att de samisktalande blir eftersatta.



sättas på de individer och den folkgrupp som inte behärskar det dominerande språket, 
anses vara att undanröja främlingskänslor och fientliga attityder genom att barnen 
genom gemensam skolgång tvingas lära känna varandra. Det skulle tala för 
samundervisning. Ur pedagogisk synvinkel bedöms dock denna lösning tveksam. 
Språket formar individens föreställningsvärld, vilket medför att undervisning på annat 
språk kan leda till att individen aldrig kommer att behärska något språk fullständigt. 
Svenska som huvudsakligt undervisningsspråk är dock odiskutabelt och att lära sig 
svenska måste därför vara målet för de samisktalande barnen. Men ”[djenna 
undervisning bör, om den skall vara ändamålsenlig, utgå från det förhållandet, att 
svenskan för de lapsktalande är ett främmande språk, medan den för majoritetsbamen 
utgör modersmålet. Skillnaden i förutsättningar blir därigenom så väsentlig, att det inte 
kan vara rationellt att ge båda grupperna samma undervisning.” (SOU 1960: 76) För att 
lära sig svenska, måste modersmålet behärskas väl och därför bör de samiskspråkiga 
fortsätta att undervisas för sig. Språket kan fortsätta att legitimera särskild skolgång, 
men de avvikande nomadiserande renskötarna har nu omvandlats till en ”modern” 
språklig minoritet som har problem med att erhålla arbete och att få en dräglig social 
tillvaro utanför rennäringen.

Sedd som folkgrupp i det svenska samhället, anses gruppen samer svårbedömd ur 
språk- och kultursynpunkt, då den är heterogen. Samisk kultur anses spela olika stor roll 
för olika samer i olika sammanhang. Närheten till rennäringen bedöms avgörande för 
den enskilde samens ställningstagande i nationella och kulturella frågor. Speciellt 
besvärande är slitningen mellan ”konservatismen och lojaliteten med hänsyn till 
fädernas livsform [vilken] bryter sig mot behovet och strävandena att följa med sin 
tid...” (SOU 1960: 78-79) I materiellt hänseende hävdas samema kräva en god och 
trygg försörjning med samma levnadsstandard som landets övriga invånare, vilket, som 
vi har sett, anses nödvändiggöra en avgång från rennäringen. De övertaliga bör beredas 
utkomstmöjligheter på den allmänna arbetsmarknaden och här är utbildning och goda 
svenskkunskaper naturligtvis nyckeln. ”Den lapska härstamningen i och för sig är 
säkerligen utan betydelse för en persons möjligheter att få en anställning... Större roll 
spelar nog språkfärdigheten. Samen måste kunna svenska, och helst behärska språket 
väl, för att kunna göra sig gällande utanför den rent lapska sektorn av näringslivet.” 
(SOU 1960: 81) Det gäller såväl för att erhålla arbete, som för att få en dräglig social 
tillvaro. För samer utanför rennäringen är skolgång en fråga om anpassning till det 
svenska samhället, de definieras utifrån vad de inte är — svenskar som talar det svenska 
språket fullgott. De har språksvårigheter och den naturliga lösningen är att de måste lära 
sig svenska.



Närhet till samisk kultur: Valfrihet och assimilering
Språket hävdas således vara viktigt både för att underlätta en avgång från renskötseln 
och för att bevara samisk kultur. Det talar för att särskild skolgång bör vara valfri för 
alla tillhöriga minoritetsgruppen:

Samerna måste själva få välja sin väg — eller medelväg. Varje avsiktlig, och om möjligt också 
varje oavsiktlig, påverkan från samhällets sida i den ena eller den andra riktningen borde vara 
utesluten... Var och en måste ha rätt att på egen hand avgöra i vilken mån han skall försöka bära 
upp och föra vidare det samiska kulturarvet och inordna sig i samemas nationella gemenskap, eller 
sträva att frigöra sig från sitt folk och så mycket som möjligt smälta samman med 
majoritetsbefolkningen. Var och en bör också få avgöra i vilken riktning hans barn skall fostras: 
till samer och svenskar, eller till enbart svenskar. För skolans vidkommande förutsätter detta rätt 
att välja mellan skilda undervisningsformer. (SOU 1960: 82)

Ingen som definieras som same skall tvingas gå i nomadskola och ingen som själv 
betraktar sig som same skall utestängas. Denna valfrihet kan åstadkommas om ett 
subjektivt kriterium för rätten till särskild skolgång introduceras: Jag betraktar mig som 
same, därför bör mina barn ha rätt till särskild undervisning. ”En reform som radikalt 
gör åtnjutandet av en rättighet beroende av den enskildes uppfattning av sig själv skulle 
givetvis i många andra fall vara otänkbar. Förhållandet är emellertid det, att 
nomadundervisningen inte medför någon fördel, av ekonomisk eller annat slag, utöver 
den, som sammanhänger med dess egentliga syfte.” (SOU 1960: 96)19

Den nya politiken medför därmed både ett inkluderande förhållningssätt och en ökad 
valfrihet (SFS nr 216 1967, SFS nr 390 1971), men problemen formuleras främst ur 
rennäringens och renskötarens perspektiv, eftersom det är den kategori som bäst bevarat 
språk och kultur och vars levnadssätt nu förändras. Frågan anses också i första hand 
beröra renskötarna, ”i runt tal 3000 individer, och av dessa utgör skolbarnen knappt 
400. Det rör sig således om en mycket liten minoritet...” (prop nr 51 1962: 48) De är 
”kärnan i nomadskolans elevunderlag...” (SOU 1960: 97) och undervisningen riktas 
därmed mot behoven för rennäringen. Speciellt viktiga är de nya krav rationalisering 
ställer, då modem renskötsel anses vara en komplicerad syssla. Att renskötaryrket bäst 
lärs genom deltagande, dvs fadern är bäste lärare för den blivande ”renkarlen”, är en 
förlegad föreställning. Den nya tiden kräver en bredare kunskap än vad hemmet kan 
förmedla. Fokuseringen av renskötseln och dess rationalisering, indikerar dock ett 
tvetydigt förhållningssätt. Valfriheten kan både ses som ett sätt att underlätta för dem 
som vill lämna renskötsellivet och den samiska kulturen och som en väg för de icke

och med valfriheten görs nomadskolan lika med den reguljära skolan vad gäller undervisningstid och 
kursernas omfattning. Det anses minimera incitament att ”smita undan” delar av den allmänna skolplikten 
(prop nr 51 1962: 25), som nomadsamers barn för första gången omfattas av. De har inte längre särskild 
skolplikt som den tidigare folkskolestadgan föreskrev, att "särskild skolplikt [gäller] ’för fjällsamers barn, 
för blinda och döva samt för psykiskt efterblivna’.” (SOU 1960: 126)



renskötande att närma sig det samiska:20

Det finns på sina håll en strävan att frigöra sig från den samiska livsformen och i olika avseenden 
närma sig majoritetsbefolkningen. För samer med dessa önskemål framstår undervisning i den 
reguljära obligatoriska skolan som en väg att nå en med övriga samhällsgrupper jämställd 
utgångspunkt för val av den framtida yrkesverksamheten... Det bör från det allmännas sida inte 
resas några hinder för samerna att fritt välja mellan strävan att bevara den samiska särprägeln å ena 
sidan och strävan till samgående med majoritetsbefolkningen å den andra, (prop nr 51 1962: 49)

Vad som upphävs med valfriheten är det som hindrar ”samgående med 
majoritetsbefolkningen” och det är positivt. För första gången skall assimilering av dem 
som i statens ögon representerar det samiska underlättas, samtidigt som det legitimeras 
genom valfrihet: Jag känner mig inte som same, därför bör mina barn (nu när rätt ges) 
gå i svensk skola. Samemas egen vilja att närma sig majoritetsbefolkningen bedöms 
vara stor, om de bara får möjlighet att välja. Det kan därför visa sig, hävdas det, att 
behovet av nomadskolor minskar med valfrihetens införande (se t ex prop nr 51 1962: 
49-50). Skolan kan därigenom bli ytterligare ett instrument för assimilering. I linje med 
det avfärdas också ett förslag om en särskild samisk yrkesutbildning redan från sjunde 
klass:

Valet av det samiska högstadiet får således inte innebära, att elevernas utsikter att finna ett 
framtida yrke utanför renskötseln försvåras. Ett så organiserat högstadium skulle... innebära en 
orättvisa mot de unga samer, som visserligen vill fördjupa sin kännedom om det specifikt samiska 
under sin skolgång men samtidigt har håg och fallenhet för en framtida yrkesverksamhet av annat 
slag än renskötsel. Av denna anledning bör renskötsellinjen i likhet med andra yrkesförberedande 
linjer anordnas endast under det sista skolåret och för sameeleverna vara en valmöjlighet bland 
andra. Jag vill i detta sammanhang starkt betona, att det är väsentligt, att eleverna på det samiska 
högstadiet erhåller en grundlig och objektiv orientering om olika yrken... Ett ensidigt framhävande 
av renskötselns företräden eller av särskilda förpliktelser gentemot denna näringsgren bör givetvis 
inte förekomma, (prop nr 51 1962: 53-54)

Föreställningen om det samiska har således förändrats från att ha varit fäst vid 
nomadlivet, till att handla om en språklig och kulturell minoritet. Bäraren av det 
samiska är dock densamma — renskötaren. Dels är det de som bäst bevarat språket, dels 
är det för dem en ändrad skolgång är av nöd. Med skydd för samisk kultur som målet 
med särlagstiftning, har också tidigare segregringspolitik egentligen varit positiv i 
statens ögon, då den redan ”tagit hänsyn” till det specifikt samiska. Samma politik som 
tidigare skulle hålla samerna från en civiliserad kultur, kan nu legitimeras genom att den 
är (och har varit) ett stöd för samisk kultur. En avgörande skillnad är naturligtvis 
samemas valfrihet, men inte ens den är ur ett maktperspektiv entydig. Med detta ser vi 
nämligen, i motsats till de uttalanden som söker garantera minoritetens nationella 
egenart och bevara språket, en ny form av assimileringspolitik utvecklas. Om

20”För de icke-renskötande samerna blir [också] möjligheten att sända barnen till sameskolorna närmast 
illusorisk, eftersom samtliga sameskolor ligger inom renskötselområdet och många samer flyttar ut 
därifrån.” (SOU 1975a: 204)



utvecklingen verkligen går i den riktning som skisseras i avsnittet om rennäringen — att 
allt fler samer lämnar renskötseln — förefaller samisk kultur som den definieras av den 
svenska staten, vara på väg att gå under. ”De utflyttade går förlorade för samefolket 
genom en assimilationsprocess, som sker mer eller mindre mot deras vilja och tar 
kortare eller längre tid... Det enda som kan sägas generellt är, att ju mer differentierat 
samemas yrkesval blir och ju större den därav föranledda utflyttningen blir, desto mer 
sannolik ter sig en minskning och uttunning av den lapska nationaliteten.” (SOU 1960: 
80) Detta väcker inga större farhågor.21

Svensk samepolitik och diskussionen om samisk kultur är med detta perspektiv 
beroende både av att samer betraktas som ”normala” svenska medborgare, att de inte 
längre upplevs som avvikande och att samisk kultur står att finna i den alltmer normala 
renskötseln (som därmed fortfarande är avvikande).

Normal och marginal — det naturligt samiska och bäraren av samisk kultur 
Förutsättningen när politiska åtgärder till stöd för den samiska kulturen skall företas, är 
att det finns en enhetlig, normal (och ”äkta”) samisk kultur. Som vi har sett, bärs den 
upp av renskötarna. Att de endast utgör en sjättedel av den samiska gruppen betraktas 
därför som ett allvarligt problem, kanske det huvudsakliga problemet: Om varje kultur 
kan ses som en normalfördelning — ju längre ifrån medelvärdet för fördelningen, desto 
större avvikelse kan man förvänta sig — är den samiska kulturen marginaliserad i det 
svenska samhället. För den samiska gruppen anses renskötseln vara den naturliga 
kärnan i samekulturen, det normala i normalfördelningen och därmed de icke 
renskötande avvikama (SOU 1975b: 280-307). De senare är dock marginaliserade i 
både den samiska och svenska kulturen. Den upplösta samiska enheten anser sig staten 
genom den förda politiken delvis vara medskyldig till, men de icke renskötande 
beskrivs också som att ha lämnat ”modergruppen” (se t ex SOU 1975a: 91-92, SOU 
1960: 11).

Kunskapen om kategorin icke renskötande hävdas vara ytterst dålig och för första 
gången anses det därför vara viktigt att utförligt kartlägga den, dess beteendemönster, 
sociala relationer och inställning till samemas ställning som etnisk minoritet, liksom 
dess demografiska sammansättning som härleds ur och definieras utifrån kategorin 
renskötare (SOU 1975b: bil 2-3). I valet av hur de icke renskötandes problem skall lösas 
konstitueras en föreställningsvärld som innesluter uppfattningen att olika kategorier 
samer tillsammans utgör en minoritetsgrupp. Här finns således en möjlighet att förändra

2 åtgärder vidtas dock till stöd för samisk kultur och språk. Exempelvis hävdas den samiska folkhög
skolan kunna tjäna som kulturellt centrum för samerna och vara en ”institution till stöd för det samiska” 
(Ds 1973: 16, se även Utbildningsutskottets betänkande 1975: 6-7), varför den skall bibehållas och ges 
ekonomiskt stöd och 1975 inrättas en professur i samiska vid Umeå universitet (UbU 1974: 8-10).



systemet av särskilda rättigheter. Lösningen på de ”marginaliserades” problem anses 
dock vara att stödja och återinföra dem på den ”normala vägen”. De skall återfå 
samhörighetskänslan med de renskötande och kanske till och med flytta tillbaka till 
renskötselområdet (se t ex SOU 1975a: 92-97). Samer som redan ”glidit in i den 
svenska fördelningen... förefaller vara orealistiskt att i någon större utsträckning räkna 
med... när man i något avseende vill söka vägar för att stödja samekulturen.” (SOU 
1975b: 361) De tillhör normalfördelningen i en annan jämförelsegrupp, de är svenskar. 
Den offentliga föreställningen om det samiska framträder när samekulturen beskrivs 
som ett levnadssätt som har utvecklats under hårda livsbetingelser och anpassats till den 
karga naturen. Tidigare var levnadssättet nomadiskt, för att nu vara bofast. 
Renskötarens vardag och det samiska språket formuleras som avgörande för samisk 
kultur. Delas inte levnadssätt, är det svårt att dela kultur. De renskötande definieras 
därmed definitivt och explicit som bärare av samisk kultur, de representerar det 
samiska.

I enlighet därmed formuleras två linjer för svensk samepolitik: För det första måste 
de svenska samema som etnisk grupp erhålla ett betydande stöd från det svenska 
samhället för att bevara och utveckla språk och kultur, för det andra har

utredningen kommit fram till... att det starkaste stödet för samekulturen ges av de samer som är 
knutna till rennäringen och således har sin utkomst inom samernas kärnområde... [Djenna grupp 
samer... utgör i dag endast ca 2 500 individer. Såvitt utredningen kunnat finna är det denna grupp 
som man i allt väsentligt måste bygga på när det gäller att sätta in åtgärder till stöd för 
samekulturen. En väsentlig uppgift blir härvid... att medverka till att skapa ytterligare 
utkomstmöjligheter för ett antal samer inom kärnområdet vid sidan av vad de övriga samiska 
näringsgrenarna kan ge. (SOU 1975a: 131)

De renskötande är i statens ögon det nav kring vilket den samiska kulturen, 
minoritetspolitiken och de samiska kraven bör formeras. Det anses finnas tillräckligt 
starka förenande band mellan samema för att kalla dem en etnisk grupp och de banden 
knyts samman av rennäringen.

Eftersom renskötarna bär upp den samiska kulturen, är det naturligt att i svensk 
politik utgå från denna grupp i sitt stöd till det samiska språket och kulturen. Alla 
problem och lösningar formuleras utifrån rennäringen, liksom kriteriet etnisk grupp och 
samer som minoritet. Detta förstärker snarare än försvagar lagstiftningens exkluderings- 
effekter. Samer som avvikit från renskötselområdena är marginaliserade och bör, om de 
skall kunna bevara sin särskilda kultur, helst återföras till det traditionella 
bosättningsområdet. De som helt lämnat renskötseln och inte längre har kontakt med 
samebyarna, är inget att räkna med när den samiska kulturen skall stödjas.

Rekonstruktion av det samiska
Som framgått, går det inte att i diskursen upprätthålla en fullständig och enhetlig bild av



att samema är renskötare som grund för att legitimera en särlagstiftning, då deras 
levnadssätt inte längre är avvikande. Istället rekonstrueras det samiska kring en explicit 
föreställning om samisk kultur och språk. De anses bäst bevarade hos den renskötande 
befolkningen och stöd till rennäringen är därför stöd för samisk kultur och tecken på en 
god minoritetspolitik som säkrar samemas rättigheter som folk. Rennäringen som sådan 
förlorar därmed inte sin centrala ställning, oavsett hur den ser ut och är organiserad, 
utan den är en förutsättning för språk och kultur. Den är därför fortfarande legitim 
grund för ett särrättighetssystem. Det innebär dock att särlagstiftningen egentligen är 
fristående från det den är tänkt att skydda; stödet till rennäringen är endast ett indirekt 
stöd för det samiska.

Frågan om samisk kultur utmanar med detta varken rådande rättighetssystem, eller 
dominerande föreställningar, utan utgör ett starkt stöd för en fortsatt ekonomisk och 
politisk fokusering av renskötseln. Detta förhållningssätt får sitt mest precisa uttryck i 
den proposition som föregår 1971 års rennäringslag: ”Det är ett samhällsintresse, inte 
bara från näringspolitiska synpunkter, att rennäringens lönsamhet förbättras. 
Rennäringen är en förutsättning för bevarande av den samiska kulturen.” (prop nr 51 
1971: 112) Rekonstruktionen av föreställningen om det samiska sker inte enbart genom 
den politikinriktning som institutionaliseras i lag, utan till den medverkar även 
politikens kritiker. Att bryta sig ur den etablerade föreställningsvärlden förefaller 
omöjligt. I en motion som kritiserar fokuseringen av rennäringen som en abstrakt 
fristående näringsgren framkommer det utmanande och samtidigt bekräftande. 
Samemas utsatta situation som etnisk minoritet kan endast få sin lösning genom ett 
helhetsgrepp som inkluderar hela hushållets verksamhet. Det är en förutsättning både 
för renskötselns bevarande och för den etniska minoriteten, då samer inom det 
”traditionella yrket... också synes vara garanter för att den samiska kulturen lever 
vidare.” (mot nr 1048 1971: 7) Att stödja rennäringen är lika med ett stöd till samisk 
kultur, minoritetspolitik blir en fråga om ekonomi (eller tvärtom) (se t ex 
Jordbruksutskottets betänkande nr 37 1971: 30-31, mot nr 1033 1971: 4). Även i frågan 
om samernas rättsliga ställning, ser vi kritikens ”dubbla” riktning, exempelvis i 
justitieombudsmannens anförande: ”[Sjpörsmålet om de materiella reglernas innebörd 
och tillämpning är av avgörande betydelse för frågan om samema skall kunna fortsätta 
sitt urgamla näringsfång eller om de efter hand skall trängas undan till allt mindre 
reservat för att till slut upphöra att existera som speciell befolkningsgrupp med säreget 
kulturarv.” (prop nr 51 1971: 123, se även mot nr 990 1971: 6) Utan rennäring existerar 
ingen säregen samisk kultur eller speciell befolkningsgrupp, därför måste deras rättsliga 
ställning utredas och stärkas. Av detta synsätt är det omöjligt att dra någon annan 
slutsats än att de som inte har närhet till renskötseln, inte anses bära det samiska arvet.



Den ensidiga fokuseringen av renskötseln kritiseras, men renskötarna anses även av 
kritikerna vara bärare av samisk kultur.

Det innebär att den explicita diskussionen om samisk kultur, paradoxalt nog, 
förstärker den svenska samepolitikens särskiljande mellan renskötande och andra samer. 
I frågan om samisk kultur och dess beroende av språket illustreras detta: Alla samer 
skall ges möjlighet att lära sig, eller upprätthålla sina kunskaper i samiska språket. I 
diskussionen skapas dock samtidigt en ”äkta” samisk identitet, genom att samer som 
inte talar samiska inte heller är att anse som bärare av samisk kultur. Samer som talar 
samiska, men inte är verksamma inom rennäringen, har problem eftersom de inte talar 
svenska tillräckligt bra. De bör lära sig svenska och anpassa sig till en svensk livsstil 
och är därigenom inte heller del av det samiska kulturarvet. Dominerande samhälleliga 
föreställningar om det samiska befästs därför inte bara, liksom tidigare, genom att 
definitionen av vem som är icke renskötande framhäver en underliggande uppfattning 
om en ”riktig” samisk kultur, där själva begreppet ”icke renskötande” tydliggör att 
kategorin definieras i termer av vad den inte är. Nu markeras än tydligare att kategorin 
saknar något väsentligt — de saknar delaktighet i den samiska kulturen — varför deras 
problem och situation diskuteras utifrån föreställningen att de är kulturellt 
marginaliserade. Därmed legitimeras tidigare förd politik och idéer.

Den förlegade lösningen att återföra samema till renskötsel och ett nomadiserande 
levnadssätt som lösning på den samiska gruppens (och samhällets) problem uppenbaras 
igen, men i en ”modernare” form: Eftersom renskötsel likställs med samisk kultur, bör 
de icke renskötande knytas närmare renskötseln, om än inte återföras till renskötaryrket.

En avgörande förutsättning för att den samiska kulturen skall kunna bevaras är... att rennäringen 
kan fortleva som samisk näring och att ett rimligt antal samer i framtiden kan få sin utkomst inom 
rennäringen eller på annat sätt inom det geografiska bosättningsområde som av ålder har varit 
samernas. Endast härigenom är det möjligt att utveckla en levande samisk kultur och skapa en 
sammanhållning som i framtiden kan bära upp den etniska gruppen och dess strävanden. 
Rennäringen måste därför även i fortsättningen få statligt stöd... (prop nr 80 1976/77: 111)

Frigörelsen från tidigare politik och dominerande föreställningar är således ringa, trots 
de nya frågor som aktualiseras. Det innebär att de icke samisktalande/icke renskötande i 
praktiken fortsätter att utdefinieras från det (av staten definierade) kulturella arvet.

Samisk identitet: Legitimeringsgrund för särskilda rättigheter
Den distinktion vi såg etableras under föregående tidsperiod mellan att räknas som 
same och att vara del av det samiska, är betydelsefull för att förstå utvecklingen av 
svensk samepolitik. Gällande definition av vem som är att räkna som same i 
renbeteslagstiftningen bekräftas i 1971 års nya rennäringslag: ”Rätt att enligt denna lag 
begagna mark och vatten till underhåll för sig och sina renar (renskötselrätt) har den



som är av samisk härkomst, om hans fader eller moder eller någon av hans far- eller 
morföräldrar haft renskötsel som stadigvarande yrke.” (SFS nr 437 1971: § 1) 
Renskötselrätten betraktas som ett kännetecken för folkgruppen och ”tillkommer samer 
i allmänhet som en för folkgruppen kollektiv rätt och inte enbart särskild sameby eller 
dess medlemmar...” (prop nr 51 1971: 147) Den viktigaste begränsningen av vem som 
är att räkna som same är föräldrarnas relation till renskötseln. Närheten till renskötseln, 
närheten till det samiska, anses, liksom tidigare gå förlorad i tredje generation och 
därmed förloras renskötselrätten. Samtidigt kan denna rätt, i enlighet med tidigare 
lagstiftning, endast nyttjas av medlemmar i sameby (se t ex SOU 1968: 60, prop nr 51 
1971: 154, SFS nr 437 1971: §§ 9-11).

Denna i lag institutionaliserade uppfattning om vem som är att räkna som same, 
innebär att en explicit definition av vem som är lapp inte längre anses nödvändig att inta 
i lagstiftningen och frågan väcker inte, till skillnad från tidigare, någon diskussion. Utan 
att ifrågasätta renskötselrättskriteriet, väcks ändå i fråga om samisk kultur och särskilda 
åtgärder för samer som folkgrupp, diskussion om vem som är att räkna som same, 
eftersom ”[gjränsen mellan den lapska folkgruppen, samema, och den övriga svenska 
befolkningen är mer eller mindre flytande.” (SOU 1960: 10) Frågan för vem rättigheter 
och stöd skall utgå, implicerar en föreställning om det samiska. Tidigare försök att 
genom rastillhörighet urskilja vem som är same anses både vara alltför urvattnat som 
skiljemärke och ha gått ur tiden inom vetenskaplig forskning. Vissa andra ”objektiva 
kriterier” diskuteras, som kunskap i samiska språket, men de bedöms inte vara rimliga. 
För första gången anses inte heller det tidigare säkra kriteriet ”anknytning till 
renskötsel” gångbart. Det fastslås å ena sidan att samisk kultur inte är enhetlig, då 
utvecklingen har medfört att allt fler samer lämnat den traditionella rennäringen. Därför 
kan det

inte vara rätt att, som stundom sker, identifiera samerna med den till renskötseln knutna 
befolkningen. Språket och härstamningen utgör minst lika viktiga kriterier. Samema bör uppfattas 
som ett folk för sig, varav en del utgör en inom Sveriges gränser bosatt minoritet med en 
differentierad och föränderlig kultur. Samernas ställning som ett särskilt folk rubbas inte därav att 
de är svenska medborgare och känner samhörighet med det svenska folket, inte heller därav att 
blandäktenskap, arbetsgemenskap och andra förhållanden suddat ut gränsen mellan samiskt och 
svenskt eller därav att en del samer önskar utträda ur samernas krets och assimileras med 
majoritetsbefolkningen. (SOU 1960: 81-82)

Den dominerande uppfattningen om det samiska, med sin tyngdpunkt fäst vid 
renskötartraditionen, har medfört att samer och renskötare uppfattats som nästan 
identiska begrepp (SOU 1960: 11). Det anses olyckligt, men renskötaryrket har, å andra 
sidan, ett visst berättigande för att urskilja vem som är same, inte minst ur kultur- och 
språksynpunkt:

Det är renskötargruppen, som allt intill senaste tid bäst bevarat den lapska kulturtraditionen, även



bortsett från att renskötseln såsom sådan bör betraktas icke endast såsom ett ekonomiskt och 
näringsmässigt arv utan även såsom ett kulturarv. Helt naturligt är det ren skötar gruppen som 
bevarat det lapska språket renast, och inom den har också allmogeslöjden och folkmusiken levt ett 
friskt liv allt intill vår tid. (SOU 1960: 11)

Det är således ändock i slutänden kategorin renskötare som representerar det 
samiska, den del av den samiska folkgruppen som utgör en minoritet och som anses ha 
en annorlunda kultur. Vi urskiljer därmed fortfarande de två kategorierna renskötare och 
icke renskötare, men i delvis ny form. Den förra bär det kulturella arvet och är 
därigenom del av det samiska, den sistnämnda kategorin är att räkna som samer, men de 
är inte nära det samiska, de är marginaliserade och upprätthåller inte den samiska 
identitet som förtjänar att särbehandlas.

Den samiska identiteten och särskilda rättigheter
Upprätthållandet av distinktionen mellan att räknas som same och vara del av det 
samiska legitimerar tidigare politik, men den utmanas samtidigt genom framhävandet 
av samerna som en minoritetsgrupp. Denna utmaning blir som mest påtaglig i 
diskussionen om det av SSR väckta förslaget om stödjande medlemsskap i samebyar för 
samer utanför renskötseln. Samhörigheten mellan renskötande samer och samer som 
flyttat från renbetesmarkema anses vara avgörande för gruppens möjlighet att bevara 
sin kultur och driva frågor och krav som etnisk grupp. Endast om alla samer känner 
närhet med samebyarna, vilket normalt borde vara fallet, kan samhörigheten ökas. Med 
rätt att anta även icke renskötande som medlemmar, skulle den samiska identiteten och 
enheten få en principiell markering, vilket framför allt för de icke renskötande anses 
vara av stor betydelse (se t ex SOU 1975a: 242). Ett stödjande medlemskap skulle också 
kunna innebära att särrättigheter utsträcks även till de icke renskötande.

Samemas åsikter bedöms här viktiga att förhålla sig till, men den samiska gruppens 
inställning hävdas variera. De icke renskötande framför bland annat att de borde 
tillerkännas samma rättigheter som de renskötande och därför ha rätt till automatiskt 
medlemskap i sameby, alternativt att medlemskap inte har någon egentlig betydelse för 
rätten att nyttja privilegierna:

Norrbottens sameförbund framhåller att de gamla samerättigheterna är en bördsrätt som inte kan 
berövas vissa samer godtyckligt... [och] kräver att icke renskötande samer skall berättigas inträde i 
sameby utan någon form av prövning och att denna rättighet stadfästs i lag... Storumangruppen 
[föreslår] att alla samer oavsett yrke och social ställning obligatoriskt görs till medlemmar i sin 
hemby med rätt för de samer som så önskar att begära utträde ur byn... [Lapplandsgruppen] 
förkastar förslaget till stödjande medlemskap med hänvisning till att det skulle innebära en 
ytterligare förstärkning av ett fåtals bestämmanderätt över flertalet. Lapplandsgruppen framhåller 
vikten av att de icke renskötande samerna får upprättelse i fråga om rätten till jakt och fiske, som 
är en hävdvunnen rättighet också för de samer som inte ägnar sig åt renskötsel och inte är anslutna 
till sameby, (prop nr 80 1976/77: 59)

Denna inställning utmanar rådande lagstiftning, men hävdas i utredningarna också



skapa konflikter inom den samiska gruppen. Samebyarna anses i regel vara negativa till 
förslaget och vill inte vidta åtgärder som kan skada rennäringen och de renskötande. 
Om de icke renskötande skall bli medlemmar måste därför någon form av begränsning 
till, medlemskap och rätt att nyttja de särskilda privilegierna kan inte vara automatisk. 
Och det är också statens förhållningssätt. De icke renskötande får inte erhålla inflytande 
över själva näringen. Att utsträcka rättigheterna anses försämra villkoren för 
renskötseln, men också vara konfliktskapande i relation till den bofasta 
ortsbefolkningen: ”[D]en starka efterfrågan på jakt- och fiskemöjligheter i fjällen kan 
skapa konkurrensförhållande mellan stödjande medlemmar och ortsbefolkningen och 
leda till motsättningar mellan samema och den övriga befolkningen.” (prop nr 80 
1976/77: 57) Med detta senare synsätt är rättigheterna således inte knutna till 
egenskapen av att räknas som same, utan till något annat. En lämplig avgränsning för 
att nyttja rättigheterna anses fortfarande vara den existerande rätten för bymedlemmar 
samt ”f. d. aktiva renskötare... såvida de inte skaffat sig annat huvudsakligt 
förvärvsarbete.” (SOU 1968: 91) Att en samisk pensionär på ålderns höst vill utnyttja 
dessa rättigheter, kan inte komma ifråga: ”[J]u fler som får del i dem, desto svårare blir 
det att utnyttja dem på ett rationellt sätt och desto mindre blir de värda för sitt egentliga 
ändamål, som är att utgöra ett stöd för rennäringen.” (SOU 1968: 92) Jakt- och 
fiskerättighetema är en del av renskötselrätten. De är inga fristående och för alla samer 
tillgängliga rättigheter.

Stöd till icke renskötande anses således bra om det utgår från de renskötandes 
situation:

Under alla omständigheter bör det vara byn som bestämmer vem som skall antas som stödjande 
medlem... Tanken är ju att ett sådant medlemsskap skall främja gemenskapen mellan samer i 
byarna och utanför byarna. Att påtvinga en by medlemmar som byn inte vill acceptera skulle alltså 
klart strida mot syftet med förslaget om stödjande medlemmar... [och] byns intresse måste gå i 
första hand... Endast de som har tidigare personlig anknytning till byn och rennäringen bör komma 
ifråga. (SOU 1975a: 169-170)

De samiska rättigheterna tillfaller i linje med det byn, som också ges rätt att besluta hur 
de bör utnyttjas.22 Byn tillerkänns också rätt att besluta vem som skall erhålla 
medlemsskap (SOU 1968: 92, SFS nr 437 1971: §§ 11-12). Det anses i och för sig vara 
konkurrensbegränsande, men renskötselprivilegiet har redan satt ”den fria etablerings-

22Ekonomisk verksamhet knuten till renskötselns birättigheter skall dock inte kunna ingå i samebyns 
verksamhet. ”Att låta ett sådant system, som har sin grund i att renbetesrätten inte kan utövas individuellt 
utan kollektivt, omfatta andra aktiviteter av ekonomisk natur än renskötsel som vissa medlemmar i byn, 
renskötande eller icke renskötande, vill ägna sig åt låter sig svårligen göra.” (prop nr 51 1971: 118) Det är 
för renskötsel samer har sina privilegier. SSR hävdar dock att samebyn är bärare av dessa ”birättigheter” 
och därför kan inte ”[e]tt legalt förbud för samebyn att själv begagna sin egen rätt till land och vatten med 
moderna medel... ” (prop nr 51 1971: 46), vara möjligt. Förbundet stöds i denna fråga av regeringsrådet 
Hjem som menar att lagförslaget grundar sig i en undervärdering av samernas egen förmåga att sköta sina 
egna angelägenheter (Lagutskottets utlåtande, i prop nr 51 1971: 264-265).



rätten” ur spel. Hänsyn till konkurrerande intressen ”har framtvingat en noggrann 
begränsning av det antal renar som får hållas inom varje byområde... Då det inte 
skäligen kan begäras att redan etablerade näringsidkare skall minska sitt reninnehav 
under vad som erfordras för en... skälig inkomst, kan situationen i många renbyar bli 
den att utrymme över huvud taget saknas för nytillkommande företagare.” (SOU 1968: 
88) Således är det inget självändamål att utsträcka rättigheterna utanför kretsen av redan 
existerande nyttjare, snarare bör de ytterligare begränsas.

Kritik av rådande ordning leder således inte till förändring. SSR:s förslag avvisas, 
”[m]ed hänsyn till att främst så många av samemas egna organisationer är kritiska mot 
utredningens förslag om stödjande medlemskap...” (prop nr 80 1976/77: 115) Inte heller 
de icke renskötandes principiella invändningar mot politikens inriktning vinner gehör. 
Föreställningen om samema som grupp privilegieras inte. Rättigheterna kvarstår enbart 
hos de renskötande, en utbredning omöjliggörs. Samma inställning framkommer än 
tydligare i fråga om fiskesamemas rättigheter. Det intressanta här är att det är en grupp 
som är att räkna som samer. De anses också leva efter ett traditionellt samiskt 
levnadssätt, de är ”[i] allmänhet... bosatta inom renskötselområdet och har sin 
huvudsakliga utkomst från de binäringar som närmast förknippas med rennäringen.” 
(SOU 1975a: 223) Fiskesamer ges dock ingen automatisk rätt till de samiska 
privilegierna i egenskap av att räknas som samer, frågan är överhuvud inte aktuell, utan 
deras situation anses böra lösas genom att studera om de inte går att hänföra till någon 
av samebyarna, eller om de kan ges avgiftsfria fiskerättsupplåtelser i enlighet med 
rennäringslagen (SOU 1975a: 229). Den alternativa politikinriktning som framförs från 
de icke renskötande samernas sida, ”att fiskesamerna av ålder tillhör 
ursprungsbefolkningen i fjällvärlden och att de har samma rätt till renskötselområdet 
som de renskötande samema... ” (prop nr 80 1976/77: 62), är utträngd ur diskursen. 
Fiskesamer representerar inte det samiska, de är inte renskötare. Därmed omprövas inte 
heller den dominerande föreställningen om det samiska, den bibehålls i sin exklusiva 
form.

Om den samiska kulturen och identiteten definieras i termer av renskötsel, innebär 
renskötselrätten även rätt till samisk kultur. Inget hindrar i och för sig samer utanför 
rennäringen att utveckla ”sin” samiska kultur, men de understöds inte med allmänna 
medel. De erkänns inte i svensk samepolitik. Symptomatiskt föreslås också de icke 
renskötande fråntas en av sina sista förmåner i relation till andra svenska medborgare, 
rätten att hålla skötesrenar. Det skall bli upp till samebyn att avgöra av vem den skall ta 
emot skötesrenar och hur många, ”skötesrenägarens egenskap av renskötselberättigad 
liksom hans hemvist kommer att sakna betydelse för hans möjlighet att få sina renar 
omhändertagna. Principiellt sett anser vi detta vara riktigt; det är inte ägandet av renar



utan rätten att hålla renar (egna eller andras) på bete på annan tillhörig mark som utgör 
huvudinnehållet i renskötselrätten.” (SOU 1968: 89) I och med detta principuttalande 
sätts de icke renskötande i en position som är lika nära eller långt ifrån det som 
definierats som samisk kultur som andra medborgare. Det enda betydelsefulla för 
närheten till det samiska blir renskötseln, om du är att räkna som same eller inte, är inte 
av någon betydelse.

Samiskt självbestämmande och föreställningen om gruppen
Det samiska rekonstrueras således i en exkluderande riktning i relation till den särskilda 
lagstiftningen. Samtidigt förstärks dock det politiska handlingsutrymmet väsentligt för 
bärarna av det samiska. Det är inte bara en följd av att deras ställning som självständiga 
aktörer i diskursen nu betraktas som både självklar och önskvärd, utan de tillerkänns 
även ett visst mått av självbestämmande i linje med vad som anses vara anständigt för 
ett modernt demokratiskt samhälle. Detta självfallet i rennäringsfrågan, där de 
renskötandes medverkan bedöms avgörande för de politiska strävandenas uppfyllande, 
men även i andra frågor av betydelse, exempelvis vad gäller stöd till samisk kultur och 
samiska organisationer.

Med samisk autonomi som en viktig fråga anses det inte längre tidsenligt med ett 
statligt kontrollerande administrativt organ som lappväsendet.23 Med konstruktionen av 
samebyn liknande en ekonomisk förening, finns både organisatoriskt och juridiskt en 
självständig beslutande företrädare för samerna inom en by. Det innebär att de 
renskötande själva kan föra sin talan gentemot myndigheter och andra och den kritik 
som riktats mot lagstiftningen, ”att rennäringen och dess utövare f. n. står under statligt 
förmyndarskap...” (prop nr 51 1971: 30), kan därigenom avfärdas. Den nya 
lagstiftningen uppfyller i statens ögon både samiska krav på självbestämmande och ger 
förutsättningar för rationell renskötsel. Självbestämmande för de renskötande kan dock 
inte utsträckas hur långt som helst. I en förstakammarmotion hävdas det exempelvis 
skäligt att samemas eget inflytande över samefondens medel bör öka, att de måste vara 
representerade i förvaltningen av fonden. Det synes ”ur demokratisk synpunkt mycket 
angeläget att denna folkgrupp själv får bestämma vad som är till dess fördel.” (mot nr 
456 FK 1967: 1, se även mot nr 820 AK 1967, Tredje lagutskottets utlåtande nr 7 1967: 
6) Från samiskt håll framförs uppfattningen att fondens medel är samemas egna, varför 
den bör stå under en helt samisk förvaltning (se t ex prop nr 51 1971: 110, mot nr 1370 
1971: 14).

Dessa synpunkter föranleder att fondens styrelse omorganiseras i riktning mot

23Även för det hårt kritiserade lappväsendets tillkomst skrivs historien i positiva ordalag: Det anses ha 
tillkommit ”vid en tidpunkt, då samemas möjligheter att själva tillvarataga sina intressen var väsentligt 
sämre än de nu är... bl. a. för att skydda samerna i förhållande till motstående grupper...” (SOU 1968: 53)



samiskt medinflytande. För att fonden skall kunna uppfylla sina syften att både främja 
rennäringen och den samiska kulturen och dess organisationer, anses det dock 
nödvändigt att ”skilja mellan bidrag för rennäringsändamål och för andra samiska 
ändamål.” (SOU 1968: 168) De viktiga rennäringsbidragen skall inlemmas i den 
övergripande omstruktureringen av renskötseln och då anses naturligtvis staten vara den 
bästa beslutsfattaren. Så även om samer skall erhålla representation, skall de inte vara i 
majoritet. Däremot anses det inte finnas någon anledning att staten skall befatta sig med 
andra frågor än rennäringens rationalisering, stöd till samisk kultur och samiska 
organisationer bör överlämnas åt samerna. Det huvudsakliga stödet till kulturen 
kommer ändå, enligt den statliga definitionen av samisk kultur, genom att rennäringen 
görs ekonomiskt lönsam, varför staten (i egna ögon) kan sägas behålla ett avgörande 
inflytande. Av ledamöter ur den ordinarie fondstyrelsen skapas en ”kulturdelegation”, 
som har samisk majoritet (SFS nr 438 1971: §§ 16-29).24

Någon omfattande omprövning av tidigare föreställning kan vi således inte urskilja. 
Oviljan att ge samema ett ökat inflytande utanför den praktiska renskötseln blir även 
påtaglig i frågan om vem som skall ha rätt att besluta i upplåtelsefrågor. Eftersom den 
principiellt svåra juridiska frågan om äganderätten lämnas därhän till förmån för 
existerande synsätt, är frågan om staten eller samebyn skall ges bestämmanderätt. SSR 
kräver, i linje med sina anspråk på en starkare rätt till marken än vad som tillerkänts 
dem, att det är de som skall ha upplåtelserätt (prop nr 51 1971: 132). Upplåtelser hävdas 
dock främst vara en praktisk fråga och det viktiga är att finna en opartisk medlare 
mellan olika intressen. Med det som utgångspunkt framstår svaret som självklart: 
”[Ejndast en statlig förvaltning kan komma i fråga för uppgiften; medan en samisk 
förvaltning i praktiken inte torde kunna utformas så att den innefattar erforderliga 
garantier för att övriga befolkningsgruppers intressen blir i skälig omfattning 
tillgodosedda...” (SOU 1968: 210) Staten kan tillgodose alla berörda parters intressen, 
inklusive samemas. Genom att framhäva problematiken som en praktisk fråga, utträngs 
alla möjligheter att se frågan som potentiellt normativ, med möjlighet att oavsett 
ägandeförhållanden inta ett principiellt nytt förhållningssätt.

Även om politiken anpassas till modem tid, finns det fortfarande tydliga gränser för 
vad som är legitima krav. Och eftersom frågor utanför stöd till rennäringen per 
definition är illegitima, erhåller de ingen genomslagskraft. Vi ser gränserna för det 
samiska formuleras i relation till särrättighetssystemet.

24Det inrättas också ett särskilt anslag, Bidrag till samisk kultur, till stöd för samisk kultur och 
”[a]nslaget bör fördelas, efter prioriteringar som görs av samerna själva, till ändamål som inte kan få stöd 
på annat sätt.” (Kulturutskottets betänkande 1976/77: 7)



Det samiska och samiska kvinnor
I den samepolitiska diskursen rekonstrueras således en föreställningsvärld som 
konstituerar en ny bild av det samiska. Det medför dock ett i stort sett oförändrat 
särrättighetssystem anpassat till en modem samhällsordning, som innesluter en given 
inklusion respektive exklusion av dem som är att räkna som samer. Dock 
uppmärksammas nu mer utförligt än tidigare en specifik grupp som omöjligen kan 
inkluderas i det samiska, men inte heller exkluderas: Samiska kvinnor. När kvinnor ges 
egen identitet och betydelse för upprätthållandet av den samiska kulturen, skapas en 
spricka i den dominerande föreställningsvärlden. Politikens fokusering av rennäringen 
ifrågasätts. Som vi tidigare har sett, har det samiska definierats ur ett manligt 
perspektiv: Endast män är renskötare.25 När kvinnor innesluts blir både manligheten 
och det typiskt samiska explicitgjort.

Det särskilda med kvinnor, till skillnad från andra grupper, är att de inte kan 
exkluderas från det samiska, utan att rennäringens och den samiska gruppens fortlevnad 
anses hotad (se t ex SOU 1960: 173-177, SOU 1968: 275-276, SOU 1975b: 18-23, prop 
nr 80 1976/77: 111). Samiska kvinnor flyttar från renbetesmarkema och skapar obalans 
i den demografiska strukturen: ”Avflyttningen har varit så stor, att männens möjligheter 
att ingå äktenskap varit starkt reducerade.” (SOU 1968: 284) Och ”[d]et allt 
överskuggande problemet, som även tenderar att växa, är de ojämna könspropor- 
tionema. Dessa är i stort sett orsaken till de övriga negativa tendenserna i form av t. ex. 
minskad fruktsamhet och lägre giftermålsfrekvens.” (SOU 1975b: 38) De ogifta kvinnor 
som finns i renskötselområdet måste erbjudas möjlighet att bli kvar. Antalet är endast 
cirka 50, vilket kan tyckas litet. Denna snedfördelning jämförs dock med en 
motsvarande situation för landets befolkning i övrigt: ”Man erhåller då cirka 176 000 
personer. Vilken inverkan på samhället i övrigt skulle det inte ha om det någonstans i 
landet fanns ett stort antal ogifta män och man till detta område kunde knyta dessa 
kvinnor?” (SOU 1975b: 39)

Tidigare exklusion av samiska kvinnor i lagstiftningen, hävdas bero på att intresset 
koncentrerats till ekonomiska faktorer och övertygelsen att befolkningen inom 
rennäringen kraftigt måste minskas för att näringen skall göras lönsammare. Renskötsel 
har setts som enda inkomstkälla, varför ”man helt negligerat kvinnorna inom 
befolkningen.” (SOU 1975a: 82) Dessutom har renskötsel ”ärvts” på fädernet och 
kontroll av detta ansågs viktig för att förbehålla samema rennäringen. Det innebar att 
renskötselberättigad kvinna vid giftermål med man utan denna rätt, miste sin egen.

25Enligt beräkningar är cirka fem procent av yrkesutövarna, eller medhjälpande familjemedlemmar 
kvinnor (se t ex SOU 1968: 45, SOU 1975a: 79).



Samhällsutvecklingen och -moralen har dock gjort ”att de i renbeteslagen tillämpade 
principerna numera ter sig föråldrade... ” (prop nr 51 1971: 152), lagen kan kringgås 
genom samboende utan giftermål. En av de enkla åtgärder som anses kunna införas för 
att hindra kvinnornas avflyttning, är att likställa kvinnor juridiskt med män, eftersom 
”en lagregel som i viss utsträckning innebär att samekvinnor mot sin vilja måste överge 
rennäringen får... betraktas som föga rationell från allmän synpunkt... Vi anser på grund 
härav att tiden nu är inne att inom rennäringen genomföra full rättslikställighet mellan 
könen.” (SOU 1968: 61) Även om renskötselarbetet fortfarande är manligt, anses 
rennäringen ha blivit mer lämpad för kvinnor, då det går att färdas till och från arbetet 
dagligen och tekniska hjälpmedel underlättar det hårda arbetet. Näringen måste också, 
för att vara rationell och rätt skött, innehålla flera moment där planering och 
administration ingår. Kvinnor kan därför ur denna synvinkel numera (nästan) likställas 
med män, speciellt som dessa ”kvinnliga” arbetsuppgifter förmodas öka både till antal 
och i betydelse. Men för att locka kvinnor att stanna inom renbetesområdet krävs 
framför allt ett synsätt där renskötseln inte betraktas som enda inkomstkälla för 
samema. Kvinnor kan exempelvis genom slöjd inbringa extra inkomster till hushållet. I 
linje med de krav som SSR framfört och som tidigare avvisats med hänsyn till 
renskötselns företräde, måste renskötseln nu kunna kombineras med andra yrken, om 
”kombinationen” skapar arbetstillfällen för kvinnor: ”Härigenom skapas förutsätt
ningarna för normal familjebildning.” (SOU 1975a: 83) Kvinnorna utgör således 
”kombinationen” i näringen.

Med kvinnor inkluderade i det samiska som en nödvändighet för dess överlevnad, 
kan inte stödet enbart riktas mot renskötseln. De samiska kvinnorna är nyckeln till 
folkgruppens och rennäringens fortlevnad. Denna insikt leder inte till några omvälvande 
åtgärder, då kvinnors situation inte kan inordans i den dominerande föreställningen om 
det samiska. Därtill är det manliga perspektivet alltför genomträngande. I och med 
kvinnors inträde som en särskild grupp finns dock ytterligare en kontinuerlig 
underliggande utmaning av den förda politikens fundament. Och den kan inte förbigås 
genom att kvinnor exkluderas.

Återskapande av en politisk ordning
Föreställningen om det samiska knyts således, liksom tidigare, explicit till ett särskilt 
system av särrättigheter. Språk och kultur är bäst bevarat av de renskötande och 
rennäringen definieras därför som förutsättning för samisk kultur. Den samiska kulturen 
sammansmälter i diskursen på ett nästan omärkligt sätt med den samiska identiteten 
definierad som yrkesverksam renskötare, småföretagaren, som för sin överlevnad måste 
vara ekonomiskt lönsam. Därmed blir ett skydd för rennäringen och renskötarna ett



skydd av samisk kultur och av hela den samiska minoritetsgruppen. Det innebär att den 
omhuldade mångkulturella ideologin inte medför konkreta åtgärder i syfte att skapa 
resurser för samer utanför renskötseln, eller att de icke renskötande inkluderas. Samiska 
krav utanför renskötseln anses fortfarande inte legitima som grund för särrättigheter, 
trots att samisk kultur får allt större betydelse. Detta inte ens när ”[d]en icke- 
renskötande befolkningens situation utgör huvudfrågan för sameutredningen.” (SOU 
1975a: 92)

En ny föreställningsvärld etableras således, anpassad till den samhällspolitiska 
utvecklingen. Men den medför en föreställning om det samiska som legitimerar att den 
traditionella politiken fortskrider. Den nya ordningen är också tillräcklig för att lagstift
ningen med statens ögon betraktas som progressiv, jämlik, rättvis och demokratisk.

SAMMANFATTNING: BÄRARNA AV SAMISK KULTUR
Vi har således under denna tidsperiod kunnat urskilja en påtaglig diskursiv förändring. 
Denna förändring utmynnar dock i ett system av särskilda rättigheter som är i det 
närmaste identiskt med de föregående, med förbehållet att de renskötande ges ett ökat 
självbestämmande i frågor som direkt rör rennäringen och att den särskilda skolgången 
görs valfri. Hur skall detta förstås?

I min analys har jag visat hur föreställningen om det specifikt samiska har förändrats, 
men att bärarna av det är desamma — renskötarna. Där de tidigare var nomader, är de 
nu en språklig och kulturell minoritet. Den förda politiken befäster och förstärker den 
kategorisering av samema som föregående perioder frambringat och upprätthåller 
distinktionen mellan innanför och utanför, normal och marginal, svenskt och samiskt, 
trots att samer betraktas som en minoritetsgrupp. Det medför att vi ser en förändrad 
legitimeringsgrund för politiken, men att politiken i sig på många konkreta punkter 
följer en traditionell linje. Ur ett särrättighetsperspektiv konstitueras under tidsperioden 
en ny analogikedja för den ”äkta” samiska identiteten: Same — renskötare — yrke — 
näringsidkare/småföretagare — samisk kultur — samiska språket — det samiska (— 
svensk). Den samiska identitet som framträder är dock tvetydig; den första halvan av 
analogikedjan är det som gör samer lika andra medborgare, den andra halvan är det som 
bibehåller deras annorlundahet — de är både lika och avvikande. Avgörande för 
systemet av särrättigheter är vilken del som anses kräva, eller legitimera, offentliga 
åtgärder. Av denna analogikedja följer fortfarande en motsvarighet i negerande och 
marginaliserande termer för dem som inte är del av det samiska, men ändå är att räkna 
som samer: Same — icke renskötare — svenskt levnadssätt — marginaliserade — icke 
samisktalande — icke samisk kultur — icke same — svensk. Som vi har sett innesluter 
den inte något av det som föranleder särskilda rättigheter. Nya identiteter tillskrivs de



olika kategorierna samer, men kategorierna i sig bibehålls och utgör grund för 
särlagstiftning. Den tidigare omöjliga föreningen av svensk och same, förefaller nu 
möjlig. Samer kan välja mellan att vara samer och svenskar, eller bara svenskar. Inte att 
vara bara samer.

Denna föreställningsvärld tydliggör återigen diskursens gränser. För det första 
upprätthålls gränsen mellan renskötare och icke renskötare, samtidigt som synen på 
samer som grupp, minoritet, eller urbefolkning får större betydelse. Rennäringen är 
primärt det som föranleder statens intresse för samema, men problemformuleringen är 
förändrad. Rennäringen kräver inte längre särskild lagstiftning för att kvarhålla 
renskötarna i ett nomadiserande liv, utan den betraktas som förutsättning för samisk 
kultur. Det förtydligar, för det andra, distinktionen mellan dem som betraktas som 
bärare av det samiska och dem som är marginaliserade inom den samiska kulturen. 
Renskötarna har bäst bevarat samisk kultur och språk, varför stöd till rennäringen är 
stöd till samisk kultur. Därmed ges stöd till hela minoritetsgruppen. Det innebär, för det 
tredje, att distinktionen mellan det samiska och det svenska upprätthålls, vilket också 
implicerar ett fortsatt kulturhierarkiskt förhållningssätt: Traditionellt samiskt levnadssätt 
är förlegat, rennäringen måste rationaliseras genom att tillföras moderna metoder och ett 
nytt levnadssätt. Den gode renskötaren är effektiv och lönsam. Att det typiskt samiska 
likställs med andra yrken och kan behandlas som sådana ur näringspolitisk synvinkel, 
innebär, för det fjärde, att den tidigare ”både och”-politiken nu ersätts av en 
assimileringspolitik. Även renskötarna skall bli svenskar. Samer är svenskar, dvs 
yrkesutövare i en näring som andra, men med en kultur som är annorlunda och som 
föranleder särskild hänsyn. De är svenskar i näringen och icke svenskar i sitt privata liv. 
För det femte tydliggör denna föreställningsvärld att det samiska är definierat utifrån 
den samiske mannen. Även om kvinnor likställs med män i rättsligt hänseende, är det 
kvinnor som hot mot rennäringens överlevnad som gör att de fokuseras. Med det ser vi 
dock att kvinnor som del av det samiska både är omöjligt och oundgängligt, de kan 
varken inkluderas eller exkluderas och blir därför en latent utmaning av renskötselns 
företräde i särrättighetssystemet.

Förändrad föreställning om det samiska
Den diskursiva förändringen under tidsperioden drar svensk samepolitik i två 
riktningar; en inkluderande som utmanar det existerande systemet av särskilda 
rättigheter, då samer ses som en minoritetsgrupp och kan börja ställa krav i egenskap av 
en sådan; och en exkluderande, där det samiska fortsätter att likställas med renskötsel 
och samisk kultur explicit görs beroende av rennäringen. Det senare legitimerar en 
lagstiftning liknande den som redan existerar. Att den tidigare ordningen upprätthålls



blir som mest påtagligt när de icke renskötandes krav på särskilda rättigheter avvisas 
med hänvisning till de problem detta skulle vålla den renskötande gruppen.

Att särlagstiftningen inte förändras är delvis beroende av att föreställningen om det 
samiska förändras. Den politiskt konstituerade nomaden ikläds nu rollen som bärare av 
samisk kultur i egenskap av renskötare. Det gör att svensk samepolitik, trots sin mer 
demokratiska vokabulär, endast är en modem variant av sekelskiftespolitiken och också 
vilar på samma grunder; en hierarkisk kultursyn där det samiska är av lägre värde än det 
svenska. Politiken präglas av försök att göra dem som fortfarande är avvikande till äkta 
svenska medborgare. Och det är egentligen den stora skillnaden mot tidigare, 
assimilering anses central och kräver ett visst mått av valfrihet och självbestämmande. 
När renskötaren i det modema samhället till följd av samhällsutvecklingen inte längre 
behöver vara nomad för god renskötsel, kan den tidigare strävan att göra samer till 
svenskar även överföras till denna kategori. Ur denna aspekt kategoriseras den samiska 
folkgruppen i antingen renskötare, vilka har problem tillhörande yrket alternativt 
problem tillhöriga en språklig minoritetsgrupp, eller som icke renskötare, vilka är 
normala och oproblematiska svenskar, alternativt arbetslösa på grund av språkproblem. 
Det långsiktiga målet är därmed nästan fullföljt, eller den apokalyptiska profetian om 
den ”oundvikliga undergången för nomadfolket i mötet med civilisationen” uppfylld. 
Att då utsträcka särrättighetssystemet till något existerande utanför renskötseln, vore 
snarast att motverka denna utveckling.

Det förefaller dock allt svårare att upprätthålla den enhetliga föreställningsvärld som 
fortlöpande rekonstrueras, bland annat beroende av att samer ses som en minoritets
grupp och att fokuseringen av kultur och språk möjliggör för fler samer att kräva 
delaktighet i det samiska. Den mest kraftfulla utmaningen av denna föreställning om 
gruppen är dock att tre specifika grupper behandlas som både beroende av och 
fristående från de renskötande: De icke renskötande, fiskesamer och kvinnor. De 
förstnämnda har, som vi sett, sedan länge bidragit till en förståelse av heterogeniteten 
inom den samiska gruppen, även om effekterna av detta synliggörande av majoriteten 
samer inte leder till att de accepteras som bärare av samisk kultur. Deras relation till 
systemet av särskilda rättigheter måste dock under denna tidsperiod diskuteras, vilket 
förtydligar statens föreställning om varför, hur och vilka som skall särbehandlas. 
Betydelsefullt är också att fiskesamemas situation utreds, då de i levnadssätt anses likna 
de renskötande. Liksom för de icke renskötande blir dock resultatet att de inte har några 
rättigheter utifrån sin samiska identitet, eftersom de inte är renskötare. Deras problem 
härrör från näringen, fisket, och föranleder därför inte särbehandling på kulturella 
grunder. Viktigt är också att kvinnor uppmärksammas som ett hot mot rennäringens och 
den samiska gruppens fortlevnad. Samepolitiken kan i och med detta inte endast riktas



mot näringen som sådan — kvinnor kan ju inte vara renskötare — utan måste vidgas. 
Den (manlige) renskötaren kan inte längre utgöra enda utgångspunkt.

Även om uppmärksammandet av dessa grupper snarast förstärker renskötselns 
dominerande ställning i svensk samepolitik, innehåller det stor potentiell sprängkraft att 
för första gången på allvar omdefiniera samepolitiken i grunden.

Systemet av särskilda rättigheter och samisk kultur
Genom att samer behandlas som minoritets- eller etnisk grupp, samtidigt som det 
typiskt samiska preciseras ytterligare genom att renskötsel etableras som förutsättning 
för samisk kultur, avsmalnas minoritets- och kulturbegreppet till att gälla dem som bär 
kulturen. Renskötarna som kulturbärare snarare än nomader innebär å ena sidan att nya 
frågor kan komma att beröras i svensk samepolitik, å andra sidan återförs de till 
renskötseln som förutsättning för samma frågors lösning. Det innebär att vi i diskursen 
fortfarande har ett särrättighetssytem som fullständigt legitimt kan innesluta en viss del 
och exkludera en annan del av en och samma minoritetsgrupp. Med kultur som grund 
för särskilda rättigheter, förtydligas därmed den offentliga politikens möjliggörande och 
begränsande av samiskt politiskt handlingsutrymme.

För det första är kategorin renskötare fortfarande inte att likställa med övriga 
svenskar, men en vilja finns nu att göra dem till fullvärdiga samhällsmedborgare. Från 
att tidigare ha utpekats och genom lagstiftning segregerats från den övriga 
befolkningen, görs nu renskötsel till en näring som andra och renskötare till ett yrke 
som andra. Det speciella med renskötarna är inte deras specifika levnadssätt, utan att det 
är de som nyttjar renskötselprivilegiet. Det innebär att rennäringen kan och bör 
formeras i enlighet med en allmän näringspolitik och rationaliseras efter moderna 
metoder, inte ordnas efter traditionellt mönster. Staten måste ta på sig ansvaret för att 
samemas ”särskilda näring” anpassas till samhällsutvecklingen i stort. I och med den 
nödvändiga rationaliseringen anses det avvikande i de renskötandes levnadssätt 
försvinna, vilket eftersträvas. Föreställningen om den samiska kulturen som avvikande 
och av lägre värde kläs nu i näringstermer och i föreställningen om att det avvikande 
språket skapar problem för den enskilde samen (när han skall anpassa sig till ett vanligt 
svenskt liv). Genom att rennäringen inte värderas som något speciellt som näring, 
osynliggörs frågor av betydelse för kategorin renskötare. Men då renskötseln ändå är 
förutsättning för den samiska kulturens bevarande, utpekas de renskötande som 
annorlunda genom att det är de som fortfarande har bevarat något av det typiskt 
samiska. Och här framträder en central paradox: Särlagstiftning konstruerad utifrån 
renskötseln är fortfarande legitim, samtidigt som rennäringen när den rationaliseras 
skall eftersträva att bryta just de kulturella traditioner den betraktas som förutsättning



för.
De renskötande tillerkänns dock ökat politiskt handlingsutrymme: De definieras som 

kulturbärare för samema, vikten av självbestämmande betonas och de blir självklara och 
betydelsefulla politiska aktörer i diskursen. Detta hävdas inte minst vara en 
förutsättning för att utan tvångsåtgärder rationalisera renskötseln. En ökad autonomi 
anses också vara ett sätt att tillgodose den nivå av jämlikhet och rättvisa ett modernt 
demokratiskt samhälle bedöms kräva och ett sätt att skapa möjlighet för en 
minoritetsgrupp att bevara sin kulturella identitet. Även om de renskötande ges 
företräde framför kategorin icke renskötande, kan, i linje med paradoxen ovan, de 
renskötandes legitima handlingsutrymme och krav på kulturell autonomi begränsas och 
definieras som renskötarnas inflytande över sin egen näring. Gränserna för inflytande är 
därför liksom tidigare mycket tydliga och ett särrättighetssystem utanför renskötseln 
anses inte vara av nöd. Uppmärksammandet av samisk kultur blir en fråga om 
näringspolitik och med det är grunden för politiken oförändrad.

Med assimileringen av de renskötande och renskötselns rationalisering, fortgår en 
medveten homogenisering inom den renskötande gruppen. Men nu utifrån 
uppfattningen att renskötsel är ett yrke, inte ett levnadssätt. Homogeniseringen blir än 
mer påtaglig än tidigare med den explicita kombinationen av frivillighet och tvång i 
form av olika ekonomiska bidrag. Rennäringen kan endast konkurrera med andra 
näringar, om den just är en näring och inte ett levnadssätt. Renskötare som inte följer 
den nya ordningen skall inte gynnas ekonomiskt och renskötarnas avgång från 
renskötsel ses som något positivt. De renskötande kan endast bära det samiska om de är 
effektiva och lönsamma i sin näring. Yrket är intressant för det allmänna, medan kultur 
och levnadssätt är ett privat val. Den samtidiga exkluderingen och homogeniseringen 
medför därför att den samiska identiteten nu är kluven i två: En som är offentlig och 
berör yrket, där samema skall bli som andra svenskar; en som är privat, där renskötarna 
fortfarande bär den samiska kulturen.

För det andra har jag visat att den ”modema” demokratiska diskursen, där samer 
betraktas som en minoritetsgrupp och samisk kultur anses viktig att bevara, inte medför 
att särrättighetssystemet blir mer inklusivt. Snarare tvärtom. Uppmärksammandet av 
samisk kultur förstärker den underordnade position de icke renskötande intar i 
diskursen. Genom att till identiteten icke renskötande lägga icke bärare av samisk kultur 
och icke samisktalande, markeras än tydligare den gräns mellan vem som kan och vem 
som inte kan ställa legitima krav i egenskap av att vara samer. Och det är, när samisk 
kultur är den legitima grunden för särbehandling, betydelsefullt för att ett bibehållet 
system skall kunna legitimeras. Icke renskötande anses vara marginaliserade i 
förhållande till samisk kultur, varför stödet riktas mot bärarna av kulturen. Att



rekonstruera existerande särrättighetssystem i mer inkluderande riktning, eller att 
konstruera ett nytt, är med detta svårt. De icke renskötande är ur ett 
särrättighetsperspektiv, liksom tidigare att betrakta som assimilerade, som svenskar. 
Om de behärskar det svenska språket, utgör de inte något problem. Detta 
osynliggörande förenas dock fortfarande med ett samtidigt utpekande av deras 
annorlundahet: De är även marginaliserade i relation till den svenska kulturen. De 
bedöms fortfarande befinna sig i en mellanposition mellan svenskar och samer, där de 
är varken eller. Speciellt om de inte behärskar svenska språket tillfullo, då begränsas 
deras möjligheter att finna sin utkomst utanför ”den samiska sektorn”.

Att samer ses som ett folk, kräver inte att politiskt handlingsutrymme tillerkänns de 
icke renskötande. Minoritetens önskemål som grupp anses väl tillvaratagna genom ett 
stöd till rennäringen. Eftersom det är renskötande samer som bäst bevarat kulturen och 
bäst talar språket, följs inte definitionen av samema som en minoritets- eller etnisk 
grupp av en förändrad lagstiftning. Samepolitikens grundvalar omdefinieras inte. 
Politiken kan fortsätta att bedrivas i princip som tidigare och uppmärksammandet av 
den samiska folkgruppens heterogenitet har bekräftat tidigare förd politik. Krav på 
åtgärder utanför näringen utträngs ur diskursen, eller inordnas och transformeras i den 
föreställningsvärld som dominerar. Därmed bibehålls den hierarkiska ordning där samer 
frånkänns politiskt handlingsutrymme som grupp. Samer har inga särskilda rättigheter i 
egenskap av att räknas som samer.





7. SAMER SOM GRUPP
”1 lag bör fastslås samhällets skyldighet att positivt 

särbehandla samerna”, 1978-1997
Samer har en egen kultur och egen historia med mycket gamla rötter. Denna 
skiljer sig tydligt från den svenska majoritetsbefolkningens. Trots att samer 
så länge befunnit sig i minoritetsställning har de bevarat sin egen kultur och 
identitet som samer. Viktiga inslag i den samiska kulturen är det samiska 
språket, rennäringen, sameslöjden, den traditionella klädedräkten, jojken 
och matkulturen. Längre tillbaka i tiden hade samerna också egen religion...

Sammanfattningsvis kan det... konstateras att samer utgörs av en grupp med 
uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen 
har en icke dominerande ställning med flera egna organisationer... De har 
under lång tid — bl.a. genom att organisera sig på olika sätt och bevara sitt 
språk och sitt kulturarv visat en vilja att värna om sin identitet. Den samiska 
kulturen har funnits i Sverige under hela den tid Sverige funnits som nation. 
Samerna uppfyller därmed de uppställda kriterierna för att utgöra en 
nationell minoritet. (SOU 1997b: 48, 49)

I föregående kapitel såg vi svensk samepolitik finna en ny legitimeringsgrund i skyddet 
av samisk kultur och synen på samerna som minoritetsgrupp. Frågan varför samer skall 
särbehandlas har därmed fått ett delvis nytt svar, som inordnas i en mer demokratisk 
vokabulär. Det innebar dock inte att systemet av särskilda rättigheter förändrades i och 
med att föreställningen om det samiska återförs till rennäringen. Det är renskötarna som 
anses bära samisk kultur, varför frågorna för vilka särlagstiftningen skall gälla och hur 
den skall utformas får samma svar som tidigare.

Samisk kultur som legitimeringsgrund för de åtgärder som vidtas öppnar dock 
diskursen, om kultur, som i citatet ovan, hävdas innesluta mer än renskötsel och delas 
av fler än renskötare. Under 1980-talet blir föreställningen att samer är en grupp, med 
en egen kultur och identitet, allt starkare och kultur anses innesluta rennäringen bland 
många andra ”viktiga inslag”. Med detta synsätt uppstår en inneboende motsättning 
mellan föreställningen om den samiska gruppen och den konkreta politik som förs. I 
detta kapitel studerar jag om denna motsättning leder till, eller kan leda till, en 
förändrad särlagstiftning.

INLEDNING: POSITIV SÄRBEHANDLING
Den ”moderna samepolitikens” inrättande medför att svensk samepolitik allt oftare 
beskrivs som ett sätt att skydda den samiska minoriteten. Exempelvis betonas HD:s 
tolkning av 1971 års rennäringslag — att den ”i allt väsentligt innebar en positiv 
särbehandling av den berörda gruppen...” (SOU 1989: 256) Egentligen kan svensk 
samepolitik sägas vara präglad av en vilja att skydda samerna. Bland annat framhävs 
1751 års lappkodicill som unik för sin tid ”genom den bredd med vilken den behandlar



samernas situation.” (SOU 1986: 13) Flera andra åtgärder, med lappmarks-, 
odlingsgräns och de första renbeteslagama främst, hävdas ha vidtagits för att hindra att 
kolonisationen av lappmarken skadade samema. Politiken beskrivs emellanåt som 
direkt samevänlig (se t ex SOU 1989: 109). Den samtida politiken är bara en följd av 
detta traditionella förhållningssätt, men det poängteras att ett principiellt nytt synsätt är 
etablerat i Sverige — en kulturpluralistisk ideologi — där staten ökat sitt engagemang 
för minoritetskulturer. Aktörerna i den offentliga politiken tar också explicit avstånd 
från ”kulturimperialism” och ”förmyndarpolitik” (se t ex Ds 1989a: 29, SOU 1990a: 
124-127).1 I likhet med tidigare, är det därmed inte tillräckligt att konkreta förslag och 
åtgärder beskrivs i positiva ordalag. Den politik som förs anses dessutom vara helt i 
linje med Sveriges historiska förhållningssätt, vilket innebär att tidigare förd politik 
fortsätter att legitimeras, nu som ett utmärkt exempel på minoritetsskydd och positiv 
särbehandling.

Denna historieskrivning är dock inte enbart positiv, utan den mer kritiska hållning 
som introducerats i diskursen ifrågasätter den förda politiken. Kritiken erhåller också 
större tyngd än tidigare, genom att explicit sammanlänkas med de åtgärder som 
föreslås: Kulturkontakten mellan samema och deras grannfolk anses ha haft en negativ 
inverkan på samernas möjligheter att fortleva som etnisk grupp. De har ständigt varit i 
ekonomiskt, kulturellt, territoriellt och befolkningsmässigt underläge och exploaterats 
av grannfolken (se t ex SOU 1990a: 133-137). Politiken har bidragit till att den samiska 
gruppen delats i två kategorier, renskötande och icke renskötande samer, vilket dels har 
inneburit att det samiska, speciellt språket, varit svårt att bevara, dels har 
minoritetsskyddet nästan enbart fokuserat de renskötande. För att komma till rätta med 
detta hävdas en helhetssyn krävas, där samer som grupp och dess relation till det 
dominerande samhället fokuseras.

Den ställning som samema erhöll i diskursen under föregående period bidrar till att 
detta synsätt förstärks. I och med att samer betraktas som grupp innesluts också de icke 
renskötande alltmer som politiska aktörer i debatten, nödvändiga att förhålla sig till, vid 
sidan av den väl etablerade och självklara renskötande gruppen (se t ex prop nr 4 
1990/91: 33, 138-39). Samernas etniska självmedvetenhet och politiska organisering 
beskrivs i positiva ordalag: Det har ökat den kulturella självkänslan och anses 
möjliggöra inflytande i många frågor av samiskt intresse. Då samer ser sig som ett eget

^Det nödvändiga i att explicit ta avstånd från ett paternalistiskt och hierarkiskt synsätt blir tydligt i det 
följande: ”För att... förslaget inte skall missförstås, vill jag påpeka att det inte är utslag av någon slags 
storsvensk förmyndarinställning. Jag har endast velat presentera ett av flera möjliga alternativ. Det måste 
till slut vara samesamhällets egna kulturella ambitioner som avgör om det föreslagna alternativet skall 
prövas eller något annat.” (Ds 1989a: 33) Därmed är det inte heller ”samhällets uppgift att styra den 
samiska kulturens utveckling. Hur denna skall utvecklas måste i huvudsak vara en fråga för samerna 
själva.” (Ds 1989a: 145)



folk som har rätt till särställning i det svenska samhället och gruppen sökt kontakt med 
andra urbefolkningar i världen, bidrar det dessutom till att framtvinga ett ställnings
tagande från den svenska statens sida i den internationella diskussionen om minoriteters 
rättigheter.

Den internationella debatten
Den internationella debatten och konventioner om minoriteters rättigheter är således 
mycket viktiga att på något sätt förhålla sig till. Samer hävdas vara både urbefolkning 
och minoritet i sitt eget land och det ges för första gången ett konkret folkrättsligt 
innehåll. Själva beteckningen urbefolkning betraktas dock som oklar, det finns ingen 
internationellt bindande eller allmänt erkänd definition. Den definition FN:s 
arbetsgrupp för urbefolkningsfrågor utarbetat anförs:

Urbefolkningssamhällen, urbefolkningar och urbefolkningsnationer har en historisk kontinuitet 
från de samhällen som utvecklats på ett markområde innan invasion och kolonialisering ägde rum, 
och de betraktar sig som helt skilda från andra sektorer i det samhälle som nu härskar över 
markområdet eller delar av det. De utgör nu icke-dominerande delar i samhället och är fast 
beslutna att bevara, vidareutveckla och överföra till kommande generationer sina förfäders 
landområden och sin etniska identitet som grund för sin fortsatta existens som folk, i överens
stämmelse med sina egna kulturmönster, sociala institutioner och rättssystem. (SOU 1986: 59)

Uttrycket urbefolkning avser dels att folkgruppen varit där före den nuvarande 
dominerande befolkningen, dels att folkgruppen utnyttjar naturresurser annorlunda och 
har andra kulturella traditioner än den dominerande befolkningen. Denna uppfattning 
anses överensstämma med en svensk syn (se t ex SOU 1986: 60, 93, SOU 1989: 119- 
120).* i 2 Utifrån den formuleras en politisk målsättning som antas härröra från 
urbefolkningens grundläggande behov: Stöd åt samisk kultur och språk; tryggad 
tillgång till mark och vatten för de samiska näringarna; och ökat inflytande i den 
beslutsprocess som hanterar frågor som berör gruppen (SOU 1989: 15).

Även om den officiella svenska synen på samer som urbefolkning överensstämmer 
med folkrätten, ställs frågan om de faktiska rättigheter samema erhåller i lag 
överenstämmer med folkrätten. Liksom tidigare hävdas de flesta konventioner ta fasta

2Att samerna betecknas som en urbefolkning ifrågasätts i ett remissyttrande av juridiska fakultets- 
styrelsen vid Uppsala universitet. Kopplingen mellan samisk kultur och rennäringen anses vara 
överraskande svag, som den redovisas av samerättsutredningen, både i Sverige och i Norden: ”Räknar 
man, som utredarna helst vill göra, samerna som ett folk fördelat över alla tre länderna, finner man att 
endast 6.500 samer av 62.000 lever av rennäring, d.v.s. endast ca 10%.” (Ds 1989b: 32) Frågan är därför 
vilken roll rennäringen egentligen spelar som kulturbärare. Detsamma hävdas gälla språket, då det 
förefaller som om språket förlorat sin kulturella betydelse, speciellt för de yngre samerna. ”Men därmed 
har man även sagt att det samiska språkets betydelse som kultursammanhållande och kulturbärande faktor
i praktiken upphört för det stora flertalet samer och t.o.m. håller på att försvinna för den minoritet bland
samerna som lever av renskötsel. Slutsatsen av dessa båda överväganden kan knappast bli annan än att 
samerna idag assimilerats med den övriga befolkningen både med hänsyn till språk och näringsfång som 
kan göra det svårt att riktigt bestämma vem som bör anses tillhöra den samiska folkgruppen.” (Ds 1989b: 
32)



på individuella rättigheter, vilket gör att de inte anses gälla för samerna som 
minoritetsgrupp. Urbefolkningsrätten härrör från kolonialtiden, vilket minskar dess 
betydelse för de svenska samerna. Det finns dock några konventioner som är viktiga att 
förhålla sig till: Det gäller fortfarande den avvisade ILO-konventionen nr 107 (1957); 
UNESCO:s konvention mot diskriminering i utbildningen (1960); FN:s konventioner 
om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965), om medborgerliga och 
politiska rättigheter (1966), om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) 
och om barns rättigheter (1989).3 Sverige har ratificerat alla, utom ILO-konventionen, 
som avvisas bland annat då den hävdas förutsätta att urbefolkningar på sikt skall 
assimileras med majoriteten: ”Skydd för nomadiska folks kultur och samhällsliv saknas 
praktiskt taget i konventionen. Utgångspunkten i denna tycks vara att nomadismen skall 
försvinna.” (SOU 1986: 110) Den svenska statens agerande är i jämförelse ytterst 
välvilligt och sträcker sig betydligt längre. Inte heller den reviderade ILO-konventionen 
(nr 169 1989) anses Sverige böra tillträda. Svårigheten att godkänna konventionen 
hävdas vara att den tillerkänner ursprungsbefolkningar landrättigheter, de ges en 
ägande- eller besittningsrätt som inte är ”förenlig med svenska rättsförhållanden.” (prop 
nr 32 1992/93: 60)

FN-konventionema är av betydligt större vikt för svensk samepolitik och den mest 
centrala artikeln, den som hävdas vara kärnan i folkrätten, är den första artikeln i 1966 
års FN-konventioner som behandlar principen om folkens självbestämmanderätt: ”Alla 
folk har självbestämmanderätt. Med stöd av denna rätt äger de fritt bestämma sin 
politiska ställning och fullfölja sin egen utveckling på de ekonomiska, sociala och 
kulturella områdena... För samerna... är det givetvis av största intresse att få fastslaget 
om de är ett folk i konventionens mening... den rådande uppfattningen [är] att så inte är 
fallet när det gäller folkgrupper som samerna.” (SOU 1986: 117) Detta oavsett om de 
själva anser sig utgöra ett folk, eller betraktas som ett folk i andra sammanhang. 
Anledningen till det hävdas vara att begreppet folk i folkrättslig mening inte gällt 
minoriteter inom en stats gränser — folk har haft betydelsen kolonialiserat folk och 
skall fungera som ett skydd för mänskliga rättigheter. Diskussionen innebär dock att 
frågan aktualiseras om Sveriges behandling av samer kan liknas vid andra 
kolonisatörers behandling av urbefolkningar. Utan att behandlas utförligt anförs att det 
finns vissa likheter, men skillnaderna är betydligt större. Att Sverige skulle vara en

3En följd av folkrättens betydelse är att utvecklingen av politiken i Norge och Finland får en allt större 
betydelse, då dessa länder redan utrett frågan om samemas rättsliga ställning. Speciellt i Norge anses 
reformerna gå längre än i Sverige och genom att hänvisa till utvecklingen i Norge och Finland erhåller 
aktörerna ett starkt argument för förändring. Det vore olyckligt om de svenska samerna internationellt 
betraktas som innehavare av en svagare ställning än i grannländerna (se t ex SOU 1983: 121-130, SOU 
1986: 36-37, SOU 1989: 123-125, 191-194, SOU 1990b: 99-102, 156, prop nr 32 1992/93: 35, SOU 
1997a: 93-102).



kolonialmakt avfärdas: ”Sammanfattningsvis är det vår uppfattning att det är omöjligt 
att jämställa det svenska inflytandet över de traditionella samiska bosättningsområdena 
med vad som vanligen kallas kolonialism.” (SOU 1986: 164) Och om samema inte är 
ett koloniserat folk, har det inte folkrättsligt stöd för självbestämmande. De kan inte 
likställas med ett folk som kämpar för frigörelse från främmande makt och inte heller 
åberopa skydd för mänskliga rättigheter på dessa grunder. Denna tolkning leder därmed 
till den motsägelsefulla slutsatsen att Sverige erkänner samema som folk, men inte som 
folk i folkrättslig mening. Att Sverige är en odelbar enhet inom vilken samer som grupp 
befinner sig görs därmed tydligt och självbestämmande avvisas.

Positiv särbehandling
Det framhävs dock andra former av minoritetsskydd än självbestämmande. Artikel 27 i 
1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter stadgar att: ”1 de 
stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall de som tillhör 
sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin 
grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att 
använda sitt eget språk.” (SOU 1986: 123) Tolkningen av konventionsartikeln anses gå 
i två riktningar, där den ena hävdar att den åsyftar en individuell rättighet, att 
minoritetsgruppen inte kan utgöra rättssubjekt. I den tolkning som samerättsutredningen 
gör hävdas dock att tillägget ”i gemenskap med andra” indikerar att artikeln ger uttryck 
för kollektiva rättigheter (se t ex Ds 1989b: 14, SOU 1986: 124, 128).4 Därmed syftar 
den också direkt till skydd för minoriteter och för att skyddas av artikeln skall gruppen 
vara en etnisk, religiös eller språklig minoritet. Samema hävdas självfallet uppfylla alla 
kriterier för att vara såväl etnisk som språklig minoritetsgrupp. Den tolkning som görs 
av konventionen kräver att minoriteter positivt särbehandlas. Det innebär således inte 
bara ett accepterande av ”principen om jämlikhet mellan olika kulturer utan även 
medvetandet om att verklig jämlikhet kräver en jämlikhet i resurser, dvs. den grupp som 
släpar efter måste bli föremål för positiv särbehandling.” (Ds 1989a: 29)

Den form av positiv särbehandling som blir följden av att man låter en grupp vara i fred genom att 
ej förvägra den rätten att ägna sig åt sin kultur etc., skiljer sig i princip från en sådan särbehandling 
som innebär ett aktivt stöd till minoriteten, genom ekonomiska bidrag e.d... Ekonomiska bidrag till 
minoriteten skulle alltså utgå efter principen om likabehandling av alla medborgare i en stat... 
Stödet behöver alltså överstiga vad som erbjuds folkflertalet i samhället. (SOU 1986: 129-130)

Positiv särbehandling anses kanske strida mot den vedertagna uppfattningen att alla

4I europarådskonventionen till skydd för historiska minoritetspråk tio år senare, har ”i gemenskap med 
andra medlemmar i sin grupp” kortats till ”i gemenskap med andra”: Det innebär att de rättigheter och 
friheter som tillförsäkras ”får utövas individuellt eller i gemenskap med andra, vilket inte skall förväxlas 
med kollektiva rättigheter. Uttrycket ’andra’ skall enligt kommentaren ges en vid tolkning och avse per
soner såväl inom den egna eller annan minoritet, som inom majoritetsbefolkningen.” (SOU 1997b: 60-61)



människor skall behandlas lika (SOU 1986: 160), men det som talar för positiv 
särbehandling av minoriteter är att det är en förutsättning för att de skall nå paritet med 
den övriga befolkningen vad gäller deras totala situation.5

Ett särskilt stöd till samema ses därmed inte längre enbart som ett nationellt beslut: 
Det legitimeras genom att hänvisas till internationell rätt och Sverige är förpliktat att ta 
en viss hänsyn till samema som grupp. Det framhävs också att det som till synes skulle 
kunna vara eftergifter till den samiska befolkningen och rennäringen, i själva verket inte 
är något annat än ett samhällsintresse som tas tillvara. Sverige har ”inom ramen för ett 
mångkulturellt samhälle... förpliktelser att visa respekt för samisk kultur och samiska 
näringar och ge utrymme för samema att bestämma och påverka sin livssituation utifrån 
samiska värderingar.” (SOU 1983: 134) Folkrätten anses ge minoritetsgruppen 
möjlighet att ställa vissa krav, ”dels att till viss grad själv, utan statlig inblandning få 
råda över sina kulturfrågor (passiva rättigheter), dels att få statligt stöd för att 
upprätthålla sina kulturaktiviteter (aktiva rättigheter).” (SOU 1986: 131) Vilka krav som 
är legitima och vad som är samisk kultur fastställs dock inte genom folkrätten, utan är, 
som vi kommer att se, föremål för diskussion.

Vad som däremot anses definitivt fastställt, är frågan om äganderätt till mark och 
vatten. I och med HD:s dom i Skattefjällsmålet (se NJA 1981: 1) anses renskötselrättens 
rättsliga karaktär vara klarlagd. Därmed avvärjs också det potentiella hot mot 
traditionell svensk samepolitik som till viss del kom till uttryck under föregående 
tidsperiod. I domen bekräftas, föga överraskande, den svenska statens historiska synsätt, 
nämligen att staten har äganderätt till skattefjällen. Domen har ändock mycket stor 
inverkan på den samepolitiska diskursen, då den hävdas stärka de renskötande samemas 
rättsliga ställning. HD anses finna att samema har

en starkt skyddad bruksrätt av speciellt slag som ytterst är grundad på urminnes hävd... En på 
civilrättslig grund bestående bruksrätt av sådant slag som det här gäller är enligt 2 kap. 18 § RF på 
samma sätt som äganderätten skyddad mot tvångsförfoganden utan ersättning. Den 
omständigheten att rätten i detta fall är reglerad i lag innebär inte att den skulle sakna sådant 
skydd. Rättigheten kan väl upphävas genom lagstiftning, men så länge den utövas kan den inte 
fråntas innehavarna, vare sig i lag eller annan form, utan ersättning... (SOU 1989: 257-258, se 
även prop nr 4 1990/91: 18)

Bruksrätten är i enlighet med HD:s dom inte beroende av upplåtelser, eller 
myndighetsbeslut och kan på så sätt jämställas med äganderätt. ”Bruksrätten är

5Det finns dock en gräns för hur långt stöd till minoritetsgrupper kan gå. En stat kan ”bryta mot 
konventionen om stödet till en minoritet leder till ett överläge för denna gentemot majoritetsbefolkningen 
eller innebär en orättvis behandling av majoritetsbefolkningen.” (SOU 1986: 114) Med detta krav på 
positiv särbehandling återkommer i remissyttranden också den kritik vi sett sedan avvisandet av 
Lindhagens förslag om särskild representation från 1920: Om samer positivt särbehandlas kan det leda 
både till att andra befolkningsgrupper ställer samma krav och till motsättningar med den övriga 
befolkningen till nackdel för samerna själva. Dessutom hävdas samhällsekonomin belastas avsevärt, 
vilket påverkar övrig samhällsservice (se t ex Ds 1989b: 81, 86-87, 93, Ds 1992: 16, 20-21, 49, 58, 153).



visserligen fullständigt reglerad i rennäringslagen men den vilar inte uteslutande på 
lagen. Den skulle — liksom äganderätten — bestå utan särskild lagstiftning, och med 
bibehållet grundlagsskydd.” (SOU 1989: 258) Skattefjällsdomen ligger till grund för 
ställningstagandet att de renskötandes rättsliga ställning behöver stärkas. Det bör 
framgå av rennäringslagen att samemas renskötselrätt bygger på urminnes hävd, att alla 
samer har renskötselrätt och att renskötselrätten är en särskild rätt till fastighet.

Diskursiv förändring, men på vilken nivå ?
Med denna nya historieskrivning, där samerna med stöd av folkrätten ses som 
minoritetsgrupp och politiken som minoritetsskydd, de renskötandes rättsliga ställning i 
enlighet med HD:s dom måste stärkas och där politikens inverkan på den samiska 
folkgruppens ställning föranleder olika lagförslag, grundläggs förutsättningarna för en 
omvärdering av den svenska samepolitikens grundvalar, mot en inklusiv och utsträckt 
särlagstiftning. Betraktas samer som minoritetsgrupp och urbefolkning, ifrågasätts 
explicit den vedertagna uppfattningen om hur samer skall särbehandlas och för vilka 
särrättigheter bör gälla. Att samer alltmer kommit att betraktas som ett folk, innebär att 
gruppen måste hanteras med en helhetssyn och framkallar exempelvis krav på och 
önskemål om ett särskilt folkvalt parlament för alla samer.

Det förefaller därför som om tolkningen av folkrätten som krav på aktiv positiv 
särbehandling för att minoritetsgruppen skall kunna bibehålla sitt eget kulturliv faktiskt 
öppnar diskursen. Samer skall ges ett ökat inflytande i frågor som berör bevarandet och 
utvecklingen av den egna kulturen, någon form av ”kulturell autonomi”. Gränsen för 
denna förändring står dock att finna i frågan vad som är kulturliv och vad som skall 
stadgas som rättigheter.

SAMER SOM MINORITETSGRUPP
Genom att riksdagens beslut om rennäringens fortsatta existens betonas — ”[g]enom 
riksdagsbeslut har slagits fast att rennäringen skall fortleva som näring och som sådan 
utgöra bas för den samiska kulturen... ” (SOU 1983: 155) — formuleras på det kanske 
mest uppenbara sättet hittills vad som i statens ögon betraktas som värt att stödja. Det 
blir också påtagligt hur tidigare politik explicit påverkar den som följer. Politiken 
beskrivs som en ”same- och rennäringspolitik”, som står på fast grund, syftar framåt 
och innebär förpliktelser från samhället. Med denna syn kan politiken till stora délar 
anses uppfylla folkrättsliga krav.

När samer ses som minoritetsgrupp, refereras dock även tidigare uttalanden att det 
borde ”beaktas att rennäringen inte är den enda grunden för den samiska kulturen och 
att som ett motiv för ett stöd till samiskt språk och kultur inom andra områden på goda 
grunder kunde anföras att detta är en angelägenhet av betydelse för alla samer.” (SOU



1986: 62) Detta undergräver renskötselns särställning som bärare av samisk kultur och 
fram träder ett nytt synsätt: Språket bedöms vara den kanske viktigaste kulturbärande 
faktorn. Det anses bära ”ett folks historia. I det finns inbäddat uttryck för social och 
ekonomisk organisation, för myter och trosföreställningar, för rättsföreställningar och 
värderingar. Möjligheten att föra dessa ting vidare förvittrar om de adekvata språkliga 
uttrycken försvinner.” (Ds 1989a: 22)

Denna syn på det typiskt samiska är inte på förhand exkluderande, varken till 
utsträckning eller innehåll. Samer som grupp står i centrum. Positiv särbehandling och 
särlagstiftning kan legitimeras genom att hänvisas till något utanför rennäringen — en 
helhetssyn är nödvändig.

Rennäring som minoritetspolitik
För rennäringen får den allmänt accepterade kopplingen till samisk kultur stora 
konsekvenser: Rennäringspolitiken blir till explicit minoritetsskydd.

Allmänt betraktas numera renskötseln med binäringar som grunden för den samiska kulturen. 
Undandragning och minskning av de för renskötseln nödvändiga områdena innebär därför ett hot 
mot den samiska kulturen i stort och den samiska befolkningsgruppens fortbestånd... [E]n 
avgörande förutsättning för att den samiska kulturen skall kunna bevaras är att rennäringen kan 
fortleva som samisk näring och att ett rimligt antal samer kan få sin utkomst inom näringen. (SOU 
1983: 39)

Denna utgångspunkt innebär dels att rennäringen i sig är viktig att stödja, för att vara 
bärare av samisk kultur anses näringen i första hand vara beroende av att kunna hävda 
sig ekonomiskt i konkurrens med andra näringar; dels att förutsättningen för näringens 
bedrivande måste skyddas, dess rättsliga ställning måste stärkas.6

Samtidigt med att detta synsätt etableras, ligger föreställningen om renskötselns 
nödvändiga anpassning till det ”moderna” samhället fast. Samhällsutvecklingen anses 
gå i en oundviklig och ostoppbar riktning, som inskränker och begränsar rennäringen. 
Den utvecklingen förefaller varken samema själva, eller politiska åtgärder kunna 
påverka. Det gör att det fortfarande är renskötarnas existens som är själva 
kärnproblemet. Vad staten kan göra är att lindra samhällsutvecklingens effekter: 
”Långsiktig, målinriktad forskning krävs på flera områden för att näringen skall kunna 
anpassas till alla de förändringar, som följt och kommer att följa i vattenkraft
utbyggnadens, det moderna skogsbrukets, gruvindustrins och turistnäringens m. fl.

6Den slitning vi såg under föregående tidsperiod, mellan att se renskötarna som både lika och olika andra 
medborgare, överförs nu på ett mer påtagligt sätt till själva näringen (renskötarna är lika): Å ena sidan 
måste samma krav ställas på rennäringen som på alla andra näringar vad gäller lönsamhet och den ”är en 
glesbygdsnäring med glesbygdsnäringarnas särdrag...” (SOU 1983: 227); å andra sidan är den förut
sättning för samisk kultur. Som sådan står den ”i ett invecklat ömsesidigt beroendeförhållande till naturen 
och landskapet samt är i ständig växelverkan med andra verksamheter. Dess inre struktur bryter mot det 
traditionella mönstret i vårt samhälle vilket försvårar kopplingen mellan rennäringen och det officiella 
ekonomisk-administrativa systemet.” (SOU 1983: 209)



spår.” (SOU 1983: 214) Skulle utvecklingen gå att styra, kan det inte ske utifrån 
samemas och renskötselns behov, utan den skall regleras och kontrolleras i relation till 
samhället i stort. Politiken formuleras således, trots nya anspråk, stärkt rättslig ställning 
och folkrättsliga krav på en helhetssyn utifrån minoritetens behov och önskemål, utifrån 
det dominerande samhällets perspektiv.

Rationell renskötsel är minoritetspolitik
Utifrån föreställningen om renskötselns betydelse för samisk kultur formuleras fyra 
sammanhängande delmål för rennäringen: Ett minoritetspolitiskt, som utgår från att 
rennäringen är förutsättning för samisk kultur och därför även i framtiden måste vara en 
samisk näring; ett regi on alpol i tiskt, som innebär möjlighet till bosättning och syssel
sättning i samiska bosättningsområden; ett näringspolitiskt, som innebär en rationell och 
lönsam rennäring; och ett inkomstmål, som skall tillförsäkra renskötarna en god 
ekonomisk och social situation, liknande andra svenska medborgares (se t ex SOU 
1983: 14, 134).

Alla dessa delmål är beroende av hur väl det går för rennäringen, att det 
näringspolitiska målet uppfylls. En av de mest centrala uppgifterna formuleras därför — 
i likhet med tidigare — som att ”se över rennäringens ekonomiska förhållanden samt 
kartlägga de olika biologiska och ekonomiskt-administrativa faktorer som bestämmer 
renskötselns utformning och lönsamhet.” (SOU 1983: 13) Det stora problemet är att de 
reformer som genomfördes med 1971 års rennäringslag inte fått önskat genomslag: 
”Renskötseln drivs i de flesta samebyar på samma sätt som före rennäringslagens 
tillkomst.” (SOU 1983: 70) I och med det har rationell renskötsel uteblivit. Främsta 
orsaken till detta anses vara att samebyn inte blev den organisatoriska kraft som 
förväntades. Det har inte gått att bryta sambandet mellan ägande och driftsordning, 
varför utvecklingen inte har gått mot allt färre och större driftsenheter. Själva hävdas 
också de renskötande ta avstånd från de idéer som låg bakom lagstiftningen och har inte 
lust att förändra sin skötsel. Denna omständighet bedöms nu, till skillnad från tidigare, 
viktig att ta hänsyn till. Renskötsel kommer inte att bedrivas som rennäringslagen 
avsåg. Med det kvarstår dock samma problem som tidigare: I näringen råder 
undersysselsättning och bundenheten till renskötselns specifika levnadssätt är alltför 
stark. Inkomsterna är mycket låga för de flesta renskötare, de äger för få renar och 
renkött har inte den avsättning som krävs, med följd att lönsamheten överhuvudtaget är 
låg. Den ekonomiska situationen är därför kritisk.

Fortfarande hävdas också den sneda könsfördelningen bland de renskötande vara ett 
problem för näringens och kulturens fortlevnad. Kvinnor har svårt att finna utkomst 
inom renbetesområdet, även om deras deltagande i renskötseln underlättats genom



utökade kommunikationer och tekniska hjälpmedel (SOU 1983: 45-47, 69-92, 138-147, 
154, 228).7 För rennäringens fortlevnad krävs att renskötaryrket kan fortsätta att 
attrahera yrkesutövare och då måste renskötarna först och främst kunna erhålla en 
dräglig inkomst och ekonomisk och social trygghet.8 Att inkomstmålet uppnås blir på så 
sätt förutsättning för fortsatt samisk rennäring. Kompletterande sysselsättning kan bidra 
till ökad inkomst, inte minst för kvinnor och regionalpolitiska åtgärder kan 
förhoppningsvis skapa arbeten vid sidan av renskötseln. Sysselsättningsfrågorna får 
dock inte på något sätt underminera rennäringens ställning, den måste fungera som 
effektiv näring och lönsam utkomstkälla för en familj (SOU 1983: 135-136). 
Kompletterande sysselsättning blir därmed inte huvudmålet, utan rennäringen måste 
först och främst ha en effektiv produktion där produktionsresurserna utnyttjas rationellt. 
Också här blir det direkt näringspolitiska målet överordnat, rennäringens lönsamhet i 
sig måste helt enkelt öka.9 Staten hävdas genom prisstöd kunna påverka utvecklingen i 
rätt riktning, men även direkt ekonomiskt stöd bör fortsätta att utgå för att rationalisera 
renskötselmetodema och stödja anpassningen till samhällsutvecklingen (se t ex bil 11 
prop nr 100 1984/85: 32-35, SFS nr 384 1993: §§ 29-35). Ett ökat renantal är 
fortfarande uteslutet som väg att öka lönsamheten. Snarare, som vi kommer att se, 
tvärtom.

Genom näringens välgång förutsätts det minoritetspolitiska målet, att säkra 
rennäringens fortlevnad, nås. Därmed säkras samisk kultur. ”Rennäringslagen syftar 
därför ytterst till att skydda den samiska befolkningens möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kulturliv. I den meningen är rennäringslagen inte bara en näringslag 
utan utgör ett minoritetsskydd, som bygger på ett minoritetspolitiskt ställnings
tagande...” (SOU 1983: 135) Den rationaliseringspolitik på vilken gällande lagstiftning 
grundas har därigenom transformerats till att ”ytterst” vara ett minoritetsskydd, trots att 
det främsta målet, som vi tidigare såg, var att bryta ett traditionellt samiskt levnadssätt

^Samebyns organisation hävdas i denna fråga vara ett problem, då enbart den som är renskötande 
medlem är fullvärdig medlem i sameby. Den renskötande medlemmen (husbonden) anses företräda hela 
familjeföretaget och även om det inte är fastställt i lag vem av ägarna som skall betraktas som medlem, 
har det vanligen lämnat kvinnor utan rösträtt. Förhållandena anses i och för sig inte föranleda ändrad 
lagstiftning (se t ex JoU nr 25 1984/85: 21), men rennäringslagen får inte tolkas så snävt att den hindrar 
kvinnor från att erhålla rösträtt. I ett särskilt yttrande föreslås en lagändring som syftar till att synen på 
företagsbegreppet förändras, ”att man frångår en på hushållsbegrepp grundad rösträtt och istället inför 
rösträtt grundad på individ. Med denna förändring skulle en i dag godtycklig och för kvinnor förnedrande 
tillämpning av lagen undanröjas.” (SOU 1983: 248)
^Tillräckligt många utövare förefaller dock inte vara näringens primära problem, snarare hävdas det 
omvända: Det är samernas benägenhet att stanna i näringen, trots att de egentligen inte har ett tillräckligt 
stort antal renar, som medför låg utkomst. Det sker heller ingen naturlig avgång och därmed inte någon 
generationsväxling (se t ex SOU 1983: 45-47, 177-179, 193). Rationalisering uteblir därmed.
^Förslag att utsträcka samebyns verksamhet till något utanför renskötel fortsätter i enlighet med det att 
avvisas (se t ex prop nr 32 1992/93: 154-159). De som ägnar sig åt renskötsel skall inte tvingas att ägna 
sig åt frågor utanför rennäringen. Därför bör annan verksamhet som bedrivs av medlemmar läggas 
utanför samebyns verksamhet.



och traditionella renskötselmetoder. Detta likställande mellan närings- och minoritets- 
politik påverkar därför inte ”same- och rennäringspolitikens” målsättning: Den 
rationaliserings-, lönsamhets- och effektiviseringspolitik som redan är etablerad måste 
återupptas, preciseras och fullföljas. Det medför att en näringspolitik fortsätter att 
legitimeras, samtidigt som staten med det kan hävdas uppfylla sina folkrättsliga 
åtaganden, att skydda minoritetens kultur och positivt särbehandla den samiska 
gruppen.

Rennäringens rättsliga ställning
Den tyngd som i diskursen läggs vid rennäringen som kulturbärare, innebär att staten 
påtar sig ansvar för att garantera renskötselns vidare utövande. Dess fortlevnad är ett 
samhällsintresse som måste säkras och en grundläggande förutsättning för det är ”att 
samernas rätt att begagna mark och vatten till underhåll för sig och sina renar 
respekteras av andra som använder mark och vatten.” (SOU 1989: 171) Därmed är 
frågan vilken rättslig ställning renskötseln faktiskt har plötsligt av avgörande betydelse.

HD:s dom i skattefjällsmålet bedöms vara den naturliga utgångspunkten för att 
klargöra detta, då den är en tolkning av gällande rätt. Tolkningen av domen resulterar i 
att ändringar i rennäringslagen föreslås, så att tidigare ”missförstånd och konflikter” inte 
upprepas. Det bör bland annat markeras att samernas renskötselrätt bygger på urminnes 
hävd och att renskötselrätten utgör en särskild rätt till fastighet. En sådan markering 
anses inte bara vara viktig för att trygga de renskötandes ställning, utan också ”för hela 
det samiska folket med hänsyn till att dess kulturtraditioner i så hög grad är knutna till 
renskötseln.” (prop nr 4 1990/91: 22-23)10 Som en följd av HD:s dom, definieras 
renskötselrätten som ett enskilt intresse: Samer kan på civilrättslig grund kräva skydd 
mot ingrepp i sin näring (se t ex SOU 1989: 27, 260-274, prop nr 3 1990/91: 52-53). 
Samernas krav på grundlagsskydd för deras hävdvunna rätt till mark och vatten, avslås 
dock. Det skulle, anförs det, i och för sig medföra en reglering av markägarnas ensidiga 
förfogande över mark och vatten, men det skydd som regeringsformen (RF) ger för fri- 
och rättigheter, gäller endast gentemot det allmänna, vanlig lag reglerar förhållandet 
mellan enskilda (se t ex SOU 1989: 126-127, prop nr 32 1992/93: 32). Även en 
grundlagsreglering av egendomsskydd i förhållande till det allmänna avslås dock:

Företrädare för samerna har framhållit att vad man önskar reglera inte är den enskilde individens 
rätt utan det samiska folkets kollektiva rätt till mark och vatten. Det bör då framhållas att de i 2 
kap. RF angivna rättigheterna i överensstämmelse med den uppfattning Sverige hävdar i fråga om 
mänskliga rättigheter tar sikte på individuella rättigheter. Principiella skäl talar därför mot att 
införa en bestämmelse om kollektiva rättigheter i kapitlet om fri- och rättigheter i RF. (prop nr 32 
1992/93: 33)

10I 1992/93 års proposition hävdas det dock redan framgå av förarbetet till rennäringslagen att 
renskötselrätten är en särskild rätt till fastighet. Därför behövs inte något förtydligande i rennäringslagen 
(prop nr 32 1992/93: 94).



Folkrätten anses även den kräva att rennäringens rättsliga ställning stärks. Artikel 
27:s skydd för minoriteters eget kultur- och samfundsliv, innesluter naturligtvis 
renskötsel som ett avgörande inslag i samisk kultur. Den är dessutom ”materiell 
förutsättning för kulturen” och det medför att ekonomiskt stöd, exempelvis för 
rationalisering, inte är tillräckligt, utan det krävs skydd mot ingrepp som direkt hotar 
näringen, som markexploatering (se t ex SOU 1986: 136, 162, SOU 1989: 25, prop nr 
32 1992/93: 103). Konkurrens från andra näringar som använder renbetesmark är ett 
allvarligt hot. Och som samema både ”tillerkänts rättigheter vilka måste respekteras” 
och riksdagen slagit fast ”att rennäringen skall fortleva som näring och som sådan 
utgöra bas för den samiska kulturen” (SOU 1983: 155), måste ökad hänsyn tas till 
rennäringen. Det bidrar till en förändrad syn på näringen som sådan: ”Avgörande för 
förståelsen av hur intrång påverkar renskötseln och renskötselarbetet är att 
renbetesmarkema betraktas som en samling delområden, vilka på ett invecklat sätt inte 
ersätter, utan kompletterar varandra. Varje delområde utgör en länk i en kedja i ett 
system. Intrång i renbetesmarkema innebär inte enbart bortfall av ett större eller mindre 
betesområde utan också en systemförändring.” (SOU 1983: 65) Det tillkommer i linje 
med detta olika lagar som anses stärka skyddet för rennäringen och den definieras vid 
sidan av att vara ett samhällsintresse, som ett riksintresse: ”[Sjådana områden som har 
avgörande betydelse för möjligheten att varaktigt bedriva renskötsel i en viss sameby 
[får] anses vara av riksintresse.” (prop nr 3 1985/86: 58) I naturresurslagen innebär det 
att den skyddas mot ingrepp som försvårar verksamheten, eller näringens utövande 
(SFS nr 12 1987: kap 2 § 5, se även t ex SFS nr 808 1998: kap 3 § 5).11 Därmed 
betraktas renskötselrätten dels som enskilt intresse, där direkta ersättningsanspråk kan 
ställas, dels som ett allmänt, riks- eller samhällsintresse, som syftar till att bevara 
förutsättningarna för renskötsel och till vilka hänsyn måste tas.

En av de viktigaste effekterna av denna nya grund för politiken, är att samråd mellan 
renskötare och intressen motstående rennäringen anses böra äga rum. Till de senare 
hänförs också det allmänna, som kommuner: ”Samerna utgör en liten del av 
kommuninvånarna. Deras speciella intressen riskerar därför att få ge vika när de ställs 
mot andra intressen.” (SOU 1989: 247) En helhetssyn vid ingrepp i renbetesmarkema 
förutsätter samråd, så att konsekvenser av flera olika ingrepp kan bedömas. 
Rennäringens utövare tillerkänns därmed explicit ett utökat handlingsutrymme, men så 
är det också renskötselns särskilda form av markutnyttjande som gör markan vändnings- *

ULiksom 1960-talets utredning om renbetesmarkernas omfattning, kan dock detta resonemang om 
riksintresse tolkas på ett omvänt sätt: Endast de områden som definierats som riksintresse åtnjuter särskilt 
skydd, övriga områden är öppna för förhandling om intrång. Det hävdas också att en redovisning av de 
olika markområdenas skilda betydelse å det snaraste måste till, snarare än att områden i förväg avgränsas 
som riksintresse för rennäringen (se t ex SOU 1989: 215-221).



frågorna speciella. Betydelsen av samråd understryks av att ingen särskild 
markanvändare anses kunna räkna med att nyttja mark och vatten inom 
renskötselområdet utan konkurrens, inte ens renskötarna. Samråd anses vara den 
snabbaste vägen att nå för alla acceptabla lösningar. Samrådsföreskrifter finns 
visserligen redan för skogsbruket, som anses vara det intresse som vållar rennäringen 
störst skada, men de hävdas behöva större tyngd. Inte minst därför att den form som 
förekommer inte anses fungera helt tillfredsställande ur rennäringens synvinkel. 
Samrådsskyldighet bör därför lagstadgas (se t ex SOU 1989: 195-206, 280-293, prop nr 
3 1990/91: 54-57). ”Vi har vidare sagt att ett verkligt samrådsförfarande förutsätter att 
parterna är något så när jämställda... [Det] kan därför sägas fordra att frågan om den 
aktuella skogsbruks åtgärden skall få vidtas prövas av ett särskilt organ i de fall parterna 
inte kan komma överens i samrådet.” (SOU 1989: 289) Det betonas dock att samråd 
inte får leda till att balansen mellan olika intressen förändras fullständigt. Exempelvis 
skall inte skogsbruket hindras i sin näringsutövning, utan utgångspunkten bör alltid 
”vara att en avverkning skall få ske, såvida den inte rubbar grundförutsättningarna för 
att bedriva renskötsel i den berörda samebyn.” (SOU 1989: 292)

Även om rennäringen faktiskt erhåller ett förstärkt rättsligt skydd för centrala 
markområden och renskötarna utökat inflytande, framträder samtidigt ett motsatt 
synsätt i fråga om upplåtelse av rätt till jakt och fiske på statens mark ovan 
odlingsgränsen och på renbetesfjällen: Dels bedöms antalet upplåtelser kunna öka 
betydligt, dels bibehålls upplåtelserätten av staten. I en proposition anförs att 
”[u]pplåtelse av rätt till jakt och fiske på statens mark skall utvidgas till att i princip 
omfatta all mark där inte någon olägenhet av betydelse uppkommer för rennäringen 
eller där samebymedlems rätt till jakt eller fiske inte träds för när.” (prop nr 32 1992/93: 
131, se även SFS nr 384 1993: § 3) Vare sig den bekräftade samiska bruksrätten, det 
folkrättsliga skyddet, eller helhetssynen på rennäringen gör sig således påmind i 
upplåtelsefrågor. Utgångspunkten anses också böra vara, liksom vid markanvändnings- 
frågor i allmänhet, att rätt till jakt alltid skall upplåtas om inte större olägenhet 
uppkommer. Ansvaret för upplåtelser skall heller inte överlåtas till samema, det hävdas 
olämpligt i en fråga ”där det finns direkta motstående intressen mellan samisk 
befolkning och andra. Genom att länsstyrelsen även i fortsättningen har huvudansvaret 
för upplåtelserna garanteras att alla berörda intressen beaktas vid besluten...” (prop nr 
32 1992/93: 143) Staten betraktas därmed som opartisk och som sådan fortfarande bästa 
beslutsfattare.

Motstående intressen, reglering och kontroll
Helhetssynen på rennäringen och den förstärkta rättsliga ställningen diskuteras således



inte enbart utifrån HD:s dom och folkrättsliga krav på skydd för samisk kultur. 
Rennäringens ställning anses också vara fråga om andra markanvändares intressen. 
Även de måste tillvaratas, vilket inskränker de konkreta åtgärder som kan vidtas. När 
motstående intressen påkallas, ställs frågan inte längre hur långt samemas rättsliga 
skydd bör utsträckas, utan hur långt det kan utsträckas utan att vara till men för andra.

Framför allt är det två välkända frågor som aktualiseras: Renantal och betydelsen av 
ändrade metoder. Renantalet hävdas överskrida marktillgången med bred marginal, 
läget bedöms kritiskt och omedelbara åtgärder nödvändiga. Ett för högt renantal anses 
vara till men dels för betesmarken som sådan; dels i längden för samema själva ur 
ekonomisk synvinkel — ett väl avvägt renantal hävdas ge bättre avkastning; dels för 
motstående intressen (se t ex SOU 1983: 170, prop nr 4 1990/91: 17, 39-47, prop nr 32 
1992/93: 180,184). Även om intrång i renbetesområdet ges större skuld än tidigare ”till 
att en obalans mellan betestillgång och renantal kan uppstå” hävdas orsaken fortfarande 
främst vara intern: ”Det är i första hand renägarnas konkurrens om betet som är 
orsaken...” (SOU 1989: 179) Skulden står, liksom tidigare, främst att finna hos samema 
själva. Relationen mellan antal renar och marktillgång, är inte först och främst en fråga 
om att samema har för lite mark, eller att motstående intressens markanvändande måste 
begränsas, utan det hävdas att samema måste anpassa sitt renantal efter marktillgång. 
För motstående intressen är strövrenar som följd av det höga renantalet, speciellt 
störande (se t ex prop nr 4 1990/91: 46). I och med rationaliseringssträvan togs dock 
tidigare möjlighet för staten att med direkta ingrepp minska renantalet bort. Det föreslås 
därför återinföras ett stadgande om att myndigheterna genom vite kan reducera 
renantalet. Ett förstärkt rättsligt stöd för rennäringen anses inte rimligt, om inte frågan 
om det alltför stora renantalet samtidigt hanteras (se t ex SOU 1989: 262, SFS nr 1489 
1990: § 71, SFS nr 36 1993: § 15). Renantalet ses därmed som en fråga fristående från 
förutsättningen för samisk kultur och den tidigare övertygelsen att rennäringen måste 
garanteras ett visst antal yrkesutövare faller i glömska. Framför allt begränsas tillträde 
till det som av staten definierats som bärare av samisk kultur. Som det uttrycks i ett 
remissyttrande av SSR, ”fastställandet av ett visst antal renar [är] också ett fastställande 
av hur många av oss som skall få plats i det samiska samhället inom dess kärnområde.” 
(Ds 1989b: 277)

En annan orsak till det höga renantalet bedöms vara förändrade metoder, som 
tillskottsutfodring. Tillskottsutfodring ligger i och för sig i linje med strävan efter en 
rationellt bedriven renskötsel: ”Genom en sådan utfodring ökar tamhetsgraden, 
hjordarna hålls bättre samlade, flyttningarna underlättas och problemet med strövrenar 
motverkas.” (prop nr 4 1990/91: 100) Samtidigt hävdar exempelvis Skogsstyrelsen att 
tillskottsutfodring klart hänger ”ihop med det höga renantalet. Ett högt renantal leder till



ett minskat naturbete genom överbetning och därigenom ett större behov av 
tillskottsutfodring.” (prop nr 4 1990/91: 120) Styrelsen anför att det är den naturliga 
betestillgången som måste styra renantalet, inte en artificiell. Moderniseringen av 
renskötselarbetet föranleder att det från olika håll framförs att rennäringen inte längre 
kan åtnjuta särskilda rättigheter som begränsar andra markanvändningsintressen. Det 
höga renantalet anses strida mot åsikten att rennäringen skulle vara i behov av en stärkt 
rättslig ställning, en näring som är i så stark tillväxt kan inte behöva ytterligare skydd 
(se t ex Ds 1989b: 237, 245, 248-250). Nya metoder hävdas också kunna komma i 
direkt konflikt med vad folkrätten egentligen skall skydda. I ett remissyttrande från 
skogsindustrierna formuleras en till fråga förklädd ståndpunkt: ”Rent allmänt kan man 
fråga var gränsen går för samhällets ansvar för samekulturens fortlevnad resp. en 
lönsam renköttproduktion. Om en gammal näring i vissa former blir för dyr i dag är det 
inte givet att samhället automatiskt skall konservera och stödja denna med garantier för 
en lönsamhetsutveckling parallellt med samhället i övrigt. De måste vara samemas sak 
om de vill/orkar fortsätta.” (prop nr 4 1990/91: 123) Ändras metod och inriktning kan 
det inte längre vara samhällets, utan samemas egen sak att ”fortleva”. I samerätts- 
utredningen formuleras gränserna för det folkrättsliga skyddet i svaret på frågan om 
man kan tänka sig att rennäringen i brist på bete tvingas in i helt nya former av 
renskötsel, exempelvis med någon form av framavlad ren för boskapsskötsel, utan att 
folkrätten överträds? Här ges en bestämd tolkning:

När vi gör gällande att rennäringen är av avgörande betydelse för den samiska kulturen avser vi 
rennäringen som vi känner den. Dagens rennäring är visserligen moderniserad med tekniska 
hjälpmedel av olika slag, men den bygger i allt väsentligt på renskötseln som den i grunden alltid 
bedrivits, dvs. i samklang med naturen, anpassad efter djurets beteende och efter årstiderna samt 
ianspråktagande stora arealer. Det är på sådan renskötsel som den samiska kulturen till stora delar 
bygger och det är därför rimligt att ’de naturliga förutsättningarna’ för sådan renskötsel också har 
folkrättsligt skydd. (SOU 1989: 272)

Härmed avfärdas påtvingade förändringar. Mot sådana kan samema påräkna statens 
skydd och stöd. Självvalda förändrade metoder skulle dock kunna medföra att 
renskötseln inte borde stödjas enligt folkrätten, eftersom det är ”rennäringen som vi 
känner den” som skyddas.12 Som förutsättning för samisk kultur bör renskötseln 
bedrivas enligt sedvanliga metoder.

Då diskussionen återknyts till en klassisk problemställning i svensk samepolitik — 
renskötarnas relation till andra befolkningsgrupper — nås också den definitiva gränsen 
för förändring. Trots all hänvisning till gällande rätt och folkrätt, förs samma diskussion

12Denna uppfattning kommer t ex till uttryck i fråga om när tillstånd för avverkning av skog kan ges. 
Tillstånd kan inte ges om den stör sedvanlig samling och flyttning av en renhjord. Med sedvanlig menas 
traditionella metoder. Används tekniska hjälpmedel, som flyttning av renarna med lastbil, ”kan man inte 
längre hävda ett skydd mot skogsbruksåtgärder som omöjliggör flyttning längs den traditionella 
flyttningsleden.” (SOU 1989: 341)



som vid sekelskiftet: Det råder konflikter mellan de renskötande och den övriga 
befolkningen, renantalet måste regleras och nya metoder skapar problem (ofta i 
kombination med förslappning i renvården). Utan att tvinga renskötare till ett 
nomadiserande liv för att åtnjuta statens stöd, finns en väl etablerad föreställning för hur 
renskötsel skall bedrivas — på traditionellt sätt. Här anförs inte en tillbakagång till mer 
”naturliga” former av renskötsel, men uppenbarligen är inte rationalisering och 
”moderna metoder” odelat positivt. Åtminstone inte om de är så bra att renantalet höjs. 
När ”motstående intressen” vägs in förskjuts således perspektiv, från att vara en fråga 
om samiska rättigheter, till att handla om en kamp mellan intressen.13 ”Det är 
ofrånkomligt att konflikter uppstår mellan rennäringens intressen och motstående 
intressen.” (prop nr 4 1990/91: 73) Synen på rennäringen som en kamp mellan 
motstående intressen blir också påtaglig under denna tidsperiod. Även om intressen 
alltid stått mot varandra, definierades inte problematiken tidigare som en intressekamp i 
bemärkelsen kamp, därtill var samema alltför maktlösa. Obalansen ur ett makt
perspektiv är naturligtvis fortfarande stor mellan minoritetsgruppen och det 
dominerande samhället, men staten är tvungen att förhålla sig till vad som tolkas som 
rådande rättsläge.

Detta återupprättande av tidigare förhållningssätt och föreställningsvärld kan därför 
ses som en följd av att samer i diskursen tillerkänns en starkare rättslig ställning vad 
gäller rätt till mark och vatten, dvs deras rättigheter går inte längre att ignorera; samt av 
att de själva deltar i diskursen och driver rättsfrågor. Den helhetssyn till förmån för 
rennäringen som bedömdes vara så viktig, får stå tillbaka och två frågor bedöms viktiga 
att lösa genom lagstiftning:

[A]tt motstående intressen på helt annat sätt än hittills måste ta hänsyn till de behov som 
renskötseln har. Samtidigt ställer förslagen krav på att renskötseln bedrivs på ett sätt som innebär 
en anpassning till de naturgivna förutsättningarna i fråga om bete och ett hänsynstagande till andra 
markanvändningsintressen i området. Genom ett ömsesidigt hänsynstagande och respekt för 
varandras behov skapas förutsättningar för ett smidigt samutnyttjande av renbetesmarken och 
därmed också för en levande bygd. (prop nr 32 1992/93: 180)

Med föreställningen om konkurrens mellan näringar är statens uppgift i första hand att 
avväga och skapa balans mellan olika intressen. Det har, som vi tidigare sett, varit ett 
kraftfullt argument för statlig reglering och kontroll av rennnäringen. Detta perspektiv 
slapps inte. I vanlig ordning måste samema, när de tillerkänns vissa rättigheter, också 
fullfölja ”sina skyldigheter” (se t ex SFS nr 36 1993: §§ 15, 65-66, 68-71, SFS nr 1553

13Detta synsätt blir tydligt i de många remissinstanser som karaktäriserar samerättsutredningen som en 
”partsinlaga”, ”en utredningsmässig skandal” och förslagen som ”ensidiga”, som en följd av att endast 
företrädare för renskötseln varit företrädda (se t ex Ds 1989b: 50, 171, 200, 255, 257, 266, 278, 302-303, 
310-311, Ds 1992: 200, 211, 241). Utredningen ses som en reglering av förhållandet mellan olika 
näringsintressen, inte som en utredning om samernas rättsliga ställning.



1996: § 65a).

Rennäringen som grund för samisk kultur
Föreställningen om rennäringen som förutsättning för samisk kultur befästs således 
ytterligare genom att folkrätten anses skydda rennäringen från intrång och att 
rennäringslagen explicit transformeras till minoritetsskydd. Tyngdpunkten i diskursen 
har därmed definitivt förskjutits från ekonomiska nödvändigheter till kulturella, även 
om rennäringens ekonomi, som vi har sett, betraktas som en förutsättning för kultur. 
Näringen måste för att fortleva vara lönsam. Detta ställningstagande understryker att 
tidig samepolitik och de första renbeteslagama var att betrakta som ett minoritetsskydd, 
vilket innebär att tidigare förd politik legitimeras i helt modern terminologi (se t ex 
SOU 1986: 48). Svensk lagstiftning har helt enkelt hindrat samer från att assimileras 
med den övriga befolkningen genom sin segregeringsstrategi och har därmed i ett 
historiskt perspektiv varit god.

Näringens rättsliga ställning i sig har också stärkts till följd av HD:s dom. Domen är 
av avgörande betydelse i och med att renskötselrätten inte längre kan klassificeras som 
”lapparnas privilegium”, utan den grundas på urminnes hävd och är av civilrättslig 
karaktär. Rennäringslagen är därmed inte en särlagstiftning som privilegierar de 
renskötande på den övriga befolkningens bekostnad. Samtidigt blir följden av detta att 
kraven om reglering och kontroll ökar. Och då det hävdas att rennäringens rättsliga 
ställning måste ordnas samtidigt med frågan om högsta renantal, förefaller den 
dominerande föreställningsvärlden fortfarande präglas av att samemas renskötsel är ett 
privilegium och ingen rätt. Staten är opartisk skiljedomare i kampen mellan olika 
intressen och kontrollerar att samema uppfyller de skyldigheter som följer av särskilda 
rättigheter. De brister som politiken ansetts ha, har därmed sökt avhjälpas och konkreta 
åtgärder utformats, utifrån ett traditionellt förhållningssätt. Någon anledning att ändra 
politikens huvudsakliga inriktning finns egentligen inte, även om brister i tillämpning 
existerar (se t ex prop nr 4 1990/91: 20, prop nr 32 1992/93: 88).

Ser vi till rennäringsdiskussionen förefaller således föreställningen om samer som 
minoritetsgrupp och urbefolkning med rätt att ställa (vissa) legitima krav inte kräva att 
politiken förändras. Frågan om samisk kultur är en fråga om rennäringens ställning, 
näringen legitimerar särskilda rättigheter, men rättigheterna måste avvägas och näringen 
regleras med hänsyn till motstående intressen.

Samisk kultur: Livssyn och språk
Samemas kulturella särart anses erhålla skydd både i grundlag och folkrätt, vilket 
medför förpliktelser från svenska samhällets sida. Minoritetsgrupper skall särbehandlas 
positivt och erhålla ett visst mått av kulturell autonomi. Som vi har sett, hävdas det



förstärka skyddet för rennäringen. Det är ju dock bara en minoritet av 
minoritetsgruppen som är sysselsatt i ”den näring som traditionellt förknippas med 
samisk kultur, renskötsel. Någon expansion av renskötseln torde inte vara praktiskt 
möjlig. Tvärtom råder betydande samstämmighet om att antalet renar för närvarande är 
i överkant. Samisk kultur odlas emellertid också av samer utanför de renskötande 
familjerna, även av sådana personer som lämnat de trakter där samer traditionellt varit 
bosatta eller stadigvarande rört sig inom.” (prop nr 32 1992/93: 34) Återigen medför 
således konstaterandet att renskötseln inte kan expandera att samer utanför renskötseln 
uppmärksammas. De icke renskötande anses dock nu vara bärare av samisk kultur och 
det betraktas inte som

meningsfullt att söka utröna vilka kulturelement som måste vara till finnandes och helst aktiva för 
att någon skall definiera sig själv som hörande till en samisk kulturkrets. Om man använder den 
vidaste av alla kulturdefinitioner, den sociologiska, blir kultur summan av de föreställningar, 
värden, symboler som en grupp (ett folk) är bärare av. Möjligen kan man översätta detta kultur
begrepp med ordet livssyn. Det innebär att kultur i denna mening är något man socialiseras till. 
Individen bär denna etniska identitet, denna kultur med sig genom hela livet. Med detta synsätt 
kan en individ lämna den kulturella omgivningen men ändå behålla sin etniska identitet. (Ds 
1989a: 19)

En explicit koppling till renskötsel försvinner således ur föreställningen om det typiskt 
samiska och kultur definieras som summan av gruppmedlemmarnas föreställningar, 
värden, symboler etc, istället för att en på förhand given kulturdefinition tillåts definiera 
gruppen. När detta synsätt nu sammanlänkas med folkrätten föranleder det förslag till 
olika former av särlagstiftning vid sidan om rennäringen.

En vidgad syn på samisk kultur: En språklag
Denna förändrade syn på samisk kultur och identitet kommer framför allt till uttryck i 
den ökade vikt som fästs vid språket:

Ett folks språk är dess mest betydelsefulla kulturella särdrag. Språket ger uttryck åt folkets 
levnadsbetingelser, värderingar, synsätt och traditioner. Varje språk kan sägas vara ett alldeles 
speciellt sätt att meddela och analysera omvärlden på; ett särskilt sätt att känna och tänka och 
uttrycka sina känslor och tankar. Det är detta som gör varje språk unikt. Den samiska kulturen och 
därmed det samiska språket är en del av Sveriges kulturarv. Det är därför en nationell angelägen
het att värna det samiska språket och se till att det ges möjligheter att utvecklas. (SOU 1990b: 
149)14

Om ett språk försvinner, försvinner nyckeln till en specifik verklighetsuppfattning, eller 
världsbild. Språkbevarande formuleras därför som en förutsättning för att stödja och

l^Här höjs dock ett varnande finger: Kanske är språkbevarande och -utveckling ett alltför snävt mål för 
statens stöd till samisk kultur. Det finns ju faktiskt en mängd samer som inte har nästan någon kunskap i 
det samiska språket, men som ändå inte ”sätter sin samiska identitet i fråga”. Målet måste därför vara 
vidare, ”att bevara den etniska identiteten. Man måste för att vara realistisk inse att många samer, särskilt 
bland dem som flyttat ut från Såpmi, förlorat sitt språk utan att för den skull förlora sin samiska identitet. 
För dem blir andra identitetsskapande faktorer än språket väsentliga. Det är viktigt att sådana stöds och 
uppmuntras.” (Ds 1989a: 27)



skydda samisk kultur (se t ex SOU 1990a: 10).
Ett språk anses beroende av många faktorer för att fortleva och för att bevara det 

krävs ett brett samhälleligt perspektiv. Språkbevarande eller språkbyte hävdas därför 
endast kunna förstås mot bakgrund av politiska, ekonomiska, sociala och 
socialpsykologiska faktorer, där samhällets maktrelationer mellan majoritet och 
minoritet är avgörande: ”Majoriteten kan använda sina maktbefogenheter på en skala av 
fullständigt förtryck av minoritetens kulturella särart inkl. dess språk till en situation där 
särlagstiftning till skydd för minoriteten förekommer. Ytterst kan majoriteten stifta 
lagar som innebär att maktobalansen jämnas ut, dvs. minoriteten ges en specificerad 
grad av autonomi.” (SOU 1990a: 84) Att maktordningen betonas, liksom att politiska 
beslut kan påverka (och påverkar) minoritetens ställning, medför att analysen av det 
samiska språkets ställning i Sverige tar sin utgångspunkt i den hittills hårdaste 
inomdiskursiva kritiken av förd politik. De politiskt-legala förhållandena hävdas avgjort 
missgynnat språket; samema har själva varken kunnat påverka politik eller lagstiftning 
och den svenska majoriteten har dikterat samemas livsvillkor. Stor vikt fästs vid 
ekonomiska förhållanden och samemas marker anses ha exploaterats. Industrialisering, 
urbanisering och rennäringens rationalisering har kraftigt påverkat den samiska 
gruppens demografiska sammansättning. Samemas kärnområde har brutits upp och det 
antal samer som håller fast vid sin kulturella identitet och sitt språk är färre än de annars 
skulle vara. Samemas kulturspecifika drag har hänvisats till den privata sfären, 
majoritetens normer har dominerat och samemas beteende tolkats efter det dominerande 
samhällets måttstock. Det har inneburit att majoriteten skapat en stereotyp av samema 
och det samiska har värderats lågt (se t ex SOU 1990a: 133-137, SOU 1990b: 119).

Sammantaget har det medfört att samema bedöms vara i en framskriden process av 
språkbyte. Insatser för att skydda språket i sig är inte tillräckliga, utan det är viktigt att 
genomdriva ”mer övergripande åtgärder av ekonomisk, regionalpolitisk och politisk
legal karaktär, som syftar till att göra språket gångbart för det stora flertalet av den 
samiska befolkningen.” (SOU 1990a: 169) Det föreslås, för det första, en politisk-legal 
utveckling mot en ökad grad av autonomi, där fullständig självstyrelse naturligtvis är 
det absolut bästa. Det är dock inte aktuellt, speciellt som det inte ens anses framföras av 
samerna själva. En begränsad autonomi är därför ett alternativ att föredra och 
inrättandet av ett sameting kan ses som ett led i den riktningen. För det andra är det 
viktigt att stödja bevarandet av samiskan genom en särskild språklagstiftning som ökar 
språkets symbol-, status- och bruksvärde, ”att självklart kunna använda sitt språk i ett 
brett spektmm av situationer stärker språkets status och individernas självkänsla.” (SOU 
1990a: 128) Samtidigt skulle en språklag ge samiskan offentligt erkännande, synliggöra 
samisk kultur och utgöra en skyddsmekanism mot svenskan. Här föreslås ett flertal



åtgärder; att ge samiskan ställning som regionalt officiellt språk; att ge samer rätt att 
använda samiska i kontakt med myndigheter, sjukvård etc, inom traditionella samiska 
bosättningsområden; och att trycka broschyrer och dokument relevanta för samer på 
samiska (se t ex SOU 1990a: 164-165, SOU 1990b: 135, 174-176).15 För det tredje är 
skolans utformning central. Den särskilda sameskolan hävdas i ett historiskt perspektiv 
inte ha tagit hänsyn till det samiska språket. Samiska har aldrig varit ett alternativ till 
svenska och skolgång i samisk regi har varit uteslutet. En helt fristående samisk 
utbildningsväg parallell med det svenska skolsystemet bedöms dock fortfarande 
orealistisk.16 ”Den enda rimliga lösningen torde vara att det på varje utbildningsstadium 
skall finnas en chans till ett samiskt inslag utöver den hemspråksundervisning som varje 
same har rätt till oavsett bostadsort.” (Ds 1989a: 93) Det föreslås också rätt för alla 
samer att erhålla grundläggande undervisning i samiska, om det inte tillhandahållits 
genom ordinarie skolgång (SOU 1990a: 166, SOU 1990b: 174-176).

När samisk kultur bedöms vara mer än rennäring anses således särskild lagstiftning, 
vid sidan om rennäring och sameskola, för första gången nödvändig för att bevara 
samisk kultur. Språkets ställning kan i längden endast förstärkas genom att 
maktrelationen mellan majoritet och minoritet antar mer jämlika former. Det är framför 
allt politisk makt samema saknar och maktrelationen kan endast brytas genom politisk
legala åtgärder — särskilda rättigheter. Denna föreställning nedtonas dock i 
samerättsutredningens slutbetänkande och det betonas att just i frjlga om 
språkbevarande/språkbyte är slutsatser och värderingar utredningsförfattarnas egna 
(SOU 1990b: 103). Fokuseringen av bristen på politisk makt som det allvarligaste 
problemet för en minoritet att bevara sitt språk, försvinner därmed till förmån för 
ekonomiska faktorer. Det är de ”som djupast sett synes ligga bakom samemas språkbyte 
från samiska till svenska.” (SOU 1990b: 152) Idén om ökat politiskt handlingsutrymme 
trängs också ut ur diskursen som avgörande faktor för språkbevarande, till förmån för 
åtgärder riktade mot språket i sig. Den språklagstiftning som föreslås tar sin 
utgångspunkt i språkpolitiska överväganden. Det är språket som behöver stöd, inte de 
enskilda användarna, de behärskar ju redan svenska.17 Det långsiktiga målet är

^Mer generella åtgärder föreslås också för att skydda språket: Faktiska utkomstmöjligheter inom det 
samiska bosättningsområdet; en standardisering och modernisering av språket genom samernas egen 
försorg; ökad forskning så att större kunskaper om samernas livsvillkor kan nås; och slutligen, att samiska 
kulturyttringar ges utrymme i samhället i stort (SOU 1990a: 166-168, SOU 1990b: 138, 231).
16Det anses ej möjligt, beroende av dels den geografiska spridningen, sameskolan når endast fem procent 
av de samiska barnen, dels samernas språksituation med många olika dialekter, vilket påverkar 
läromedelsframställningen, dels är det svårt att rekrytera lärare med goda kunskaper i samiska (se t ex 
SOU 1990a: 134-136, SOU 1990b: 76-77, Ds 1989a: 100-107).
17Ett liknande synsätt kommer till uttryck vad gäller Europarådskonventionen om minoritetsspråk: 
”Konventionen är ägnad att skydda och utveckla minoritetsspråk, inte språkliga minoriteter.” 
(Konstitutionsutskottets betänkande nr 11 1997/98)



fortfarande ”tvåspråkighet. I samemas kultursituation är tvåspråkighet betydelsefullt för 
att samema skall kunna behålla sin samiska identitet och samtidigt kunna verka i det 
svenska samhället.” (SOU 1990b: 154-155)

Samtidigt som denna nya föreställning om gruppen presenteras, är dock inte 
rennäringen helt utträngd från sin roll som förutsättning för kulturen. Likt under 
föregående tidsperiod, hävdas det vara bland de samer som fortfarande är sysselsatta i 
rennäringen som språket är bäst bevarat: ”Inom en sådan näring utvecklas särskilda ord 
och uttryck. Den som inlemmas i näringsgemenskapen blir delaktig i gruppens 
värderingar, kultur och språk.” (SOU 1990b: 123) De som har mest kontakt med en 
miljö utanför närmiljön väljer i större utsträckning svenska som språk. Med språkets 
betydelse är de på så sätt ”längre” från den samiska kulturen. De åtgärder som föreslås 
skall därför främst vidtas inom traditionella samiska bosättningsområden och medvetet 
begränsas utrymmet för vilka myndigheter som skall omfattas av lagen och i vilka 
frågor: ”[D]e samiska språkrättighetema begränsas till myndigheternas befattning med 
rennäringsfrågor och andra ärenden enligt rennäringsförfattningama.” (SOU 1990b: 
159)

Språk anses dock vara ”flexibla instrument för kodning av verklighetsuppfattning...” 
(SOU 1990a: 139), vilket innebär att de kan förändras med livssituation. Samiskans 
bevarande anses därför på ett teoretiskt plan inte beroende av en stark koppling till 
rennäringen, men ”[i] praktiken är det dock så, att om rennäringen blir mindre 
betydelsefull för samema, utan att samiska används i andra vardagliga sammanhang, så 
försvårar detta helt klart språkbevarandet.” (SOU 1990a: 140) Rennäringen är därmed 
central för samiskans bevarande, men inte avgörande och det nära sambandet mellan 
språk och rennäring ses inte heller som odelat positivt: Å ena sidan bevarar den 
traditionella näringen språket (den är en förutsättning), å andra sidan hotar den språkets 
bevarande om den slås ut (och inte används ”i andra vardagliga sammanhang”). Den 
samiska gruppens heterogenitet, som till synes är en nackdel vid språkbevarande, kan 
också i längden bli till fördel: ”En livskraftig minoritet i dagens modema samhälle 
behöver en viss grad av heterogenitet; deltagande i varierade aktiviteter möjliggör en 
allsidig användning av språket.” (SOU 1990a: 148)

Med språk som det mest betydelsefulla särdraget, finns inte längre en ”naturlig” 
begränsning av hur många samer som kan komma i åtnjutande av och som bär samisk 
kultur.

Samer som minoritetsgrupp: Grundlagsändring, samelag och sametingslag
Sverige hävdas således erkänna samer som urbefolkning och deras ”rätt att behålla och
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv. I regeringsformen sägs dessutom att



minoritetens möjligheter härtill bör främjas.” (SOU 1986: 165) Grundlagen anses dock 
inte vara tillräckligt skydd, en grundlagsändring föreslås, där samemas särskilda 
ställning som urbefolkning markeras. Den skulle ge samema en form av officiell status 
och betona deras särställning i relation till andra minoritetsgrupper:

Samema har funnits i de nordliga delarna av Skandinavien innan dessa områden befolkades av 
andra och långt innan den svenska nationalstaten växt fram. Den samiska kulturen är därför sedan 
länge en betydelsefull del av vårt svenska kulturarv. Till detta kommer att samerna till skillnad 
från nära nog samtliga andra minoritetsgrupper i Sverige inte kan förlita sig på stöd för sin kultur 
och sitt språk från något annat land där man utgör folkflertalet eller har en stabil kulturell och 
språklig bas. (SOU 1989: 126)

Till denna grundlagsändring föreslås även en särskild samelag. Visserligen anses 
samemas ställning som etnisk minoritet och urbefolkning skyddas genom ett antal olika 
lagar och förordningar, men övergripande bestämmelser om skydd för samiskt kultur- 
och samfundsliv saknas. Om samepolitiken skall kunna formuleras utifrån en helhetssyn 
anses detta skydd böra samlas i en lag. Speciellt som samefrågan bedöms full av 
samband som påverkar bedömningen och är betydelsefulla för samekulturens 
fortlevnad. ”Som exempel kan nämnas sambandet mellan det samiska språket och 
rennäringen. Det samiska språket har fått en allt svagare ställning men är fortfarande 
levande och viktigt inom rennäringen. Ändrade förhållanden inom rennäringen kan 
därför positivt eller negativt påverka det samiska språkets ställning.” (SOU 1989: 128) I 
samelagen skall stadgas statens skyldighet att i enlighet med sina folkrättsliga 
åtaganden positivt särbehandla samerna och att det är staten som har det yttersta 
ansvaret för att samemas möjligheter att bevara sin kultur tillgodoses. Lagen skall även 
redovisa det som främst ger uttryck för samemas identitet och vad som därmed bör 
skyddas.

Föreställningen om samer som grupp är också avgörande för förslaget om ett 
representativt organ. De samiska intresseorganisationerna anses inte längre 
representativa för hela befolkningsgruppen: ”Vi har gjort den i och för sig självklara 
iakttagelsen att rollen som intresseorganisation är svårförenlig med de krav som kan 
ställas på ett för hela folket representativt organ.” (SOU 1989: 147, se även t ex mot nr 
1628 1981/82: 3) Även om samer inte bedöms vara ett folk med rätt till självstyre, 
betraktas de som ett folk i andra sammanhang och bör erkännas som det. De bör 
tillförsäkras någon form av kulturell autonomi. Speciellt viktigt hävdas det vara då 
samema är ett splittrat folk, som länge drivit frågan om ett särskilt samiskt parlament 
med inflytande över kulturliv, markanvändning och naturmiljö. Många samer har 
lämnat det traditionella bosättningsområdet, skillnaderna är stora mellan samiska 
språkdialekter och näringsmässigt är samema uppdelade. Samhället har därför svårt att 
stödja samer som grupp med övergripande insatser och samer utanför renskötseln



bedöms få allt svårare att behålla sin samiska identitet. ”För en minoritet som samema 
är gruppsamhörigheten av avgörande betydelse. Känslan av samhörighet inom 
minoriteten (etnicitet) måste bevaras för att den etniska gruppen skall kunna existera.” 
(SOU 1989: 148) Ett sameting anses ge institutionell förutsättning för att bevara 
sammanhållningen i gruppen, samtidigt som den, i enlighet med folkrättsliga krav om 
kulturell autonomi, tillerkänns ett ökat politiskt handlingsutrymme: ”Den samiska 
kulturens fortlevnad kan inte tryggas uteslutande genom ekonomiska stödåtgärder från 
samhället, även om detta är en viktig förutsättning. Samhället måste därutöver se till att 
det samiska folket ges en reell möjlighet att självständigt utveckla sin kultur på egna 
villkor. Detta torde förutsätta att samema har ett beslutande organ som är representativt 
för hela minoriteten och valt av den.” (SOU 1989: 147)

Institutionalisering av en ny föreställningsvärld
Med dessa nya lagförslag skisseras en ny föreställningsvärld. Den förefaller dock inte 
etableras, eller vara den dominerande, eftersom den till stora delar inte institutionali- 
seras i lag. En särskild samisk språklagstiftning till skydd för samisk kultur vid sidan av 
rennäringen, avvisas exempelvis i den proposition som följer samerättsutredningens 
slutbetänkande.18 I den hävdas att: ”Sametinget ges ett ansvar för att leda det samiska 
språkarbetet och tilldelas särskilda resurser för detta ändamål. Någon lagstadgad rätt att 
använda samiska i officiella sammanhang bör inte införas. Inte heller bör någon 
lagstadgad rätt för äldre samer att få undervisning i sitt språk införas.” (prop nr 32 
1992/93: 53, se även Konstitutionsutskottets betänkande nr 17 1992/93: 21) Därmed 
avfärdas i tre meningar hela föreställningen om vikten av en språklagstiftning för 
språkbevarande, samisk kultur och officiellt erkännande av samema som grupp. 
Språkets bevarande är inte i första hand samhällets uppgift, utan samemas: ”Självfallet 
ligger det i samernas egna händer om det samiska språket skall kunna fortleva och 
utvecklas.” (prop nr 32 1992/93: 54) Sametinget föreslås leda arbetet med det samiska 
språket och det kan genom överenskommelser med andra myndigheter genomföra 
reformer liknande samerättsutredningens förslag. ”Därvid måste Sametinget givetvis 
vara berett att finansiera de dryga kostnader sådant översättningsarbete drar. Någon 
lagstiftning för att genomföra en sådan verksamhet krävs inte.” (prop nr 32 1992/93: 
56) Det anses inte heller vara statens uppgift att se till så att alla samer får rätt till en 
grundläggande undervisning i sitt eget språk. Är det något sametinget vill genomföra, 
kan det ”med de medel som ställs till tingets förfogande bekosta framställning av

18Liksom i många andra frågor utgör en jämförelse med Norge och Finland ett gott argument för den 
svenska hållningen, men i språklagsfrågan inte som ett stöd för liknande åtgärder, i Norge och Finland 
finns ju denna typ av lagstiftning. Istället hävdas att förhållandena i Sverige avviker så pass från de båda 
grannländerna att förutsättningarna för en språklag därmed inte är lika (prop nr 32 1992/93: 55).



material som kan användas för undervisning i samiska i skolorna.” (prop nr 32 1992/93: 
56) Alla kopplingar till någon form av maktrelation mellan det dominerande samhället 
och den dominerade gruppen, som samhället genom särskilda rättigheter bör försöka 
jämna ut, avfärdas därigenom definitivt.

Även merparten av de förändringar som syftar till att erkänna samemas ställning som 
grupp, om än enbart av symboliskt värde, avvisas i de propositioner som följer.19 Det 
anförs att det redan i regeringsformen ges skydd för samema som etnisk minoritet i 
Sverige. Därför är inte en grundlagsändring som syftar till att markera samemas 
särskilda ställning som urbefolkning nödvändig. Sverige anses dessutom redan ha 
folkrättsliga förpliktelser som ger samema ett fullgott grundlagsskydd och gruppen 
anses till och med ha ett starkare skydd än vad folkrätten kräver (prop nr 4 1990/91: 32, 
prop nr 32 1992/93: 30, 102). Därför behövs egentligen inte heller någon särskild 
samelag, varmed även den föreslagna helhetssynen på samemas ställning som 
minoritetsgrupp försvinner. Möjligheten att genom en inklusiv lag med en helhetssyn 
lägga grunden för en ny svensk samepolitik avvisas därigenom.

Ett sameting inrättas dock och med det institutionaliseras för första gången en form 
av kulturell autonomi för samema som grupp (SFS nr 1433 1992). Det är gruppen som 
skall avgöra vad som är samisk kultur och vad som skall stödjas ekonomiskt. För 
samisk kultur bör det redan inrättade ”Särskilt bidrag för samisk kultur” fortsätta att 
utgå på områden där generella stödformer saknas, eller inte tillgodoser samiska 
intressen i tillräcklig grad. Hur stort detta stöd skall vara för att Sverige skall kunna 
hävdas positivt särbehandla samer framgår inte, men som riktmärke anges ”en 
tillräcklig andel” av statliga stödåtgärder (se t ex Ds 1989a: 38, SOU 1997a: 209-214, 
249-250, SOU 1997b: 111). Detta särskilda bidrag skall fördelas av sametinget.

Formen för tinget överensstämmer dock väl med det mönster för svensk samepolitik 
som är etablerat och dess verksamhet blir kraftigt reglerad. Det innebär att samer inte 
tillerkänns självbestämmande. Tinget syftar inte till ”att skapa någon samisk själv
styrelse av den typ som den kommunala självstyrelsen utgör. Ännu mer uppenbart är att 
sametinget inte kan jämföras med riksdagen. Inte heller synes kyrkomötet eller 
kyrkofullmäktige vara någon parallell.” (SOU 1989: 159) Istället understryks

19Den proposition (nr 4 1990/91) som framläggs efter samerättsutredningens första två betänkanden, 
avslås i sin helhet, bl a efter det att en mängd motioner yrkat avslag med motiveringen att en helhetssyn 
uteblivit (se mot nr Jo 11, 13-19 1990/91). Jordbruksutskottet anför att det måste ”understrykas att de 
förslag som samerättsutredningen lagt fram och inom kort avser att lägga fram är av stor betydelse för att 
bevara och utveckla samemas egenart och samhällsliv. Med hänsyn främst till rennäringens betydelse i 
dessa sammanhang anser utskottet att starka skäl talar för att de frågor som omfattas av propositionen 
behandlas inom ramen för ett mer sammanhållet förslag angående samemas ställning...” (Jordbruks
utskottets betänkande nr 12 1990/91: 4) Den efterföljande propositionen (nr 32 1992/93) antas dock i 
stora delar, trots att den i stort inte skiljer sig från sin föregångare, men hela samerättsutredningens arbete 
har nu presenterats.



den principiella betydelse det har att detta organ för samiska frågor offentligrättsligt får ställning 
som en statlig myndighet under regeringen... Samer som är svenska medborgare deltar i riksdags- 
och kommunalval som alla andra svenska medborgare. Det vore enligt min mening ytterligt 
olyckligt om en del av Sveriges ursprungsbefolkning skulle skiljas ut från landets styrelse och 
politiska liv. (prop nr 32 1992/93: 35)

Det folkvalda samiska organet skall, i linje med det, inte erhålla några konstitutionella 
befogenheter, exempelvis medbestämmanderätt i lagstiftningsfrågor, eller vetorätt vad 
gäller förvaltningsbeslut. Det anses strida mot de principer som regeringsformen bygger 
på. Att tinget är förvaltningsmyndighet under regeringen medför exempelvis också att 
ordföranden formellt förordnas av regeringen (se t ex SOU 1989: 151-159, 305-311, 
prop nr 32 1992/93: 35, SFS nr 1433 1992: kap 1 § 1, kap 2 § 2). Att sametinget blir 
förvaltningsmyndighet anses medföra fördelen att det ”får en naturlig ställning som 
rådgivande organ i en rad frågor. Statliga och kommunala myndigheter skall kunna 
samråda med sametinget i alla de frågor som i något avseende berör samiska intressen.” 
(SOU 1989: 155) Sametinget skall vara ”en statlig myndighet med särskild sakkunskap 
i rennäringsfrågor och alltså inte en företrädare för samebyn. Som statlig myndighet har 
sametinget att iaktta objektivitet.” (SOU 1989: 341)20

Därmed faller föresatsen att med tinget ge samema ett politiskt handlingsutrymme i 
skymundan och det stora antalet referenser till folkrätten och självbestämmande 
försvinner som motiv. Tinget skall i första hand verka för att samisk kultur skall bevaras 
och utvecklas och vara den myndighet som har expertkunskap i samefrågor (se t ex SFS 
nr 1433 1992: kap 2 § 1). Det är samemas eget ansvar om sametinget kan ”bli ett 
instrument för att behålla en levande samisk kultur i landet.” (prop nr 32 1992/93: 37) 
Staten behöver inte underlätta det genom ytterligare särskild lagstiftning.

Vad blev kvar av grupp och kultur?
En förändrad föreställningsvärld möjliggör och i viss mån framtvingar förslag till ny 
lagstiftning. Som vi har sett får denna förändrade syn endast partiellt genomslag med 
inrättandet av ett folkvalt samiskt organ. Den samema tillerkända kulturella autonomin 
kan tolkas som ett uttryck för att renskötselns hegemoniska ställning i diskursen har 
brutits som förutsättning för samisk kultur: Dels har kultur utanför rennäringen genom 
sametinget erhållit utökat skydd genom särskild lagstiftning, sametingets huvudsakliga

2®I ett särskilt yttrande till samerättsutredningen hävdas att förslaget angående stärkandet av samemas 
rättsliga ställning är otillräcklig för att garantera Sveriges förpliktelser gentemot samema. Detta främst av 
tre skäl: (i) Vetorätt för samerna var genom direktiven uteslutet som alternativ, vilket gjort att frågan om 
ett verkligt samiskt inflytande blockerats; (ii) samerna erkänns inte en kollektiv rätt till mark; och (iii) 
sametinget får rollen av förvaltningsmyndighet, vilket gör att det inte blir den samiska riksdag som 
önskades (SOU 1989: 347-349). Det anförs även kritik från en annan synvinkel: Hur skall sametinget, 
som skall ta tillvara samemas intressen, samtidigt kunna fungera som objektiv myndighet? Farhågor 
framförs även att den föreslagna politiken skall bryta den värdegemenskap som råder i samhället mellan 
de olika folkgrupperna, så att motsättningar kan komma att skapas (se t ex Ds 1989b: 47, 153).



uppgifter anses böra vara att verka för att samiskt kultur- och samfundsliv bevaras och 
utvecklas; dels ingår uppenbarligen inte rennäringen i denna kultur, eftersom 
självbestämmande i rennäringsfrågor inte är del av sametingets uppgifter. Den större 
delen av samefondens medel som utgår till åtgärder för renskötseln och dess 
rationalisering, skall fortfarande handhas av samefondstyrelsen, även om det ”[m]ed 
hänsyn till den vikt för samiskt kulturliv som rennäringen har haft och ännu har finns... 
anledning att särskilt markera ansvaret [sametinget har] för att rennäringens intressen 
beaktas vid utnyttjande av mark och vatten.” (prop nr 32 1992/93: 42)

Men när rennäring fortsätter att ges avgörande betydelse för samisk kultur i andra 
sammanhang, kan detta undandragande av samernas inflytande över näringens 
utveckling inte tolkas som annat än ett upprätthållande av tidigare ordning och 
motiveras i perspektiv av en fortsatt patemalistisk politik, som vi också sett komma till 
uttryck i upplåtelsefrågor. Staten bibehåller kontroll av det som (av staten) definieras 
som den mest centrala kulturbärande faktorn. Sametingets begränsade uppgifter 
understryker därigenom rennäringens fortsatta centrala ställning, snarare än tvärtom. 
Det är näringen som legitimerar särskilda rättigheter och över den bibehåller staten sitt 
inflytande. Det är också fortfarande, som vi har sett, renskötseln som utgör främsta 
argument för förslag om särskilda rättigheter för samisk kultur.

Samtidigt som vi kan se en vidare syn på samisk kultur, befästs således även 
rennäringens särställning. Rennäringen är ett allmänt, riks- eller samhällsintresse, till 
skillnad från kultur i övrigt, som främst är privat. Över det privata kan samema själva få 
besluta, men inom rimliga gränser. Samisk kultur vid sidan av rennäringen förtjänar 
fortfarande inte särskilda rättigheter. I och med detta förefaller tidigare föreställning om 
det typiskt samiska fortfarande vara dominerande. Den positiva särbehandling som 
folkrätten anses tillerkänna samema hanteras därför genom att delas i två: En del som 
kan föranleda särskilt ekonomiskt stöd (eller åtminstone hänsynstagande) — ”[d]en 
positiva särbehandlingen av samernas kultur kommer till uttryck genom att i 
statsbudgeten finns upptaget ett särskilt anslag för detta ändamål...” (bil 12, prop nr 100 
1991/92: 25) — och en som kräver särskilda rättigheter, rennäringen. Även om vi redan 
i föregående kapitel kunde se detta synsätt etableras, blir det nu explicit och relateras till 
en internationell debatt och konventioner om minoriteters rättigheter.

En helhetssyn etableras inte och maktperspektivet försvinner — det finns ingen 
specifik samhällsordning som staten skall försöka balansera med ett system av 
särrättigheter.

Samisk identitet: En nationell minoritet?
De lagförslag som har presenterats grundas således i en förändrad föreställning om den



samiska gruppen och det typiskt samiska. Trots att dessa förslag till stora delar avvisas 
och ett utsträckt system av särskilda rättigheter, med utgångspunkt i synen på samema 
som minoritetsgrupp eller urbefolkning, därmed inte institutionaliseras, har ett nytt 
synsätt delvis etablerats. Det mest påtagliga är att den samiska identitetens homogenitet 
problematiseras — samer är en grupp — vilket i ett flertal frågor lämnar öppning för att 
omdefiniera det samiska och samisk kultur. Det typiskt samiska förefaller därför, för 
första gången, sammanfalla med vem som är att räkna som same ur ett särrättighets- 
perspektiv. Det får, i sin tur, återverkningar på frågan om hur kultur bäst bevaras och 
utvecklas och av vem.

Synen på samer som minoritetsgrupp minskar dock inte betydelsen av en definition 
för att avgöra vem som tillhör gruppen och det hävdas att ”[e]n allmänt vedertagen 
definition av vem som skall räknas som same saknas. I allmänhet anses den som same 
som har samiska som modersmål och/eller uppfattar sig själv som same.” (SOU 1986: 
9) Utifrån uppdelningen av vad som kräver särskild hänsyn och vad som kräver 
särskilda rättigheter, hävdas olika definitioner krävas i olika sammanhang. Ett ”allmänt” 
och ”mindre precist” synsätt anses vara fullt tillräckligt för särskild skolgång, eller stöd 
till samisk kultur genom ekonomiska bidrag, men när det handlar om särskilda 
rättigheter, eller som det kallas i en utredning, ”praktiska ändamål t.ex. lagstiftning om 
renskötselrätt eller upprättande av vallängd för sameting (och motsvarande) är 
avgränsande definitioner nödvändiga.” (Ds 1989a: 19)

Vem är att räkna som same och hur nära sammanlänkad är denna definition med 
föreställningen om det typiskt samiska? Hur ser denna relation ut i ett särrättighets- 
perspektiv?

Inklusiv lagstiftning: Vem är att räkna som same?
Den förändrade föreställningen om den samiska gruppen föranleder en mer inklusiv 
definition av vem som är att räkna som same. I både den nya sametingslagen och de 
ändringar som föreslås i rennäringslagen, institutionaliseras också ett sådant synsätt. I 
sametingslagen hävdas att:

Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans föräldrar, far- eller 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. (SFS nr 1433 1992:
kap 1 § 2)

Definitionen grundas både i ett subjektivt och ett objektivt kriterium. Eftersom samer 
betraktas som minoritetsgrupp, hävdas samhörighetskänslan med och inom gruppen 
betydelsefull för att räknas som tillhörig gruppen. Den som inte betraktar sig som same,



skall inte behöva göra det, oavsett härstamning, yrke, eller språk. Detta subjektiva 
kriterium bedöms dock inte tillräckligt, eftersom vissa rättigheter knyts till denna 
definition. Därmed blir det subjektiva kriteriet ur statens perspektiv i första hand rätten 
att slippa sitt kulturella arv och de objektiva blir rätten till det.21 I sametingslagen kan 
också en ny föreställning om det typiskt samiska skönjas, då språket har övertagit 
renskötselns ställning som objektivt kriterium. Det var dock inget självklart val. Väl 
kända kriterier, som härstamning och renskötsel diskuteras, men förkastas. Detta inte 
för att de inte är funktionella, utan för att definitionen i så hög grad som möjligt skall 
överensstämma med de övriga nordiska ländernas (se t ex Konstitutionsutskottets 
betänkande nr 17 1992/93: 12-13). Det anses också positivt att språkkriteriet fortfarande 
är så nära knutet till renskötseln, även om det kan utdefiniera många samer, speciellt 
dem som för länge sedan lämnat de samiska bosättningsområdena. Den tidigare 
kopplingen mellan renskötsel och vem som representerar det typiskt samiska kommer 
därför indirekt fortfarande att finnas kvar. Men då språket görs till huvudkriterium för 
val och valbarhet till sametinget, legitimeras också andra perspektiv och krav än 
renskötarnas.

Rennäringslagen blir också den mer inklusiv. Eftersom rennäringen anses vara 
förutsättning för samisk kultur, kan inte längre flertalet samer exkluderas från den på 
formella grunder. Det hävdas därför vara dags att markera att det inte är någon skillnad 
mellan samer och samer med avseende på renskötselrätt:

[D]et bör konstateras att renskötselrätten som sådan är en kollektiv rätt som tillkommer alla samer 
i Sverige. Renskötselrätten bör därför inte som i dag kunna gå förlorad i tredje generation. Även 
av rent principella skäl bör uppdelningen utgå. Rennäringen är en förutsättning för den samiska 
kulturen. Det kan inte vara riktigt att då göra en teoretisk uppdelning av samer med och samer utan 
renskötselrätt. (SOU 1989: 264)

Den samiska kulturen anses komma alla samer närmare, när ”renskötselrätten 
tillkommer det samiska folket i Sverige... ” (SOU 1989: 329) och renskötselrätt skall 
inte längre kunna gå förlorad i tredje generation — det är en kollektiv rätt tillhörig den 
samiska befolkningen.22 I och med det anses en precis definition av vem som är same i 
lagtextens mening onödig och det föreslås att för renskötselrätt ”vederbörande skall 
tillhöra den samiska folkgruppen... med same menas den som är av samisk härkomst.” 
(prop nr 4 1990/91: 24) Vem som är betrakta som varandes av samisk härkomst med

2Motivet till att detta subjektiva kriterium införs, liknar därmed till viss del det som föranledde en 
inklusiv lagstiftning vad gäller rätt till särskild skolgång för samiska barn och som fortfarande är gällande 
(se t ex SFS nr 1100 1985: kap 8 § 2). Kravet på ”bevis” för att en person uppfyller de objektiva 
kriterierna skall dock inte vara hårda, utan den sökande skall endast kunna göra sannolikt att något av 
dem uppfylls, inte behöva styrka uppgiften (SOU 1989: 324).
22Samtidigt införs, som vi har sett, exakt samma begränsning i tid för definitionen av vem som är att 
räkna som same i sametingslagen. Närheten till det samiska, i detta fall språket, går förlorat i tredje 
generation.



renskötselrätt preciseras inte, utan anses böra överlämnas åt rättspraxis.
Denna principiella markering av den samiska gruppens gemensamma kulturella arv, 

understöds av att frågan vem som är same inte anses påverka den faktiska utövningen 
av renskötsel. Renskötselrätt i sig medför, liksom tidigare, ingen rätt att bedriva 
renskötsel, utan den bedöms både vara en bruksrätt till fast egendom (som kan 
tillerkännas alla samer) och en näringsrätt för en viss grupp näringsidkare (som 
tillerkänns renskötare). Näringsrätten, dvs rätten att utöva bruksrätten, tillkommer 
fortfarande endast den som är medlem i sameby. Begreppet renskötselberättigad fyller 
därmed inte någon faktisk funktion för att begränsa antalet renskötare. Ty även om 
rätten till renskötsel tillkommer den samiska befolkningen, får den endast nyttjas enligt 
rennäringslagen och den är begränsande. Den kategori samer som tidigare varken varit 
att hänföra till renskötande eller icke renskötande, innesluts därmed i definitionen av det 
samiska och distinktionen mellan renskötselberättigad eller icke renskötselberättigad 
upphör — alla samer är renskötselberättigade. Men medlemskap i sameby är avgörande 
för frågan vem som har näringsrätt med rätt att nyttja rättigheterna och på lagrådets 
inrådan föreslås att det omnämns redan i rennäringslagens första paragraf (se t ex SOU 
1989: 180, 328-329, prop nr 4 1990/91: 2, 22, 60, prop nr 32 1992/93: 88-93). Det nya 
synsätt som etablerats formuleras på följande sätt:

Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och 
vatten till underhåll för sig och sina renar.
Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas 
på urminnes hävd.
Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby. (SFS nr 36 1993: § 1)

Definitionen av vem som är att räkna som same i sametingslagen och 
rennäringslagen tillerkänner således fler samer än de renskötande rätt till vad som av 
staten definierats som samisk kultur. Med dessa definitioner förefaller den etablerade 
föreställningen om det typiskt samiska definitivt vara på väg att upplösas, även om det 
inneslutande fortfarande innehåller ett visst mått av exklusion: Dels kan icke 
samisktalande samer exkluderas från deltagande i sametingets verksamhet, dels erhåller 
fortfarande inte alla samer tillträde till det som bär samisk kultur: ”Även i fortsättningen 
bör rätten att bedriva renskötsel förutsätta medlemskap i en sameby. Renantalet 
begränsas av tillgången på bete och bestämmer därmed det antal personer som kan 
försörja sig på renskötsel. Rennäringslagens bestämmelser om att renskötseln skall 
bedrivas inom samebyar innebär följaktligen en nödvändig begränsning av 
renskötselrätten.” (prop nr 4 1990/91: 23, prop nr 32 1992/93: 32)

Att tillerkännas särskilda rättigheter i egenskap av same
Vad den inkluderande definitionen i rennäringslagen egentligen innebär för synen på



det samiska i relation till systemet av särrättigheter, blir tydlig då fiske- och slöjdande 
samers situation uppmärksammas. Denna gång föranleder frågan om deras rättsliga 
ställning att den samiska gruppens ursprung diskuteras och det framförs att alla samer 
inte ursprungligen är nomadiserande renskötare. Exempelvis härleds fiskesamers 
ursprung till olika historiska skeenden, där

1. Jakt och fiske var de ursprungliga samiska näringarna. En del familjer kan ha fortsatt med dessa 
näringar och aldrig kommit att ägna sig åt renskötsel.
2. Den ursprungliga tamrenskötseln var mer stationär till sin natur och bedrevs tillsammans med 
jakt och fiske inom lappskattelanden. Samefamiljer med gynnsamma fiskebetingelser kan ha valt 
att inte basera sin ekonomi på renskötsel och därför inte kommit att tillhöra de nomadiserande 
renskötar grupperna.
3. Många samer tog upp nybyggen i lappmarken. De kom därmed i praktiken att länna den 
samiska gemenskapen. För en del av dem kan fisket ha varit en väsentlig inkomstkälla.
4. Förr var det vanligt att renskötande samer som förlorat sina renar, inte längre orkade med 
flyttningarna med renhjorden eller av ekonomiska skäl lämnade renskötseln bosatte sig vid någon 
fiskrik sjö och försörjde sig på fiske.
5. 1928 års renbeteslag innebar att samer som lämnat renskötseln kom att hamna utanför lappbyn 
och därmed utanför fiskerättigheterna enligt lagen. Sådana samer som bodde kvar i lappmarken 
kan ha kommit att försörja sig på bl.a. fiske.
6. Tvångsförflyttningama av samer under 1900-talets början medförde att en del remkötande 
samer kom att ställas utanför lappbyn. Fiske kan för en del av dem ha blivit en väsentlig 
försörjningskälla. (SOU 1990b: 183)

Med denna historieskrivning ställs frågan om samer kan ha rättigheter på annan grund 
än renskötselrätt. Även om det betonas att det inte är en fråga om att utreda ie icke 
renskötandes rättsliga ställning, för det anses domstolsprövning krävas, hävdas iet inte 
kunna uteslutas att vissa fiskesamer kan ha någon form av särskilda fiskerättigheter 
grundade i urminnes hävd (SOU 1990b: 177, 184-187).

I samband med att de slöjdande samemas ställning utreds — att de inte har rät att ta 
slöjdvirke inom en samebys renbetesområde om de inte är medlemmar i sameby — 
aktualiseras även frågan vad samisk kultur är och vem den bärs av. Det hä\das att 
sameslöjd och konsthantverk tillsammans utgör ”en viktig del av de samiska 
kulturyttringarna. På ett sätt är de den mest levande delen av samekulturen. De skapar 
en social kontakt med det samiska kulturarvet. För många samer, inte minst for dem 
utanför Såpmi, är de det viktigaste, ofta det enda, arvet man har kvar av sin kuïur. De 
har därför stor betydelse för kulturens fortlevnad.” (Ds 1989a: 87) Både urspring och 
kulturarv föranleder ett förslag om att den krets samer som får utöva de rättigheer som 
ingår i renskötselrätten utökas. Begränsningen av den krets som får bedriva rennäring 
och utnyttja renskötselrättighetema, hävdas främst vara tillkommen av näringsnässiga 
skäl: ”[Sjedan lagstiftaren börjat reglera utövandet av samemas rättigheter till rmrk och 
vatten [har fiskesamer] kommit att hamna utanför dessa rättigheter och därmed också i 
viss mån utanför den samiska gemenskapen.” (SOU 1990b: 188) Det innebär att

[d]en skiljelinje som i dag går mellan samer som får utöva renskötselrätten och samer ;om inte
tillåts att göra det... inte [är] en gång för alla dragen. Den krets av samer som fir utöva



renskötselrätten kan alltså utökas genom lagstiftning. Det finns inte heller några rättsliga hinder 
mot att reglera utövandet av renskötselrätten så att det för en viss grupp samer begränsas till vissa i 
renskötselrätten ingående rättigheter. (SOU 1990b: 192)

Denna diskussion bryter således med flera etablerade föreställningar i svensk 
samepolitik: Dels framhävs en mångfald av möjligt samiskt ursprung, dels anses samisk 
kultur bevaras och utvecklas även av samer utanför rennäringen. I och med det anses 
det finnas flera möjliga legitima grunder för att särbehandla gruppen. Inte minst viktig 
som symbol för detta förhållningssätt, är att det anförs att systemet av särrättigheter är 
en politisk konstruktion och att nya rättigheter därmed också kan skapas på politisk väg. 
Detta förhållningssätt, som legitimerar att antalet samer som har vissa särskilda 
rättigheter utvidgas, får dock även här endast partiellt genomslag. Eftersom det handlar 
om särskilda rättigheter som skulle tillkomma nya grupper samer, måste, i enlighet med 
det mönster vi känner igen, denna rätt kunna begränsas. Och därmed är definitioner och 
kategorier viktiga. När det definieras vem som skall erhålla denna rätt, bryter det inte 
helt med tidigare förd politik. Självfallet kan lagstiftningen endast gälla de samer som 
redan bedriver fiske eller slöjd inom samebys område och är beroende av det för sitt 
uppehälle. Kraven är således tre: etnicitet, bosättning och näringsverksamhet. Men även 
samebymedlemmamas behov bör vägas in, liksom andra ”jakt- och fiskeintressenter”, 
varför ett fjärde krav, en allmän skälighetsbedömning bör göras. Särskilda rättigheter är 
inte något som skall spridas till flertalet samer i egenskap av att de är samer, utan 
förslaget syftar uttryckligen till att ge samer bosatta inom en samebys område möjlighet 
till tryggare utkomst. Flyttar exempelvis den specifika rättighetsinnehavaren från 
området föreslås rätten upphävas (se t ex SOU 1990b: 193-195, 234-236, prop nr 32 
1992/93: 174-176). Fortfarande betraktas fiske- och slöjdande samers problem främst 
som en försörjningsfråga, som kan lösas med ökat antal upplåtelser i allmänhet.

Lagtiftningen skall därigenom fortfarande vara begränsad, men same som inte är 
medlem av sameby kan ges tillstånd att för eget behov, på statens mark, ta slöjdvirke, 
om de ”i en inte oväsentlig utsträckning ägnar sig åt sameslöjd. Tillståndet får återkallas 
när förutsättningar för tillståndet inte längre föreligger...” (SFS nr 36 1993: § 17) och 
”[rjätt till jakt och fiske skall upplåtas avgiftsfritt till fiskesamer och fjällägenhets- 
innehavare, om det inte finns särskilda skäl som talar mot avgiftsfrihet.” (SFS nr 384 
1993: § 5) Diskussionen tydliggör dock att de särskilda rättigheter som rennäringslagen 
tillerkänner alla samer, inte är gruppspecifika i bemärkelsen att de tillfaller alla av 
”samisk härkomst”. De syftar inte till generell inklusion, utan den kollektiva rätten 
utövas av och tillerkänns särskilda individer som uppfyller vissa specifika villkor. Ett 
principiellt inklusivt förhållningssätt har därmed funnit sin gräns. Denna lagändring är 
således tvetydig, då den både ifrågasätter och bekräftar tidigare lagstiftning: Även om



alla samer betraktas som nära den samiska kulturen, alla av samisk härkomst erhåller 
renskötselrätt, skall den förebehållas dem som har näringsrätt.

I denna fråga rekonstrueras därmed den tidigare kategoriseringen i renskötare eller 
icke renskötare i modem tolkning — renskötselrättsinnehavare och näringsrättsinne- 
havare. I och med detta förefaller tidigare föreställning om det typiskt samiska 
fortfarande vara dominerande, även om den är utmanad från flera håll.

Diskursens gränser: Samer som nationell minoritet
En förstärkt rättslig ställning för samema i enlighet med folkrätten synes således stödja 
traditionell svensk samepolitik, samtidigt som den också leder till att det samiska 
problematiseras. Om samema skall ses som grupp med vissa rättigheter, måste hänsyn 
tas till samer utanför rennäringen. Det tydliggörs i diskussionen om ett sameting. 
Skapandet av ett sameting motiveras utifrån den folkrättsliga aspekten om minoritets
gruppers rätt till kulturell autonomi och möjligheten av att skapa ett för alla samer 
representativt organ. I definitionen av vem som har rätten att rösta till sametinget 
framförs därför den språkliga bakgrunden som kriterium, vid sidan av det subjektiva att 
betrakta sig som same. Detta förändrade synsätt manifesteras även i fråga om vem som 
skall tillerkännas renskötselrätt, då den föreslås tillfalla alla av ”samisk härkomsf’och 
vara alla samers rättighet. En inkluderande definition av vem som är att räkna som same 
medför i och för sig ingen konkret förändring, eftersom medlemsskap i sameby 
fortfarande är en begränsande faktor, men det visar medvetenhet om samepolitikens 
exkluderande effekter — man behöver inte längre vara aktiv renskötare för att i svenska 
statens ögon vara del eller bärare av samisk kultur.

I och med att flera samiska kulturella yttringar presenteras och betraktas som del av 
det samiska, kan gränserna för den offentliga politiken för första gången sägas ha tänjts 
ut vad gäller föreställningen om gruppen och dess relation till systemet av särskilda 
rättigheter. Samer kan ställa krav i egenskap av samer, då den tidigare förgivettagna 
samiska identiteten explicit ifrågasätts, vilket bereder väg för en minoritetspolitik som 
erkänner hela minoritetsgruppens kulturella särdrag. Så även om systemet av särskilda 
rättigheter ännu inte utsträckts, så utgör föreställningen om samer som minoritetsgrupp 
en potentiell utmaning av hur systemet av särrättigheter är utformat. Det blir påtagligt i 
samband med att Europarådets konventioner om skydd för nationella minoriteter och 
historiska minoritetsspråk föreslås ratificeras (SOU 1997ab, se även prop nr 143 
1998/99). Den föreslagna lagstiftningen legitimeras dock nu inte främst utifrån en 
föreställning om hur Sverige bör behandla en minoritetsgrupp, eller vilka rättigheter den 
samiska gruppen faktiskt har, utan utifrån ett europeiskt perspektiv, där Sverige situerar 
sig visavi Europa och Europarådet. Att det är nationella minoriteter som är i fokus,



innebär också att det inte i första hand är samemas ställning som diskuteras, men 
tidigare samepolitik är av stor vikt för hur den samiska gruppen hanteras i denna fråga. I 
och med att det har etablerats att samer är en urbefolkning, med egen kultur, språk etc, 
vilar föreställningen om gruppen som nationell minoritet på den föreställningsvärld som 
dominerar i diskursen, där samer redan hävdas inta en särställning i jämförelse med 
andra nationella minoriteter. Med de kriterier för nationella minoriteter som diskuteras, 
avtecknas en bild av samer som grupp, motsvarande den som tidigare inte 
institutionaliserats i och genom särskild lagstiftning. Samer eller samisk kultur 
sammankopplas, som vi såg i kapitlets inledande citat, inte nödvändigtvis med 
renskötsel och samhällets maktrelationer betonas: En nationell minoritet har en icke 
dominerande ställning sett till samhällets totala maktbalans. För att räknas som nationell 
minoritetsgrupp måste det dessutom finnas något som sammanför olika individer, en 
samhörighetskänsla som kan bäras av gruppens egen struktur. Samhörighetskänslan och 
strukturen är i denna mening ett tecken på en gemensam identitet, som kan skönjas i 
kulturarv, religion, språk och traditioner (SOU 1997b: 10, 39-40, 62, se även SOU 
1984: 55-59).

I minoritetsspråksutredningen anförs att nationella minoriteter och invandrargrupper 
historiskt har sammanblandats i svensk politik, politiska åtgärder har gällt för båda 
grupper. Det hävdas dock, i enlighet med konventionerna, vara hög tid att utforma en 
politik enbart riktad mot nationella minoriteter. Det förslag som presenteras av 
utredarna betraktas därför som grundläggande för en nationell minoritetspolitik. I det 
återkommer merparten av samerättsutredningens avvisade förslag, exempelvis anses ett 
första steg mot en nationell minoritetspolitik vara att officiellt erkänna de nationella 
minoritetsgrupperna i Sverige, däribland samerna. Erkännande hävdas i detta 
sammanhang markera gränsen mellan nationella minoriteter och invandrargrupper, 
tydliggöra vilka grupper som är nationella minoriteter och markera att Sverige faktiskt 
alltid varit mångkulturellt (SOU 1997b: 56-57, 81-85). Även frågan om det samiska 
språkets status aktualiseras. Konkret bedöms den föreslagna ratificeringen innebära att 
Sverige officiellt måste erkänna samiska som ett historiskt minoritetsspråk. Dessutom 
skall åtgärder vidtas för att främja språkets användning. En samisk språklag måste med 
detta stadgas, som likt tidigare förslag, innefattar att vissa föreskrifter och lagar skall 
översättas till samiska, rätt att inom ett begränsat geografiskt område tala samiska i 
domstolar och med förvaltningsmyndigheter, samt rätt att få tillgång till förskola och 
äldreomsorg på sitt eget språk (SOU 1997a: 118-119, 239-247).

Frågan är om erkännande av samer som minoritetsgrupp — som nationell minoritet 
— kan institutionaliseras i och genom lagstiftning i en europeisk kontext. Oavsett om 
det blir fallet, inrymmer dock offentlig svensk samepolitik, drygt hundra år efter de



första renbeteslagamas införande, en grundläggande inneboende motsättning som kan 
framtvinga ett utsträckt och mer inklusivt system av särskilda rättigheter. Förslag 
liknande minoritetsspråksutredningens kan inte på förhand exkluderas, eller avfärdas 
som icke tillhörigt politikområdet svensk samepolitik. Det måste diskuteras inom 
diskursens ramar.23

SAMMANFATTNING: POLITIKENS INNEBOENDE MOTSÄTTNING 
Det är uppenbart att det under denna tidsperiod sker en diskursiv förändring i svensk 
samepolitik som möjliggör och i viss mån kräver att systemet av särrättigheter 
förändras. Politiken har dock inte förändrats i entydig riktning. En påtaglig förändring i 
jämförelse med tidigare är att politiken inte längre enbart kan riktas mot en kategori 
samer. I både sametings- och rennäringslagen har föreställningen om samer som 
minoritetsgrupp institutionaliserats och vem som är att räkna som same sammanfaller 
för första gången med vad som betraktas som det typiskt samiska. Därigenom upplöses 
distinktionen mellan olika kategorier samer och en exkluderande särlagstiftning kan inte 
legitimeras. Lagstiftningen kan dock fortfarande konstrueras i en exkluderande riktning, 
exempelvis syftar inte de förändringar som genomförs i rennäringslagen till att 
möjliggöra för fler samer att i egenskap av samer få utöva de kollektiva rättigheter som 
lagen tillerkänner samer som grupp. I likhet med tidigare, tillerkänns inte heller samer 
ett utökat handlingsutrymme som grupp. Alla de nya förslag till särskild lagstiftning 
som synen på samema som minoritetsgrupp möjliggör avvisas. Visserligen inrättas ett 
sameting, vilket påvisar att det anses viktigt att kulturell autonomi tillerkänns den 
samiska gruppen, men dess verksamhetsområde blir ytterst begränsat och inga särskilda 
rättigheter tillfaller det folkvalda organet.24 När dessutom rennäringens rättsliga 
ställning i första hand diskuteras i relation till ”motstående intressen”, fortsätter 
näringen att regleras utförligt och staten bibehåller sitt inflytande.

Föreställningen om samer som grupp och det specifikt samiska innesluter nu, vid 
sidan om rennäringen, framför allt språk, men även andra kulturella yttringar som fiske 
och slöjd. Samer är en minoritetsgrupp och urbefolkning och de som bär samisk kultur 
är de som anser sig tillhöra gruppen. Det innebär att vi kan rekonstruera en helt ny 
analogikedja för den samiska identitet som legitimerar särskilda rättigheter: Same — 
samisk härstamning — samiska språket — samisk kultur — samhörighetskänsla — 
urbefolkning — minoritetsgrupp — det samiska. Denna kedja av analogier gör tydligt

23Det är värt att notera att Lindhagens nästan 80-åriga idéer vad gäller den samiska folkgruppen som 
nationell minoritet med därvid sammanhängande rättigheter, nu för första gången accepteras som 
utgångspunkt för en utredning.
24Även om sametinget som förvaltningsmyndighet erhåller stark autonomi, tillerkänns det inte genom 
särskild lagstiftning rättigheter som exempelvis inbegriper vetorätt, eller beslutsrätt i frågor som rör 
rennäringen, användningen av mark och vatten, etc.



att samer inte är lika andra medborgare och legitimerar därmed på ett självklart sätt 
avvikelser från idealet om lika behandling. Den förpliktar även till folkrättsliga 
åtaganden och positiv särbehandling. Med detta synsätt existerar inte de tidigare 
kategorierna renskötare, icke renskötare och svenskar, utan samer är en grupp. Därmed 
kan också samer ur statens perspektiv tillåtas vara bara samer och samtidigt svenska 
medborgare.

Denna nya föreställningsvärld tydliggör diskursens gränser, men även den inre 
motsättning politiken nu måste hantera. För det första upprätthålls inte gränsen mellan 
renskötare och icke renskötare — samer är en minoritetsgrupp — men det är fortfarande 
rennäringen som i första hand legitimerar särskilda rättigheter. Samer som minoritets
grupp föranleder därför främst förstärkt skydd för rennäringen. För det andra görs inte 
längre explicita distinktioner mellan dem som bär och dem som inte bär samisk kultur. 
Renskötsel ingår som ett bland andra ”viktiga inslag” i den samiska kulturen och 
språket har övertagit rennäringens centrala roll som kulturbärare, eller förutsättning för 
kulturens bevarande. Det innebär att den särskilda lagstiftningen synes kunna utsträckas 
till skydd för all samisk kultur och inkludera alla som anser sig tillhöra gruppen. När 
samer betraktas som minoritetsgrupp upprätthålls, för det tredje, distinktionen mellan 
samer och svenskar. Det är den som legitimerar avvikelser från idealet om lika 
behandling — samer har en egen kultur och identitet. Gruppen tillerkänns därför 
kulturell autonomi och det förefaller med detta som om ett kulturhierarkiskt synsätt 
förkastas. Då kultur inte anses föranleda särskilda rättigheter och staten bibehåller 
kontroll över rennäringen, utökas dock inte samemas politiska handlingsutrymme som 
grupp, varför en traditionell och paternalistisk ordning samtidigt upprätthålls. 
Föreställningen om samer som grupp innebär, för det fjärde, att en assimileringspolitik 
inte längre eftersträvas. Den samiska gruppen skall bestämma över och utveckla sitt 
eget kultur- och samfundsliv. Med den utveckling vi såg i föregående kapitel, kan det 
dock tolkas som ett utslag för att samema till sist har blivit ”riktiga svenskar”. Den 
samiska identiteten avviker inte längre från den svenska, rennäringen är (nästan) 
moderniserad och integrerad i det svenska samhället. Samer har således närmat sig det 
svenska (eller är svenskar). Paradoxalt nog föreslås därmed inte att det som avviker från 
svensk kultur erkänns i egenskap av att det är samiskt, utan på grund av att samer på så 
många sätt redan är svenskar. Det blir tydligt, exempelvis då samer föreslås tillerkännas 
vissa språkrättigheter, eftersom alla samer redan talar svenska.

Föreställningen om samer som minoritet gör diskursens gränser mer osäkra än 
tidigare och varken aktörer, problemformulering eller åtgärder är givna. Svaret på 
frågan varför gruppen skall särbehandlas är fastlagt utifrån synen på samerna som 
minoritetsgrupp och det borde få ytterligare följdverkningar för frågorna hur och för



vilka. Det förefaller därför som om svensk samepolitik befinner sig i ett nytt formativt 
skede.

Inneboende motsättningar i den samepolitiska diskursen
Den förändrade synen på den samiska gruppen innebär att den grund som under ett 
drygt sekel har legitimerat en särskild lagstiftning utmanas. De stabila kategorier 
politiken både konstituerat och legitimerats genom, är på väg att ersättas av en kategori 
— samer. Samma föreställningar som legitimerar särskilda rättigheter och en inklusiv 
lagstiftning — att samer är en minoritetsgrupp och urbefolkning — frambringar även, 
som vi har sett, en mängd andra förslag till lagstiftning för att skydda och utveckla 
samisk kultur och för att öka den samiska gruppens inflytande över sin egen situation. 
När dessa förslag avvisas, innebär det att föreställningen om samer som minoritetsgrupp 
hamnar i konflikt med existerande särrättighetssystem. Utifrån en föreställningsvärld 
där det inte går att skilja mellan samer med och samer utan rättigheter, finns varken 
tydliga kriterier som gör att olika kategorier samer med rätta kan behandlas olika, eller 
kriterier som avgör vilka krav som är legitima och vilka som är illegitima. Det finns 
därför egentligen ingen grund för att inte, genom en utsträckt särlagstiftning, tillerkänna 
samer ett utökat politiskt handlingsutrymme i egenskap av att vara en minoritetsgrupp. 
Politiken präglas därför av en inneboende motsättning mellan hur politiken legitimeras 
och hur den utformas. Den bristande överensstämmelsen mellan föreställningen om 
gruppen och den förda politiken kommer till uttryck både i frågor som berör den 
särskilda lagstiftning som redan existerar, dvs rennäringslagen och vad gäller samer 
som grupp och åtgärder till skydd för samisk kultur.

För det första kommer den till uttryck genom att rennäringens rättsliga ställning som 
förutsättning för samisk kultur stärks, samtidigt som gruppen inte tillerkänns rätt att 
bestämma över näringen. Trots att rennäringens dominerande ställning som bärare av 
samisk kultur för hela minoritetsgruppen förkastas och kulturbegreppet vidgas, upphör 
den inte att vara den starkaste legitimeringsgrunden för särskild lagstiftning. 
Renskötselrätt tillerkänns också, i linje med det, alla av ”samisk härkomst”. Det är en 
kolletiv rätt som tilkommer alla samer (även om inte alla har rätt att nyttja rätten). 
Rennäringens rättsliga ställning i sig måste också stärkas efter HD:s dom, då den visar 
att näringen inte är att betrakta som ett samiskt privilegium, utan som en rätt grundad i 
urminnes hävd. Att folkrätten anses skydda rennäringen som förutsättning för 
minoritetsgruppens kultur ger ytterligare stöd för åtgärder. Rennäringen definieras som 
ett samhällsintresse och renskötarna måste få ett ökat inflytande i frågor som berör hur 
marken används. Framför allt poängteras vikten av en helhetssyn vid intrång i 
renbetesmarkema, där samråd med de renskötande anses avgörande. Så långt förefaller



ett nytt förhållningssätt vara etablerat, även om den vikt som fästs vid rennäringen och 
rättighetssystemets exkluderande karaktär följer ett traditionellt mönster.

Detta förändrade synsätt är dock fortfarande förenat med en föreställning om att 
rennäringens ställning främst måste avgöras i relation till andra näringar. Hänsyn måste 
tas till dessa och frågan betraktas som en intressekamp mellan motstridiga intressen, där 
renantal och nya renskötselmetoder betraktas som problematiska. Problem
formuleringen är därmed i vissa delar densamma som vid införandet av 1886 och 1898 
års renbeteslagar. Det innebär, paradoxalt nog, att ett förstärkt rättsligt stöd för 
rennäringen, utifrån synen på samema som minoritetsgrupp och näringens betydelse för 
den samiska kulturen, förenas med ett fortsatt hierarkiskt förhållningssätt, där näringen 
måste kontrolleras och utförligt regleras. När näringspolitiken hävdas ”ytterst” vara 
grundad i minoritetspolitiska överväganden, legitimeras även implicit tidigare politik 
som haft samma inriktning, vilket också återskapar föreställningen om den samiska 
kulturen som avvikande och av lägre värde. Rennäringens ställning, det annorlunda, 
legitimerar en fortsatt särskild lagstiftning, men inte ett utökat handlingsutrymme som 
påverkar maktbalansen mellan olika intressegrupper. Det blir påtagligt i frågan om 
upplåtelse av jakt- och fiskerätt. De skall ske i betydligt större omfattning än tidigare 
och upplåtelserätten bibehålls av staten, som opartisk skiljedomare. Över näringen, som 
är en förutsättning för kulturen, bibehåller staten sitt inflytande, även om de 
renskötandes inflytande i konkreta rennäringsfrågor stärks.

För det andra skapas en inre motsättning genom att samer som grupp skall 
tillerkännas autonomi och samisk kultur skyddas, samtidigt som gruppen inte 
tillerkänns ett faktiskt handlingsutrymme och särskild lagstiftning avvisas. Som grupp 
kräver samema, och anses ha rätt att kräva, kulturell autonomi. Ett folkvalt samiskt 
organ inrättas och med det innesluts samer utanför renskötseln för första gången i 
särrättighetssystemet, vid sidan om möjligheten till särskild skolgång. Det påvisar både 
att det anses viktigt att ge samer som grupp ett visst mått av autonomi och att formulera 
kriterier för vem som skall erhålla rösträtt och valbarhet till tinget, som inte på förhand 
är exkluderande. Sametingets verksamhet blir dock i egenskap av förvaltnings
myndighet kraftigt reglerad och skall i första hand vara rådgivande i samefrågor. Tinget 
ges inflytande över kulturella frågor och hur det särskilda ekonomiska stödet till samisk 
kultur bör användas och fördelas. Det innebär att samer som minoritetsgrupp är 
beroende av att erhålla ”en tillräcklig andel” av statliga stödåtgärder i allmänhet. 
Förslagen att genom särskild lagstiftning stärka samernas ställning som minoritets
grupp, vid sidan av ett sameting, förkastas. Kultur utanför rennäringen, legitimerar 
fortfarande inte särskild lagstiftning, utan skall stödjas genom ekonomiskt bidrag.

Synen på samer som minoritetsgrupp och skydd för den samiska kulturen, är därmed



delad i två delvis separata diskussioner, där institutionaliseringen av denna 
föreställningsvärld tenderar att följa en traditionell linje i svensk samepolitik — 
minoritetspolitik är näringspolitik (eller tvärtom). Det begränsar lagarnas omfång och 
minskar anledningen att genomföra lagstiftning. Att samhällsordningen är ojämlik, eller 
att det råder en maktobalans mellan det dominerande samhället och den samiska 
gruppen, som ytterst kan lösas genom att ”majoriteten [kan] stifta lagar som innebär att 
maktobalansen jämnas ut...” (SOU 1990a: 84), trängs ut ur diskursen.

Frågor om politisk makt och självbestämmande inordnas således inte i 
särrättighetssystemet, men det går nu att utifrån föreställningen om gruppen framföra 
förslag i den riktningen. Dessa förslag kan inte längre avfärdas genom att hävda att 
samer redan särbehandlas genom ekonomiskt stöd för rennäringen, att de erhåller 
särskilda rättigheter i enlighet med rennäringslagen, eller att samer skall anpassas till ett 
svenskt levnadssätt. En förutsättning för minoritetsgruppen att bevara och utveckla sin 
kultur hävdas istället vara ökat sjävbestämmande och med renskötsel som endast en del 
av samisk kultur, innebär det att dessa förslag utmanar och tänjer den samepolitiska 
diskursens gränser. Frågan är var dessa gränser kommer att dras med denna 
föreställningsvärld. Kan de krav som gruppen kan ställa i egenskap av att vara 
minoritetsgrupp avvisas, eller en utsträckt lagstiftning betraktas som illegitim, utan att 
föreställningen om gruppen återigen förändras?

Föreställningen om gruppen och systemet av särskilda rättigheter 
Avgörande för politikens inriktning har varit en föreställningsvärld där samer utanför 
renskötseln inte är del av det samiska, eller bör vara del av ett särrättighetssystem. Det 
är ett nomadiserande levnadssätt, eller renskötaren som bärare av samisk kultur som har 
legitimerat avvikelser från idealet om lika behandling. Med det har olika kategorier 
samer urskiljts, som inneburit att en politik riktad mot hela den samiska gruppen inte 
varit möjlig, eller särrättigheter vid sidan av rennäringen legitima. En diskursivt 
konstituerad föreställningsvärld där samer ses som minoritetsgrupp möjliggör dock en 
ny legitimeringsgrund — en ny ordning — för svensk samepolitik. När tidigare 
kategorier synes ha spelat ut sin roll och samisk kultur bärs av gruppen samer, kan inte 
samma politikinriktning som tidigare legitimeras och ändock hävdas utgöra en 
minoritetspolitik som grundas i en helhetssyn. Avvikelser från idealet om lika 
behandling kan legitimeras genom att samer är en minoritetsgrupp.

I svensk samepolitik har dock en förändrad politik hittills nått sin gräns vid 
konstaterandet att samer exkluderats ur den samiska gemenskapen på grund av 
politiken: De icke renskötande ”har haft svårare att upprätthålla sin samiska identitet 
och många har assimilerats i det svenska samhället.” (SOU 1989: 14, se även prop nr



32 1992/93: 28) Att det typiskt samiska som legat till grund för systemet av särskilda 
rättigheter, delvis definierats genom exklusion av samer utanför renskötseln, 
uppmärksammas inte. Utan konkreta åtgärder utifrån synen på samer som grupp, 
återskapas den ”äkta” samiska identitet som vi känner sedan sekelskiftet. När samer ses 
som minoritetsgrupp och samisk kultur har både ett folkrättsligt och grundlagstadgat 
skydd, är det förvånande att analysen stannar vid ett konstaterande att lagstiftningen har 
skapat uppdelningen i renskötare och icke renskötare. Med detta borde följdfrågan vara 
om politiken även bidragit till att konstituera den identitet som har varit värd att skydda, 
om det inte kan vara så att samer som folk har en kultur som kan föranleda särskild 
lagstiftning även utanför rennäringen, eller att det rådande särrättighetssystemet i sin 
begränsande form upprätthåller samhällets sociala relationer, dvs en ”maktobalans”.

Men för att formulera problemet på detta sätt behövs en helhetssyn etableras, både 
på samer som grupp och på den svenska politiken, som inte definierar eller 
kategoriserar vem som är att räkna som same, vad det typiskt samiska är och vem/vad 
som därmed förtjänar att inräknas i systemet av särskilda rättigheter. Istället bör det 
överlåtas åt den samiska gruppen, vilket implicerar att dess politiska handlingsutrymme 
utökas. Denna diskussion får dock anstå till nästa kapitel.





8. SÄRSKILDA RÄTTIGHETER OCH 
FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMISKHET

Samema är ett urspnmgsfolk i Sverige. Samema själva identifierar sig som 
ursprungsfolk och en samisk befolkning levde i det som nu är norra Sverige 
innan landet fick sina statsgränser. Riksdagen har också bekräftat samemas 
ställning som ursprungsfolk... (SOU 1999: 14)

En utgångspunkt för ILO:s konvention nr 169 är att samma mänskliga 
rättigheter som förutsätts tillkomma alla medborgare också skall komma 
ursprungsfolken till del. För att uppnå reell jämlikhet för eftersatta 
grupper... kan emellertid krävas inte bara regler mot diskriminering utan 
även en positiv särbehandling... Utöver de mänskliga rättigheter som 
tillkommer alla medborgare tillerkänner ILO-konventionen därför 
ursprungsfolken vissa rättigheter som bara gäller dem. Dessa rättigheter 
innefattar bl. a. kollektiva ägande- och besittningsrättigheter till mark, rätten 
att behålla sitt eget språk och sina egna institutioner och rätten att under 
givna omständigheter lösa interna konflikter i enlighet med sin sedvanerätt.
(SOU 1999: 52)

Att samer definieras som ett ursprungsfolk, medför inte bara att ILO:s konvention (nr 
169) om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder för första gången föreslås 
ratificeras i en offentlig utredning (SOU 1999: 19-21), utan implicerar liksom 
minoritetsspråksutredningens förslag (SOU 1997ab) också ett förändrat system av 
särrättigheter.1 På frågan varför samer skall särbehandlas har ytterligare ett svar 
formulerats, vilket också förändrar synen på vilka som bör särbehandlas och hur. Denna 
diskursiva förändring förtydligar inte bara den samepolitiska diskursens inre 
motsättning, utan understryker också ännu en gång den betydelse föreställningar om 
gruppen har för vilka politiska åtgärder som är möjliga att föreslå och vilka 
rättviseanspråk som är legitima.

När jag nu i detta avslutande kapitel skall knyta samman den politikteoretiska 
diskussionen om lika eller särskilda rättigheter med min studie av svensk samepolitik, 
är detta också grunden för min argumentation. Det är inte tillräckligt för en teori om 
minoritetsrättigheter att normativt övertyga i frågan om varför lika rättigheter är att 
föredra, eller varför offentlig politik skall avvika från ett ideal om lika behandling av 
medborgare. Mina i inledningen formulerade argument till stöd för särrättigheter utifrån 
en tolkning av jämlikhetsidealet som en social grund för självrespekt måste också 
diskuteras utifrån den offentliga politikens beroende av föreställningar om gruppen och 
politikens konstituerande karaktär. I den brytpunkt där den politikteoretiska diskus
sionen sammanfaller med studien av svensk samepolitik återfinns således kärnan i min

1 Ratificering är dock ett långsiktigt mål och hävdas kunna ske först efter det att ett antal åtgärder genom
förts. Bl a anses att den mark samer har rätt till måste identifieras, vilket kräver att en gränsdragnings- 
kommission bör tillsättas och vidare anses omfattningen av samers jakt- och fiskerätt böra utredas.



avhandling och det är just denna brytpunkt som är föremål för min slutdiskussion: Hur 
skall en teori om minoriteters rättigheter hantera att offentlig politik är beroende av 
föreställningar om gruppen, samtidigt som politiken konstituerar dem? En erkännandets 
eller skillnadens politik har en ”dubbel natur” som kan formuleras i termer av 
möjliggörande och begränsande politisk handling, eller frigörande och förtryckande, då 
dominerande föreställningar om gruppen institutionaliseras i och genom lag. Denna 
problematik borde utgöra del av den normativa debatten.

På så sätt hänger också avhandlingens två syften nära samman: För att besvara 
frågan hur en teori om minoriteters rättigheter bör formuleras, utgör analysen av 
förhållandet mellan konstitueringen av gruppen samer i svensk samepolitik och det 
särrättighetssystem som institutionaliseras ett avgörande led. Detta kapitel inleds därför 
med en sammanfattning av min studie av offentlig svensk samepolitik, där jag visar dels 
hur konstitueringen av gruppen samer är förbunden med det särrättighetssystem som 
konstrueras, dels vilka konsekvenser den offentliga definitionen av gruppen har för 
maktrelationen mellan det dominerande svenska samhället och samer som grupp. 
Politikens beroende av föreställningar om gruppen och politikens samtidiga 
konstituerande av den relateras därefter till den politikteoretiska debatten om lika eller 
särskilda rättigheter, i en diskussion om vilka rättigheter en minoritetsgrupp bör 
tillerkännas och varför. För att hantera politikens beroende av en föreställning om 
gruppen måste i min mening en teori om minoriteters rättigheter innefatta moment som 
möjliggör en ”flyktig”, eller preliminär, minoritetspolitik.

Avslutningsvis söker jag kort utreda konsekvenserna av min studie för offentlig 
svensk samepolitik: Vad innebär politikens konstituerande karaktär för hur offentlig 
svensk samepolitik bör utformas?

FÖRESTÄLLNINGAR OM GRUPPEN OCH SÄRSKILDA RÄTTIGHETER
I min studie av offentlig svensk samepolitik har jag visat att föreställningen om 
samiskhet har haft stor betydelse för hur särskilda rättigheter legitimerats. När problem 
formuleras och lösningar föreslås beskrivs gruppen samer utifrån rasegenskaper och 
kulturell underlägsenhet, utifrån gruppens särskilda levnadssätt, särskilda näringsfång, 
särskilda språksvårigheter, särskilda kultur, särskilda utsatthet som urbefolkning etc, 
vilket i diskursen är en del av svaret på frågorna varför, hur och för vilka. När 
verkligheten beskrivs på detta sätt i konkreta frågor konstitueras en specifik samisk 
identitet, som avgör vilka rättviseanspråk som i en given historisk politisk kontext är 
legitima. Denna identitet ligger i sin tur till grund för den vidare politik som förs och 
utgör en del av svaret på de nya problem som formuleras. Med detta skapar och 
upprätthåller föreställningen om gruppen vissa sociala relationer.



I det följande skall jag diskutera betydelsen av föreställningen om den samiska 
gruppen för det särrättighetsystem som institutionaliseras utifrån tre centrala punkter. 
För det första att offentlig politik konstituerar kollektiva identiteter. Genom att gruppen 
kategoriseras konstituerar särlagstiftning till viss del de identiteter som den skall 
skydda, snarare än att vara skydd för identiteter som på förhand är givna. För det andra 
att föreställningar om gruppen är legitim grund för särbehandling. Särskilda rättigheter i 
svensk samepolitik går inte att legitimera utan en entydig föreställning om gruppen — 
den är en del av hur ett politiskt möjlighetsrum definieras. För det tredje skapas och 
upprätthålls ett samhälles sociala relationer genom de identiteter som konstitueras och 
särlagstiftning bidrar till att dessa relationer institutionaliseras.

Offentlig politik konstituerar identiteter
Ett viktigt led i hur verkligheten beskrivs är således föreställningen om gruppen. Den 
legitimerar särlagstiftning och har stor del i hur problem formuleras och hur de skall 
lösas. En av avhandlingens huvudpoänger är dock att dessa föreställningar delvis 
konstitueras i diskursen, när konkreta problem skall lösas. Grupper är i denna 
bemärkelse politiska konstruktioner. Avvikelser från ett ideal om lika behandling kräver 
att samer skiljs från andra medborgare: ”Classifying consists in the acts of inclusion and 
exclusion. Each act of naming splits the world into two: entities that answer to the 
name; all the rest that do not. Certain entities may be included into a class — made a 
class — only in as far as other entities are excluded, left outside.” (Bauman 1995a: 2) 
Genom att definiera vem som har rätt till vad konstitueras identiteter.

Om vi studerar de föreställningar om samiskhet som etablerats i svensk samepolitik 
blir politikens konstituerande karaktär tydlig. Som vi har sett frångås sedvanerätten i 
och med 1886 års renbeteslag och ersätts av ”lapprivilegier”, en särskild lagstiftning. I 
huvudsak är detta förfarande en lösning på det problem som formulerats som behovet 
av att reglera förhållandet mellan de nomadiserande renskötarna (samer) och den 
bofasta befolkningen (svenskar). Detta skapar dock nya problem: Särlagstiftning kräver 
precisering både av vem som skall kunna komma i åtnjutande av dessa rättigheter och 
hur de skall utformas. Politikens nödvändiga klassificeringsmoment förutsätter implicit 
att ett visst levnadssätt, en viss tradition, kultur etc — en specifik identitet — framhävs, 
eller erkänns, på bekostnad av andra möjliga identiteter att politiskt privilegiera. 
Föreställningen att renskötsel kräver ett nomadiserande levnadssätt är dominerande: 
”Erfarenheten talar för, att det är i nomadlivet, som lapparna utveckla sina bästa 
egenskaper.” (prop nr 169 1917: 19) Tydliga signaler ges om de identiteter staten ger 
företräde och därmed kan inte ställningstaganden om att vissa identiteter och skillnader 
är bättre och andra sämre undvikas (se t ex Fraser 1996: 70-71, Connolly 1991: 160). I



lag institutionaliseras föreställningen om den nomadiserande renskötaren och 
därigenom konstitueras vad som i den samepolitiska diskursen är samiskhet och vem 
som tillhör gruppen.

Särlagstiftning institutionaliserar således en föreställning om gruppen, vilket medför 
att aktörerna i den samepolitiska diskursen måste förhålla sig till den. På så sätt ligger 
den ”till grund för ett visst antal nya talakter som tar upp, omformar eller omtalar dem 
— kort sagt [juridiska texter är] diskurser som ständigt, och utöver sitt formulerande, är 
sagda, förblir sagda och återstår att säga.” (Foucault 1993: 16) Föreställningen om 
samiskhet är därför inte ordnad en gång för alla i diskursen, utan föränderlig. Genom att 
kategoriseringen i sig påvisar vad och vem som inkluderas respektive inte inkluderas i 
särrättighetssystemet, skapas inomdiskursiva motsättningar när nya problem formuleras 
och andra än nomadiserande renskötare är att räkna som samer. Med Bauman kan vi 
förstå det så att kategorin främling uppkommer, då de som inte är del av det samiska 
inte heller är att räkna som svenskar. ”The stranger’s unredeemable sin is... the 
incompatibility between his presence and other presences, fundamental to the world 
order; his simultaneous assault on several crucial oppositions instrumental in the 
incessant effort of ordering.” (Bauman 1995a: 60) Dessa främlingar utmanar den 
kategorisering som förklarar och rättfärdigar särlagstiftning. Kopplingen mellan 
nomader och rätten att åtnjuta särrättigheter är därmed inte självklar, vilket föranleder 
nya distinktioner och kategorier. Det framkommer exempelvis ifråga om vem som 
egentligen skall ha rätt att bedriva renskötsel, när det anses nödvändigt att minska 
renantalet och ”förhindra att det s. k. lapprivilegiet komme andra tillgodo än dem som 
skäligen kunde göra anspråk därpå... ” (SOU 1927: 45) I denna diskussion preciseras 
vem som har rätt att bedriva renskötsel av dem som är att räkna som samer och 
privilegierna skall tillkomma renskötare. De som inte är att räkna som svenskar, men 
inte heller är ”riktiga samer”, dvs renskötare, kategoriseras som icke renskötare. De är 
samer som ”såsom huvudsakligt yrke senast utövat renskötsel och på grund av andra 
omständigheter än allenast fattigdom upphört därmed...” (SFS nr 277 1927: § 2) Frågan 
vem som är att räkna som same, skiljs därmed från vem som innesluts i systemet av 
särskilda rättigheter. I relation till kategorin icke renskötare förtydligas därmed den 
offentliga föreställningen om samiskhet och de renskötandes dominerande position i 
diskursen förstärks.

Den nomadiserande renskötaren som representant för det samiska är således politiskt 
konstituerad i debatten om särrättigheter. Med efterkrigstidens ändrade problem
formulering, där inte längre relationen mellan bofasta och nomader skall regleras, utan 
rennäringen skall moderniseras och rationaliseras, förändras denna föreställning. 
Rennäringen är som andra näringar och renskötare är småföretagare. I den



samepolitiska diskursen aktualiseras dock samtidigt frågan om skydd för samisk kultur 
och i valet av hur samisk kultur bäst skall skyddas framhävs att olika kategorier samer 
tillsammans utgör en minoritetsgrupp. Det kan inte vara rätt, hävdas det, ”att, som 
stundom sker, identifiera samema med den till renskötseln knutna befolkningen.” (SOU 
1960: 81) Samer utanför renskötseln skulle med detta vara inkluderade i det samiska. 
Men det är dock ”renskötargruppen, som allt intill senaste tid bäst bevarat den lapska 
kulturtraditionen...” (SOU 1960: 11) Renskötarens vardag och det samiska språket 
formuleras som avgörande för samisk kultur, varför det också är renskötarna som bär 
kulturen. De representerar därmed fortfarande det samiska och är det nav kring vilket 
den samiska kulturen, minoritetspolitiken och de samiska kraven bör formeras: 
”Rennäringen är en förutsättning för bevarande av den samiska kulturen.” (prop nr 51 
1971: 112) I politiken återskapas därmed de två kategorierna renskötare och icke 
renskötare, men i ny form. Den förra bär det kulturella arvet, den sistnämnda är 
marginaliserad i relation till samisk kultur och upprätthåller inte den samiska identitet 
som förtjänar att särbehandlas. Renskötarna representerar fortfarande det samiska, inte 
längre i egenskap av nomader, utan i egenskap av kulturbärare.

Med utgångspunkt i skydd för samisk kultur framhävs dock att samer är en 
minoritetsgrupp. När problemet i den samepolitiska diskursen fortsätter att formuleras 
som hur samisk kultur bäst skyddas, utmanar det den dominerande föreställnings
världen. Frågan är vilka rättigheter samer egentligen har, eller bör ha, i egenskap av 
minoritet. I relation till särrättighetssystemet konstitueras ännu en gång föreställningen 
om det samiska, exempelvis i den återkommande diskussionen om vem som skall 
tillerkännas renskötselrätt. Eftersom rennäringen anses vara förutsättning för samisk 
kultur, kan det inte längre ”vara riktigt att då göra en teoretisk uppdelning av samer med 
och samer utan renskötselrätt.” (SOU 1989: 264) Nu försvinner också den exklusiva 
kopplingen mellan renskötsel och samisk kultur. Kultur definieras som summan av 
gruppmedlemmarnas föreställningar, värden, symboler etc, och inte utifrån en given 
föreställning om gruppen: ”Samisk kultur odlas... även av sådana personer som lämnat 
de trakter där samer traditionellt varit bosatta eller stadigvarande rört sig inom.” (prop 
nr 32 1992/93: 34) Icke renskötande samer anses bära samisk kultur och när flera 
samiska kulturella yttringar presenteras och betraktas som en del av det samiska, 
konstitueras föreställningen om samer som grupp — en ursprungsbefolkning och 
nationell minoritet.

Politikens konstituerande moment innebär att det är omöjligt att formulera en 
minoritetspolitik grundad i särskilda rättigheter, utan att samtidigt konstituera den grupp 
som skall särbehandlas och som särlagstiftningen är tänkt att skydda. Politikens 
beroende av en föreställning om gruppen medför att det rättighetssystem som



konstrueras både kommer att skydda vissa värden och konstituera dem. Föreställningar 
om gruppen betingar de åtgärder som föreslås och den särlagstiftning som konstrueras, 
samtidigt som de åtgärder som vidtas betingar föreställningar om gruppen. Med det blir 
exempelvis Kymlickas försvar av särskilda rättigheter som skydd för en nationell kultur 
— att den tillhandahåller en meningsfull valkontext för individer (Kymlicka 1995a: 92- 
93) — utan att privilegiera vissa värden, enbart ett illusoriskt försök att undvika 
explicita ställningstaganden om att vissa värden är bättre och andra sämre. Antingen tas 
gruppen i ett historiskt perspektiv för given och då förbigås den politiska diskurs i 
vilken den konstituerats, eller så ignoreras politikens konstituerande moment — att den 
grupp, eller nationella kultur som skall skyddas, skapas i den diskurs i vilken avvikelser 
från idealet om likabehandling förklaras och rättfärdigas — som tillskriver gruppen 
vissa värden och egenskaper.

Gruppen som legitim grund för särbehandling
Den politiska konstitueringen av kollektiva identiteter är i offentlig svensk samepolitik 
explicit. En viss föreställning om gruppen innesluts i lagstiftning, bland annat genom att 
både rättigheter och vem som skall tillerkännas dem definieras. Det innebär att gruppen 
i en specifik historisk och social kontext tas för given. När denna kategorisering 
institutionaliseras i lagstiftning tenderar det medföra att väl definierade identiteter 
reifieras. Det innebär i detta sammanhang — för att tala med den italienske sociologen 
Alberto Melucci — att ett kollektivt fenomen, en kollektiv handling, en grupp eller 
kultur,

behandlas som något enhetligt empiriskt givet, som man tror kan uppfattas och tolkas av 
iakttagare. Det antas för det första att individernas beteende bildar en enhetlig karaktär eller 
gestalt. Sedan överförs detta antagande från den fenomenologiska till den begreppsmässiga nivån 
och vinner ontologisk konsistens: den kollektiva verkligheten ses existera som ett ting. Denna 
reifikation av den ’kollektiva handlingen’ omvandlar social aktion till ett okontroversiellt faktum, 
något givet som inte kräver ytterligare undersökning. (Melucci 1991: 34)

Om gruppen behandlas som något förgivettaget, innebär det att den politiskt 
konstituerade kollektiva identiteten, på vilken lagstiftning grundas, är svår att 
omformulera. Gruppen tillskrivs givna attribut som implicerar inneboende gränser för 
social och politisk förändring (se t ex Grosz 1994: 84-86, Schor 1994: 42-43). Dessa 
inneboende gränser kan i svensk samepolitik förstås som att dominerande 
föreställningar om gruppen definierar diskursens kunskapsobjekt, vilket begränsar och 
möjliggör politisk handling.

För att förklara och rättfärdiga särskilda rättigheter i svensk samepolitik utgör 
föreställningen om gruppen den nod kring vilken diskursen ordnas. Det innebär att den 
kollektiva identitet som konstitueras är del av hur ett politiskt möjlighetsrum skapas.



Som legitimerande grund är den dominerande föreställningen om gruppen inte följd av 
en medveten och genomtänkt politisk strategi, även om de politiska aktörerna har vissa 
givna syften och mål när konkreta problem som är ”nödvändiga att åtgärda” diskuteras. 
Snarare kan den förstås som en icke avsedd konsekvens av den politik som förs (se t ex 
Farr 1989: 35, Heradstveit & Bjprgo 1996: 16). När en samisk identitet väl är etablerad 
utgör den dock både utgångspunkt för hur problem formuleras och orsakerna till 
problemen står ofta att finna i den, med följd att enbart vissa lösningar blir möjliga att 
föreslå. Ur ett särrättighetsperspektiv påvisar ett förgivettagande av gruppen gränserna i 
den samepolitiska diskursen för hur samer skall särbehandlas, dvs på vilka områden 
särlagstiftning är nödvändig, och för vilka, dvs hur inklusiv lagstiftningen bör vara. 
Därmed sätts även gränser för vilka rättvisekrav som i en given historisk politisk 
kontext är legitima.

I huvudsak har fyra olika föreställningar om samiskhet dominerat i offentlig politik 
under den studerade tidsperioden: Föreställningen om den nomadiserande renskötaren, 
om de icke renskötande, om renskötaren som bärare av samisk kultur och om samer 
som grupp. De tre förstnämnda förklarar och rättfärdigar på olika sätt en begränsad och 
exkluderande särlagstiftning, medan den sista utmanar en sådan. När svensk 
samepolitik ordnas utifrån föreställningen om den nomadiserande renskötaren, medför 
det att en bred kulturell särbehandling, eller särskilda politiska rättigheter för samer som 
grupp, utdefinieras som möjliga politiska handlingsalternativ. Särskilda rättigheter är 
legitima om de tillerkänns nomader i syfte att reglera konflikten med en bofast 
befolkning. Föreställningen om samer som nomader utgör den nod som de politiska 
aktörerna i diskursen är tvungna att förhålla sig till. Möjligheten att utifrån andra 
föreställningar formulera problem och frågor som berör den samiska gruppen, 
exempelvis utifrån bofasta samers levnadsförhållanden, trängs på så sätt ut ur diskursen. 
Den samiska identitet som konstitueras institutionaliserar en motsättning mellan det 
samiska och det svenska, vilket innebär att samer antingen är nomader eller svenskar. 
Om ett nomadiserande levnadssätt är en förutsättning för god renskötsel, måste 
särlagstiftningen inriktas på att förhindra att nomader övertar en bofast livsstil. De skall 
kvarhållas i sitt traditionella levnadssätt och hållas från civilisationen. Det rättfärdigar 
att de erhåller ”lapprivilegier” och särskild skolgång.

Genom den föreställning om samiskhet som etableras framstår politikens inriktning 
som naturlig och självklar. Det märks inte minst när samer utanför rennäringen 
inlemmas i diskursen, icke renskötare räknas som samer enbart i egenskap av vad de 
inte är. Även om de utgör del av diskursen, finns det givna kriterier — kategorierna 
renskötare och icke renskötare — som gör att krav på särlagstiftning för dem kan 
avvisas inom diskursen. Då samers annorlundahet på ett så påtagligt sätt är beroende av



deras relation till renskötseln, anses inte heller ett system av särskilda rättigheter behöva 
sträcka sig utanför renbeteslagstiftning och mån om en god renskötsel. Exempelvis kan 
alla former av krav på samiskt självbestämmande avvisas på förhand, då de faller 
utanför diskursens ramar för möjliga politikinriktningar. Kategorin icke renskötare 
legitimerar både att samer utanför renskötseln definitivt exkluderas från särrättighets- 
systemet och att vidare särbehandling av samer diskuteras utifrån de renskötande. 
Samer särbehandlas i egenskap av vilken relation de har till rennäringen.

Att samer är renskötare skapar därmed inneboende gränser för politiken, vilka 
bekräftas och förstärks när särlagstiftning rättfärdigas som ett skydd för samisk kultur. 
Eftersom samisk kultur likställs med renskötarnas nomadiserande levnadssätt, är det 
också de som bäst bevarat samisk kultur. Renskötsel etableras därigenom som 
förutsättning för samisk kultur. När renskötarna definieras som kulturbärare snarare än 
nomader innebär detta att nya problem kan formuleras i diskursen, men i likhet med 
tidigare återförs de till renskötseln och renskötarna som förutsättning för samma 
problems lösning. Trots att samer nu ses som en minoritets- eller etnisk grupp med en 
särskild kultur, följs därför inte detta förhållningssätt av en förändrad lagstiftning. Krav 
på åtgärder utanför näringen trängs fortfarande ut ur diskursen. Är renskötsel samisk 
kultur, är politiken och särrättighetssystemet i sin ordning, så länge rennäringen får det 
stöd som är nödvändigt för att näringen skall kunna överleva. Rennäringen kräver inte 
längre särskild lagstiftning för att kvarhålla renskötarna i ett nomadiserande liv, utan 
den betraktas som förutsättning för samisk kultur. Ett stöd till rennäringen är ett stöd till 
samisk kultur.

Att samer betraktas som minoritetsgrupp medför inte heller att särrättighetssystemet 
blir mer inklusivt. Genom att till identiteten icke renskötande lägga icke bärare av 
samisk kultur och icke samisktalande, markeras än tydligare den gräns mellan dem som 
särbehandlas och dem som inte särbehandlas. Med denna föreställning om gruppen är 
det också lätt att avfärda kritik av den rådande ordningen, så exempelvis ifråga om 
fiskesamers ställning. Argumentet ”att fiskesamerna av ålder tillhör ursprungs
befolkningen i fjällvärlden och att de har samma rätt till renskötselområdet som de 
renskötande samema...” (prop nr 80 1976/77: 62), kan utan större problem avvisas i den 
samepolitiska diskursen. Fiskesamer representerar inte det samiska. De är inte 
renskötare. Särskilda rättigheter kvarstår enbart hos de renskötande och en utsträckt 
lagstiftning omöjliggörs. Distinktionen mellan att räknas som same och att vara del av 
det samiska är avgörande för att legitimera en fokusering av renskötseln när inte längre 
de renskötandes avvikande levnadssätt, utan ett stöd till samisk kultur, förklarar och 
rättfärdigar särlagstiftning.

Först när den dominerande föreställningen om renskötarna som bärare av samisk



kultur ifrågasätts, utmanas på allvar särrättighetssystemets begränsade och exklusiva 
karaktär. När bäraren av det samiska inte längre med nödvändighet är renskötare 
upplöses distinktionerna mellan olika kategorier samer. I den samepolitiska diskursen 
kan inte föreställningen om samer som grupp legitimera att de som tillhör gruppen 
behandlas olika. Det som är lika skall behandlas lika. Diskursens gränser är därmed 
osäkrare än tidigare och varken problemformulering eller åtgärder är givna. En 
exkluderande särlagstiftning kan inte längre legitimeras utifrån samma grunder som 
tidigare, det finns inga inomdiskursiva kriterier för att avvisa de icke renskötandes krav. 
I sametingslagen och rennäringslagen inkluderas också alla som är att räkna som samer 
(även om rätten att nyttja rätten att bedriva renskötsel fortfarande är kvalificerad). Inte 
heller kan nya förslag till lagstiftning för att skydda och utveckla samisk kultur — en 
särskild språklag, grundlagsändring, en samelag — på förhand utdefinieras som 
illegitima, eller avvisas utifrån givna kriterier. Samer är en minoritetsgrupp och de som 
bär samisk kultur är de som anser sig tillhöra gruppen. Nya rättvisekrav är med det 
möjliga, vilket exempelvis kommer till uttryck i kapitlets inledande citat från 
utredningen om ILO:s konvention nr 169. En diskursivt konstruerad föreställningsvärld 
där samer ses som ursprungsfolk legitimerar på ett självklart sätt avvikelser från idealet 
om lika behandling, men möjliggör och kräver en ny legitimeringsgrund för svensk 
samepolitik. När tidigare kategorier synes ha spelat ut sin roll och samisk kultur bärs av 
gruppen samer, kan inte samma politikinriktning som tidigare legitimeras och ändock 
hävdas utgöra en minoritetspolitik som grundas i en föreställning om samer som grupp. 
När det i den samepolitiska diskursen formulerats ett nytt svar på frågan varför samer 
skall särbehandlas, har inte längre frågorna hur och för vilka givna svar.

Föreställningar om samiskhet har på detta sätt utgjort noden i den samepolitiska 
diskursen och legitimerat en särskild särlagstiftning: Problem, orsak, lösning hänvisas 
till vad den samiska gruppen är. Även om denna nod inte har samma mening över tid, 
utan snarare skall förstås som föränderlig (jmf t ex Smith 1998: 98-106), är den förda 
politikens beroende av tidigare föreställningar om samiskhet påtagligt. Nya identiteter 
formuleras i relation till de föreställningar som redan institutionaliserats, varför 
politiken har varit (och är) svårföränderlig. Identiteten nomadiserande renskötare ersätts 
av renskötare som bärare av en särskild kultur, som i sin tur ersätts av en (ännu inte 
institutionaliserad) heterogen föreställning om samiskhet. Den normativa diskussion 
som har förts i svensk samepolitik om hur samer bör behandlas har varit beroende av 
dessa olika föreställningar om samiskhet. De värden som framförs, det kan vara 
demokrati, rättvisa, frihet och jämlikhet, likväl som ras, nation, kultur och kultur
pluralism, har i diskursen erhållit mening i relation till frågan vad en same och 
samiskhet är. En tydlig och enhetlig föreställning om gruppen ger svaret på frågan



varför offentlig politik skall avvika från likabehandlingsidealet, men ger även svar på 
hur rättighetssystemet skall utformas och vilka som skall privilegieras.

Särskilda rättigheter för det annorlunda av lägre värde
Föreställningen om gruppen upprätthåller inte enbart ett samhälles sociala relationer 
genom att sätta gränser för vilken politik som är möjlig att föra och vilka rättvisekrav 
som är legitima. Samtidigt som ett kunskapsobjekt definieras i diskursen, definieras 
också subjekt och subjektspositioner. Den offentliga politikens klassificering i väl 
avgränsade kategorier innesluter föreställningar om bra/dåligt, normalt/avvikande, 
rätt/fel, natur/kultur etc och dessa föreställningar förstärker och upprätthåller i sin tur 
gränser mellan kategorier. ”There are rational men, and then there are women; there are 
civilized men, and then there are wild and savage peoples... Difference here always 
means absolute otherness, the group marked as different has no common nature with the 
normal or neutral ones. The categorical opposition of groups essentializes them, 
repressing the differences within groups.” (Young 1990: 170) Kategoriseringen medför 
att den grupp som skall särbehandlas konstitueras som annorlunda och avvikande, 
samtidigt som den skiljs ut från den samhälleliga gemenskapen.

En förutsättning för att gruppen skall konstitueras som annorlunda och legitimera 
rådande ordning är en homogen och exkluderande samisk identitet. Kategoriseringen av 
gruppen och ett erkännande av skillnader leder inte bara till att gruppen utpekas, utan 
även till att skillnader exkluderas: Gruppens identitet homogeniseras. Det förutsätts 
finnas en gemensam förståelse, tradition, erfarenhet, ett gemensamt sätt att vara etc och 
att det har betydelse för enskilda individer (se t ex Oksenberg Rorty 1994: 158-159). 
Den homogena samiska identitet som konstitueras föreskriver vad det är att vara same 
och hur en same bör leva. De som inte lever upp till dessa villkor riskerar att exkluderas 
från gruppen och mista rätten till de särskilda samiska privilegierna. Den samiska 
identitet som privilegieras får inte ha några likheter med den svenska befolkningens och 
alla avvikande former av samiskhet avvisas: ”From this perspective, politicized identity 
terms... must always necessarily be exclusionary; they can only be constructed through 
the repression of difference. Any collective identification, therefore, will be subject to 
critique from the standpoint of what it excludes.” (Fraser 1996: 68) I och genom 
lagstiftning institutionaliseras föreställningen att det inte finns någon samisk kultur 
utanför rennäringen. Alla förslag som utgår från en annan föreställning om samiskhet 
omöjliggörs och handlingsutrymmet för samer utanför renskötseln begränsas. Deras 
potentiella rättvisekrav görs illegitima.

Att politiken sedan den första renbeteslagen förklarats och rättfärdigats genom att 
föreställningen om gruppen påvisar dess annorlundahet är uppenbart, liksom att samer



och samisk kultur tillskrivits ett lägre värde. I utpekandet av det annorlunda finns en 
värdering och jämförelse med majoriteten medborgare (vilka representerar samhälleliga 
normer). I tidig samepolitik är denna värdering explicit. Den samiska identiteten 
hänförs till naturgivna och oföränderliga egenskaper, som den samiska naturen, rasen 
eller kulturen (jmf t ex Eisenstadt & Giesen 1994: 10-16). Värderingen sker därigenom 
på till synes objektiv och neutral grund. Svenskhet och samiskhet existerar i den 
samepolitiska diskursen som oförenliga storheter, vilket bidrar till och förstärker en 
social och politisk ordning där den samiska gruppens relation till det dominerande 
samhället definieras i termer av dess lägre värde. Särrättighetssystemet institutionali- 
serar en hierarkisk ordning där samer skall särskiljas från det dominerande samhällets 
kultur. De skall segregeras för att inte avvänjas från sitt traditionella liv och exkluderas 
på så sätt från den nationella gemenskapen. Genom föreställningen att renskötsel och 
civilisation är oförenliga skapas och upprätthålls en samisk stereotyp.

Denna föreställningsvärld legitimerar en patemalistisk politik, som exkluderar samer 
från att själva delta som aktörer i den samepolitiska diskursen. Frågan ställs exempelvis 
om lapparna, ifråga om det möjliga i att kombinera renskötsel och bofasthet, verkligen 
”själva förmå att överblicka konsekvenserna av ett sådant system som detta? Mot deras 
egen uppfattning kan man ställa de resultat, till vilka de erfarna män kommit, som av 
regeringen haft uppdrag att göra undersökningar i frågan, och om vilkas sakkunskap 
och opartiskhet icke kan råda något tvivel.” (Stenberg FK nr 51 1917: 9) Samer 
konstitueras som avvikande, inte fullvärdiga medborgare och frånkänns kunskap i egna 
angelägenheter. Även om nomader i ”egenskap av lapp” kan ställa vissa krav utifrån det 
särrättighetssystem som konstrueras, bibehåller staten just genom samma rättighets- 
system en stark kontroll över den samiska gruppens politiska handlingsutrymme. Som 
grupp tillerkänns inte samer möjlighet att påverka sin egen situation, exempelvis vad 
gäller användningen av den mark de sedan urminnes tider begagnat, hur renskötsel skall 
bedrivas, eller hur den egna gruppen definieras. Eftersom det är rätten till rennäring som 
utgör grunden för de samiska rättigheterna, begränsas gruppens handlingsutrymme och 
rättmätiga krav till frågor med utgångspunkt i näringen.

Efter det andra världskrigets slut sker denna värdering i högre och lägre implicit, då 
den baseras på regler för hur man uppträder, på traditioner och sociala rutiner: ”Civic 
codes of collective identity maintain the boundary [mellan grupper] by not mentioning 
it.” (Eisenstadt & Giesen 1994: 14) Så även när explicita rasbiologiska och kultur
hierarkiska argument inte längre är diskursivt möjliga, frångås således inte ett 
hierarkiskt synsätt. Nu framhävs dock skillnaden mellan det avvikande samiska och det 
svenska i neutrala näringstermer. Rennäringen bör formeras i enlighet med en allmän 
näringspolitik och rationaliseras efter moderna metoder, inte ordnas efter traditionellt



mönster. Samer måste anpassas till samhällsutvecklingen i stort och integreras i den 
svenska gemenskapen. Det är en förutsättning för att samer skall få samma socio- 
ekonomiska ställning som andra medborgare. Ett traditionellt levnadssätt är ett hinder 
för näringens rationalisering och möjligheten att uppnå en med andra medborgare 
jämbördig samhällsposition. Politiken präglas därför av aktiva åtgärder för att göra dem 
som är avvikande till riktiga svenska medborgare och kan därför inte sägas ha frångått 
en värdering av levnadssätt i bra/dåligt, normalt/avvikande etc. Trots en mer 
demokratisk vokabulär utpekas de renskötande fortfarande som annorlunda och av lägre 
värde genom att det är de som har bevarat det typiskt samiska.

När samer anses lika (eller genom reformer skall göras lika) andra medborgare blir 
de dock samtidigt självklara och betydelsefulla aktörer i diskursen, i den meningen att 
de är nödvändiga att förhålla sig till. Den uttalat patemalistiska politiken överges 
därmed, men gruppens legitima handlingsutrymme kan fortfarande begränsas genom att 
definieras som renskötarnas inflytande över sin egen näring. Och självbestämmande kan 
inte heller här utsträckas hur långt som helst: Staten är bästa beslutsfattare såväl ifråga 
om hur rennäringen bäst bedrivs (i form av en modem, rationell renskötsel som skall 
åstadkommas genom frivillighet och tvång), som ifråga om hur medel ur samefonden 
skall användas och i upplåtelsefrågor.

Ett nytt synsätt synes etablerat med en föreställning om den samiska gruppen som 
nationell minoritet och ursprungsfolk, där politiken syftar till att skydda och utveckla 
samisk kultur genom att tillerkänna samer som grupp ett visst mått av autonomi. Det 
speciella med samer, det annorlunda som legitimerar särrättigheter, framhävs dock 
fortfarande i relation till det svenska. Ett förstärkt rättsligt stöd för rennäringen 
återknyts exempelvis till den klassiska problemställningen i svensk samepolitik, 
renskötarnas relation till andra befolkningsgrupper. Det hävdas, liksom vid sekelskiftet 
1900, råda konflikter mellan de renskötande och den övriga befolkningen. När 
”motstående intressen” vägs in förskjuts perspektivet, från att vara en fråga om samiska 
rättigheter och samiskt självbestämmande, till att handla om en kamp mellan intressen. 
Näringen måste därför kontrolleras och noga regleras. Rennäringen legitimerar att en 
särskild lagstiftning består, men kan inte legitimera politiskt handlingsutrymme som 
kan påverka maktbalansen mellan olika intressegrupper. Också ifråga om sametingets 
status blir oviljan att tillerkänna samer ökat handlingsutrymme påtaglig. Samer anses 
som grupp ha rätt att kräva kulturell autonomi och ett sameting inrättas. Tingets 
verksamhet blir dock i egenskap av förvaltningsmyndighet reglerad och gruppen 
tillerkänns inte politiska rättigheter i form av självbestämmande. Kulturell autonomi 
synes inte legitimera särskild lagstiftning utöver inrättandet av ett sameting och andra 
former av politiska maktbefogenheter är fortfarande inte nödvändiga för att autonomi



skall förverkligas. Samisk kultur betraktas i första hand som en privat angelägenhet som 
inte behöver skyddas genom särskilda rättigheter.

Den samiska gruppens status som urbefolkning tillskrivs dock till skillnad från 
tidigare ett positivt värde och anses legitimera särskilda rättigheter i form av 
självbestämmande. Då detta ännu inte institutionaliserats i lag, förefaller dock en 
fortsatt patemalistisk politik möjlig och brottet med tidigare föreställningar är därmed 
inte fullständig. Särlagstiftningen kan i denna bemärkelse sägas upprätthålla en 
hierarkisk ordning även när det uttalade syftet är att skydda och utveckla samisk kultur. 
De lösningar som föreslås för att lösa de ojämlikheter som härstammar från olika 
föreställningar om gruppen, formuleras utifrån samma sociala relationer och hierarkiska 
förhållningssätt som betingar problemens uppkomst. Edelman hävdar i sin diskussion 
om diskrimineringslagstiftning att särskild lagstiftning som inte syftar till att bryta den 
samhälleliga maktstrukturen riskerar att endast bli ytterligare ett tecken på gruppers låga 
status. Särlagstiftning ”legitimizes the view that is already widespread... More 
important, it contributes to... the public impression of them as inferior.” (Edelman 1988: 
26) I svensk samepolitik är det uppenbart att särlagstiftning bekräftat istället för att 
bryta den maktordning, de sociala relationer, som redan existerar i samhället.

Det står också klart att det system av särrättigheter som konstruerats för den samiska 
gruppen i och genom lagstiftning har institutionaliserat de kollektiva identiteter som 
upprätthåller sociala relationer. Det är föreställningar om samer som annorlunda och av 
lägre värde som legitimerar särskilda rättigheter. En homogen samisk identitet har 
konstituerats, avvikande från det svenska, som både definierat gruppens legitima 
politiska handlingsutrymme och avgjort vilka rättvisekrav som är legitima. Denna 
identitet upprätthåller en hierarkisk ordning, samtidigt som majoriteten samer 
exkluderas från särlagstiftning. Med Youngs ord har samer utsatts för kulturell 
imperialism: ”[T]he oppressed group’s own experience and interpretation of social life 
finds little expression that touches the dominant culture, while that same culture 
imposes on the oppressed group its experience and interpretation of social life.” (1990: 
60) I utpekandet av det som skall särbehandlas finns en värdering i högre och lägre, 
bättre och sämre och endast det annorlunda, av lägre värde, har i svensk samepolitik 
legitimerat avvikelser från ett ideal om lika behandling av medborgare.

MINORITETERS RÄTTIGHETER
Den problematik särlagstiftning aktualiserar — att de identiteter som skall särbehandlas 
konstitueras politiskt, att dominerande föreställning om gruppen definierar politikens 
möjlighetsrum och att särlagstiftning tenderar upprätthålla samhällets maktrelationer — 
förefaller undergräva möjligheten att genom särlagstiftning tillförsäkra en grupp som



samer en social grund för självrespekt. Min studie tydliggör därigenom att 
föreställningen om gruppen är underproblematiserad i samtida politikteoretisk debatt 
om särskilda rättigheter. Därtill tydliggör den även att de argument som talade för att 
särskilda rättigheter är nödvändiga för att behandla individer jämlikt — att det abstrakta 
idealet om jämlikhet bör innefatta en social grund för självrespekt vid sidan om lika 
medborgerliga fri- och rättigheter och en viss socio-ekonomisk ställning, att de 
identiteter som konstitueras i ett samhälle är av betydelse för att tillförsäkra individer en 
social grund för självrespekt och att kollektiva identiteter upprätthåller ett samhälles 
sociala relationer — snarast förefaller underkänna särlagstiftning. Vad erkännande som 
politisk praktik egentligen innebär, är ur jämlikhetsperspektiv inte entydigt.

Att särskilda rättigheter synes svårförsvarbara i ljuset av politikens konstituerande 
karaktär, väcker naturligen frågan om det trots allt endast är genom lika rättigheter som 
individer och grupper kan behandlas med lika respekt och omtanke. För Chandran 
Kukathas utgör detta

[t]he primary reason for rejecting the idea of group claims as the basis of moral and political 
settlements... groups are not fixed and unchanging entities in the moral and political universe. 
Groups are constantly forming and dissolving in response to political and institutional 
circumstances. Groups or cultural communities do not exist prior to or independently of legal and 
political institutions but are themselves given shape by those institutions. (1995: 232)

Likaså förefaller likabehandlingsidealet i ett historiskt perspektiv vara frigörande. I 
slutet av 1800-talet och under de första decennierna av 1900-talet, ifrågasätter 
exempelvis assimilationsförespråkama tanken att samer skulle vara av lägre värde än 
andra svenska medborgare i sin strävan att åstadkomma lika medborgerliga fri- och 
rättigheter för samer, samt en förbättrad socio-ekonomisk ställning. Med detta är lika 
rättigheter ett tilltalande alternativ.

Lika rättigheter ett reellt alternativ?
Det som synes vara ett alternativ till det system av särrättigheter som konstruerats i 
svensk samepolitik — lika rättigheter och lika behandling av medborgare — kan på 
många sätt ses som en utväg för att hantera den problematik som politikens 
konstituerande karaktär utgör. Mot bakgrund av min studie av svensk samepolitik 
framträder också likabehandlingsidealets styrka.

Kärnan i argumentet för lika rättigheter är som vi har sett att alla individer har ett 
sinne för rättvisa och en uppfattning om ett gott liv (Rawls 1993: 19). Alla är värda lika 
respekt och omtanke i utformningen av sina livsplaner och det som är lika skall också 
behandlas lika. Att avvikelser från detta ideal endast kan legitimeras utifrån en 
föreställning om det annorlunda sätter i min mening fingret på den problematik som 
inryms i särrättighetsdebatten. Särlagstiftning framtvingar homogena och exkluderande



definitioner av gruppen och konstituerar i denna bemärkelse de identiteter den skall 
skydda: Dels måste den individ eller grupp som skall särbehandlas skiljas ut från 
majoriteten medborgare och definitionen av vem som är tillhörig gruppen grundas på 
kvalitativa distinktioner, avvikelser och annorlundaskap för att vara meningsfull; dels 
förutsätter olika gruppspecifika åtgärder att grupper och deras kultur kan definieras. När 
vissa värden explicit privilegieras, exempelvis historiska traditioners, institutioners och 
sociala praktikers kontinuitet, implicerar det i en specifik historisk politisk kontext en 
statisk och homogen föreställning om identiteter. Skyddet av en kultur inbegriper alltid 
ett skydd av vissa värden, som bärs upp av en viss identitet. Genom särlagstiftning 
erkänns därför en identitet på bekostnad av andra och den definierar hur individer 
tillhöriga den lever, eller bör leva, och förväntningar om att de faktiskt gör det. Det 
finns självfallet flera skilda sätt att leva som same, men genom att definiera vad en same 
är bekräftas ett visst sätt att vara — ett visst levnadssätt som är normerande för de 
individer som tillskrivs denna identitet (jmf t ex Connolly 1991: 73-94, Appiah 1994: 
148-151) — samtidigt som andra exkluderas.

Principen om lika rättigheter motverkar detta på två sätt. För det första skall staten 
inte privilegiera vissa värden framför andra. Efterlevs detta institutionaliseras i och 
genom lagstiftning varken synen på minoritetsgrupper som avvikande och av lägre 
värde, eller ett samhälles sociala relationer. För det andra skall individers identitets- 
formering vara en privat fråga som är föremål för individuella val. Självrespekt som en 
tolkning av jämlikhetsidealet kräver att individer fritt kan forma sin identitet genom att 
själv välja den gemenskap i vilken hon kan erhålla uppskattning för sina livsplaner och 
göra meningsfulla val. Detta synes inte respekteras om staten konstituerar identiteter 
och genom lagstiftning föreskriver hur individer tillhöriga gruppen skall leva.

Likabehandlingsidealet och offentlig svensk samepolitik
Möjligheten att acceptera lika rättigheter förutsätter dock att den kritik som tidigare 
anförts mot ett likabehandlingsideal förbigås: Att lika rättigheter ignorerar individers 
identitetsformering som en politisk fråga oundgänglig för att tillförsäkra individer en 
social grund för självrespekt. Likaså förbises med detta perspektiv de maktrelationer 
som skapas och upprätthålls genom att kollektiva identiteter konstitueras och som 
särlagstiftning kan utmana, eller bryta. Endast genom att betrakta dessa frågor som 
privata angelägenheter undviks de problem som särlagstiftning medför. Så även om 
politikens konstituerande karaktär inte är av vikt om alla medborgare behandlas lika, 
innebär det inte med nödvändighet att ett abstrakt ideal om jämlikhet som innesluter 
självrespekt är uppfyllt. För att tala med Rawls: ”The importance of self-respect is that 
it provides a secure sense of our own value, a firm conviction that our determinate



conception of the good is worth carrying out... [och] the conviction that we can carry 
out a worthwhile plan of life.” (1993: 318-319) I detta liberala ideal om självrespekt och 
möjligheten att förverkliga livsplaner finns en motsättning mellan att alla människor är 
värda samma respekt och att alla skall ha samma möjlighet att faktiskt forma 
meningsfulla livsplaner, oavsett grupp- eller kulturell tillhörighet. Denna motsättning 
blir påtaglig i offentlig svensk samepolitik och kan formuleras på två sätt: Dels är lika 
medborgerliga fri- och rättigheter och en viss socio-ekonomisk ställning otillräckliga 
för att tillförsäkra samer självrespekt, dels hamnar likabehandlingsidealet i svensk 
samepolitik i direkt motsatsförhållande till jämlikhet som självrespekt.

De rawlska rättviseprinciperna om lika medborgerliga fri- och rättigheter och en viss 
socio-ekonomisk ställning, är ur ett rättviseperspektiv en central grund för 
minoritetspolitik. Problemet med dem som enda fundament är dock att de förutsätter en 
grundläggande likhet bland medborgarna. För att tala med Friedrich Nietzsche: ”Lika 
rätt för alla kan betyda den största orätt — för den som inte är lika alla.” (1971: 105) I 
vid bemärkelse är det naturligtvis självklart att individer som tillhör en minoritetsgrupp 
som samer inte kan räkna med att kunna uppfylla sin livsplan i ett samhälle som 
grundas på ett likabehandlingsideal. Utan att tillerkännas särskilda rättigheter är samer 
utelämnade till deltagande i politiken på samma villkor som andra medborgare. Denna 
ständiga minoritetsposition, där samers särskilda intressen inte med nödvändighet 
tillvaratas, har också återkommande föranlett förslag om särskild politisk 
representation: ”Vad som emellertid saknas för detta minoritetsfolk är representations
rätt i svenska riksdagen. De synas icke äga rösträtt, skulle ej förmå begagna den och 
bleve i varje fall ej i stånd att uppnå det erforderliga röstetalet för att kunna insätta en 
representant ens i andra kammaren.” (mot FK nr 210 1930: 3) I och med att samhället i 
den samepolitiska diskursen anses ha utvecklats i en (oundviklig) riktning, som lämnar 
allt mindre utrymme för ett levnadssätt som avviker från majoriteten medborgares, har 
samer varit beroende av det dominerande samhället för att exempelvis skydda 
renbetesmarker och för möjligheten att leva efter ett traditionellt levnadsmönster.

Lika medborgerliga fri- och rättigheter — Rawls frihetsprincip — är på detta sätt 
otillräckligt för att tillförsäkra en grupp som samer en social grund för självrespekt. Om 
gruppens intresse, kultur och levnadssätt avviker från majoritetssamhällets på ett sådant 
sätt att möjligheten att förverkliga de egna livsplanema begränsas kraftigt, kan lika 
rättigheter tyckas fullständigt meningslösa. Med Kymlicka kan hävdas att lika 
rättigheter inte tillförsäkrar samer som grupp en säker kulturell kontext inom vilken 
individer tillhöriga gruppen kan göra meningsfulla val (Kymlicka 1995a: 86-93). Istället 
för att tillförsäkra individer självrespekt tenderar likabehandlingsidealet indirekt att bli 
till ett ideal om assimilation.



The assimilationist ideal envisions a society where a person’s social group membership, physical 
attributes, genealogy, and so on, make no difference for their social position, the advantages or 
disadvantages that accrue to them, or how other people relate to them. Law and other rules of 
formal instititutions will make no distinction among persons and will assume their moral and 
political equality. In a society which has realized this assimilationist ideal, people might retain 
certain elements of group identity... But such group affiliation would be completely voluntary, and 
purely a private matter. It would have no visible expression in the institutional structure of the 
society. (Young 1995: 162)

Det nära samband som finns mellan ett ideal om lika behandling och ett ideal om 
assimilation blir tydligt i det som föreföll så lockande med assimilationsförespråkamas 
vilja att likställa samer med andra medborgare. I grunden vilar detta argument på ett 
antagande om den samiska kulturens lägre värde och oundvikliga undergång. 
Samhällsutvecklingen kräver de avvikande nomadernas anpassning till ett normalt liv. 
Samer är lika andra medborgare och nybyggarlivet är inte oförenligt med deras natur. 
Om samer är nomader som kan överta ett bofast levnadssätt, är särlagstiftning 
egentligen onödig och endast ett hinder för samemas egen utveckling. Bättre vore att 
aktivt underlätta deras assimilering. Samemas ”val” står därför mellan nomadliv och 
civilisation. Att behandla samer som andra medborgare implicerar därmed ett antagande 
att de också skall bli som andra medborgare — att de är lika. Vilken identitet och vilka 
samhälleliga normer som med detta indirekt privilegieras framstår som mer än klart, 
liksom på vilket sätt denna föreställningsvärld upprätthåller samhällets sociala 
relationer och en hierarkisk ordning.

Det rawlska likabehandlingsidealet hamnar också i svensk samepolitik i ett direkt 
motsatsförhållande till självrespektstanken. Möjligheten att påverka politiken utifrån 
egna villkor, eller ett uppmärksammande av ett särskilt levnadssätt, förefaller inte 
innefattas av lika medborgerliga fri- och rättigheter och en viss socio-ekonomisk 
ställning. Tvärtom. Lika medborgerliga fri- och rättigheter fungerar som ett starkt stöd 
för att inte särbehandla gruppen samer överhuvudtaget. Exempelvis hävdas efter den 
allmänna rösträttens införande att: ”Efter de förändringar, som bestämmelserna om 
valrätt till riksdagen numera undergått, lärer icke kunna dragas i tvivelsmål, att lapparna 
äga valrätt och valbarhet enligt dessa bestämmelser... Det synes då vara en enkel 
konsekvens, att lapparna till motsvarighet av denna likställighet uti medborgerliga 
rättigheter även bliva likställda med andra medborgare i skyldigheten att bidraga till 
fyllandet av statens och kommunens allmänna behov.” (SOU 1924b: 23) När samer är 
lika andra medborgare anses argument saknas för att samema ur beskattningssynpunkt 
inte skall likställas med andra medborgare och därmed inneslutas i kommunernas 
allmänna fattigvård. I linje med det avvisas också tanken på särskilda samiska 
representanter i kommunernas fattigvårdsstyrelse, då det strider mot idén om 
”likställighet” mellan olika kategorier medborgare.



Även Rawls skillnadsprincip — att sociala och ekonomiska ojämlikheter skall gynna 
den sämst ställde i samhället — kommer i konflikt med jämlikhet som självrespekt. 
Rawls menar att den som är sämst ställd i egenskap av ras, kön, eller kultur, ofta är det 
även ur socio-ekonomisk synvinkel, varför den socio-ekonomiska positionen vanligen 
sammanfaller med positionen ”naturliga egenskaper” (Rawls 1971: 95-100). Därmed 
undviks konflikter mellan dessa olika positioner och naturliga egenskaper kräver ingen 
särskild hänsyn. I svensk samepolitik ställs dock dessa positioner mot varandra på ett 
uppenbart sätt, exempelvis ifråga om rennäringens rationalisering och viljan att 
tillförsäkra yrkesutövarna en dräglig levnadsstandard i jämförelse med andra 
medborgare. För att samer skall erhålla en socio-ekonomisk ställning i paritet med 
övriga medborgare anses det förutsätta att en särskild samisk kultur, särskilda 
traditioner och sedvanor försvinner. Det avvikande i livsföring, kultur och arv, är inte 
längre förutsättning för framgång i renskötaryrket, utan renskötsel måste göras till ett 
modernt yrke. Även om rennäringen betraktas som en förutsättning för samisk kultur, 
måste det traditionella levnadsmönstret bland renskötarna överges och antalet samer 
som är sysselsatta inom näringen minska. De problem som rationaliseringen vållar, 
liknas vid dem som andra yrkesgrupper utsätts för. Reformerna förutsätter således 
samemas likhet med andra medborgare (samtidigt som reformerna skall göra samer lika 
andra medborgare) och då deras levnadssätt inte betraktas som något speciellt kan 
renskötsel inordnas i den allmänna svenska näringspolitiken. Skillnadsprincipens 
beräkning av vem som är sämst ställd i samhället på socio-ekonomisk grund, erhåller 
företräde framför kultur för att tillförsäkra individer självrespekt. Endast genom att 
överge ett traditionellt levnadssätt kan likställighet med övriga medborgare nås. Utifrån 
en liknande utgångspunkt kan också särskilda samiska jakt- och fiskerättigheter avvisas. 
Om fri jakt (i Rawls argumentation fri marknad) ”is desirable from the point of view of 
equal citizens or of the least advantaged, it is justified even though more specific 
interests suffer. For we are to agree in advance to the principles of justice and their 
consistent application from the standpoint of certain positions.” (Rawls 1971: 99) Med 
detta synsätt ignoreras individers identitetsformering och den kulturella kontextens 
betydelse.

Garanterade fri- och rättigheter ”supported by the public nature of this guarantee and 
the affirmation of it by citizens generally, all in conjunction with the fair value of the 
political liberties and the difference principle...” (Rawls 1993: 319) är således både 
otillräckliga för och hamnar i motsatsförhållande till jämlikhet som en säker social 
grund för självrespekt. ”We need, in other words, to reconnect the problematic of 
cultural difference with the problematic of social equality.” (Fraser 1996: 72) 
Särlagstiftning framstår därmed fortfarande som enda möjliga alternativ för att



tillförsäkra individer självrespekt och bryta den maktordning som är dominerande i 
samhället. För att en teori om minoriters rättigheter på ett trovärdigt sätt skall kunna 
övertyga om att särrättigheter för vissa grupper är en förutsättning för att individer skall 
behandlas jämlikt, bör dock politikens konstituerande karaktär redas ut teoretiskt.

Mot en teori om minoriteters rättigheter
Det grundläggande problem jag fokuserat — relationen mellan särlagstiftning och den 
offentliga politikens beroende av en föreställning om gruppen — är naturligtvis i en viss 
mening omöjligt att lösa på en teoretisk nivå. Politikteoretiska argument för 
särrättigheter kan varken undkomma politikens konstituerande karaktär, eller att 
särlagstiftning förutsätter kategorisering. I denna bemärkelse kommer en teori om 
minoriteters rättigheter som är baserad på särskilda rättigheter alltid att implicera att 
identiteter konstitueras och på så sätt innesluta ett förtryckande moment. Samtidigt är 
dock särskilda rättigheter en förutsättning för att individer tillhöriga vissa grupper skall 
tillförsäkras en social grund för självrespekt. Därigenom har de också en frigörande 
potential. Inte minst om gruppen genom lagstiftning faktiskt tillerkänns ett politiskt 
handlingsutrymme som ger möjlighet att utmana en dominerande föreställningsvärld. 
Denna frigörande sida förstärks även av att de identiteter som konstitueras, framhäver 
och förtydligar dominerande samhälleliga normer, vilket gör samhällets sociala 
relationer synliga (se t ex Young 1990: 166). Särlagstiftning är genom politikens 
konstituerande karaktär både frigörande och förtryckande och det är detta som teoretiskt 
måste hanteras. Utifrån mitt perspektiv förutsätter det två skilda, men sammanlänkade, 
moment: Att normativa diskussioner om minoriteters rättigheter kontextualiseras och att 
den minoritetspolitiska diskursen öppnas.

Kontextualisering: Heterogenitet och historicitet
Politikens konstituerande karaktär innebär att den typ av frågor som exempelvis Nancy 
Fraser formulerar som centrala i diskussionen om mångkulturalism inte går att besvara 
på ett entydigt sätt:

To think about multiculturalism is to become immediately embroiled in difficult questions about 
the relation between difference and equity. These questions are variously debated today with 
respect to gender, sexuality, nationality, ethnicity, and ”race”. Which differences merit public 
recognition and/or political representation? Which differences, in contrast, should be considered 
irrelevant to political life and treated instead as private matters? Which identity claims are rooted 
in the defense of social relations of inequality and domination? And which are rooted in a 
challenge to such relations? Which kinds of differences, finally, should a society committed to 
justice seek to promote? And which, on the contrary, should it aim to abolish? (1996: 61)

Jämlikhet som självrespekt, identitetsformering och identiteter som upprätthållande av 
ett samhälles sociala relationer leder i en specifik riktning i var och hur svaren på dessa 
frågor skall sökas. Men svaren är inte en gång för alla givna, oberoende av den



samhälleliga kontext i vilken dessa frågor formuleras. Varför grupper skall sär
behandlas, hur och vilka, är i en given historisk politisk kontext beroende av 
föreställningar om gruppen. För att kunna besvara Frasers frågor måste därför 
förutsättningarna kvalificeras: Den konstruktivisti ska ansatsen kan inte avstanna i 
konstaterandet att kollektiva identiteter är politiska konstruktioner, utan det är av vikt 
att rekonstruera hur dessa identiteter har formerats och vad det medför ur ett 
j ämlikhetsperspekti v.

Ur politikteoretiskt perspektiv följer således att det är av vikt att formulera en teori 
om minoriteters rättigheter som både innefattar jämlikhet som självrespekt och är 
oberoende av, eller åtminstone minimerar, politikens beroende av föreställningar om 
grupper. Uppgiften kan inte primärt vara att konstruera identiteter politiskt, vilket i en 
erkännandets eller skillnadens politik är nödvändigt, utan att skapa möjligheter att 
ifrågasätta dominerande identiteter. Ett ideal om lika respekt och omtanke —jämlikhet 
— måste ge ”more room for difference by calling attention to the contingent, relational 
character of established identities.” (Connolly 1991: 33) Skall sambandet mellan 
identitetsformering, kollektiva identiteter och ett samhälles sociala relationer ligga till 
grund för en politisk teori om särrättigheter, måste därför frågorna om vilka identiteter 
som i ett samhälle skall särbehandlas och hur, baseras på två explicita och konkreta 
antaganden: Heterogenitet och historicitet.2

Heterogenitet innebär att vi måste ifrågasätta om gruppen eller kulturen är så 
enhetlig, lätt definierad och avgränsningsbar som framhävs i diskursen och om 
erkännande faktiskt tillförsäkrar individer tillhöriga den en social grund för självrespekt. 
”Arising from social relations and processes... group differences usually cut across one 
another. Especially in a large, complex, and highly differentiated society, social groups 
are not themselves homogeneous, but mirror in their own differentiations many of the 
other groups in the wider society.” (Young 1990: 48) Det finns därför inga generella 
lösningar, eller särskilda rättigheter som kan gälla lika för alla grupper, eller ens för alla 
individer som definieras som tillhöriga en och samma grupp. Om målet är att 
tillförsäkra individer en social grund för självrespekt och bryta det dominans
förhållande som råder, utan att skapa nya förtryckande identiteter, är det viktigt att veta 
från vilket perspektiv erkännande formuleras och vad som givits värde i en specifik 
kollektiv identitet.

Historicitet innebär att rådande sociala relationer och dominansförhållanden måste

2I Kukathas avvisande av kulturella rättigheter utgör just historicitet och heterogenitet centrala element: 
Grupper ”take their particular shape, only because of certain historical circumstances or because 
particular political institutions prevail and not because they are a part of some natural order...” och det är 
”important to note not only that group composition changes over time but that most groups are not 
homogeneous at any given moment.” (1995: 234-235) För en teori om särskilda rättigheter förtydligar 
denna kritik vikten av att förena ett normativt förhållningssätt med en kontextuell känslighet.



analyseras i ett historiskt perspektiv. Genom att analysera hur den identitet som skall 
erkännas har formerats, tas varken grupper eller kulturer för givna utifrån en 
förförståelse av en specifik kulturs, traditions eller praktiks värde. Målsättningen måste 
i likhet med ett genealogiskt förhållningssätt vara ”problematization rather than simple 
elimination or replacement because the genealogical thinker too swims in the culture 
that establishes these settings and because one does not expect to locate a space wholly 
outside them.” (Connolly 1991: 182) Därmed är den process i vilken erkännande eller 
avsaknad av erkännande legitimerats viktig att fokusera. Att exempelvis offentligt 
privilegiera renskötsel som grund för samisk kultur, gör att en samisk identitet, en 
skillnad erkänns. Andra yrken och levnadsformer — andra skillnader — konstitueras 
som tillhöriga en privat sfär. Den kollektiva identitet som privilegieras ges ett ökat 
politiskt handlingsutrymme, samtidigt som andra handlingsmöjligheter begränsas.

Med detta har offentlig politik i sig en stor betydelse i diskussionen om erkännande. I 
fokus för en teori om minoriteters rättigheter bör därför den politiska konstitueringen av 
kollektiva identiteter vara. Den förda politiken är av avgörande betydelse för hur 
minoritetsfrågor kommer att behandlas och hur en minoritetspolitik utvecklas över tid, 
då det är svårt att bryta föreställningar som institutionaliserats i och genom lagstiftning. 
Endast genom en medvetenhet om politikens konstituerande karaktär kan särlagstiftning 
undvika att återskapa ett samhälles dominerande föreställningar om gruppen, eller att 
nya förtryckande identiteter konstitueras. Att den identitet som konstitueras offentligt 
betraktas som ”öppen” och preliminär är därför en förutsättning för att de sociala 
relationer som kollektiva identiteter upprätthåller skall kunna utmanas och förändras. I 
min mening kan förutsättningar för detta skapas genom att en ”flyktig”, tillfällig eller 
preliminär minoritetspolitik formuleras.3

En flyktig minoritetspolitik
Det abstrakta idealet om jämlikhet tolkat som ett ideal om en säker social grund för 
självrespekt vid sidan om lika medborgerliga fri- och rättigheter och en viss socio- 
ekonomisk ställning, är ett politikteoretiskt svar på frågan varför minoritetsgrupper bör 
särbehandlas. I politisk praktik har vi dock sett att en del av svaret på samma fråga är 
föreställningar om gruppen. Då normativa argument och föreställningar om gruppen är

3Med termen flyktig söker jag förena Sheldon Wolins (av vilken termen flyktig också är lånad) syn på 
hur institutionalisering av demokrati försvagar densamma — varför ”[d]emocracy thus seems to be a 
moment rather than a form...” (Wolin 1996: 39) — och det tillfälliga, preliminära och ovissa som 
innesluts i Connollys term ”contingent”. I motsats till det nödvändiga och universella, innebär 
”contingency... that which is uncertain and variable; by contrast to the self-subsistent and causal, it means 
that which is dependent and effect; by contrast to the expected and regular, it means that which is 
unexpected and irregular, and by contrast to the safe and reassuring, it means that which is dangerous, 
and obdurate in its danger.” (Connolly 1991: 28) En flyktig minoritetspolitik skall därför inte förstås i 
meningen trolös eller opportunistisk, som föreslagits mig, utan som en medvetenhet om och kritik av 
institutionaliserade föreställningars betydelse för den politik som förs.



förbundna med och betingar varandra, är det viktigt att söka sammanlänka det teoretiska 
argumentet med en praktik som möjliggör att dominerande identiteter kan ifrågasättas 
och utmanas. Endast på detta sätt kan särlagstiftningens ”dubbla natur” — att den både 
är frigörande och förtryckande — hanteras. I min mening innebär det att särlagstiftning 
som institution måste vara öppen och flyktig. Med Young kan hävdas att: ”Oppression 
has often been perpetrated by a conceptualization of group difference in terms of unalte
rable essential natures that determine what group members deserve or are capable of... 
To assert that it is possible to have social group difference without oppression, it is ne
cessary to conceptualize groups in a much more relational and fluid fashion.” (1990: 47)

En flyktig särlagstiftning som varken reproducerar en hierarkisk ordning, eller 
rekonstruerar dominerande föreställningar om gruppen, kan åstadkommas genom att 
den minoritetspolitiska diskursen i sig öppnas. Eftersom grupper konstitueras politiskt, 
måste gränserna för vad som kan sägas, av vem och hur, ständigt vara under 
omprövning. Diskursens kunskapsobjekt, likväl som subjekt och subjektspositioner 
måste vara möjliga att ifrågasätta. Som jag har visat utgör föreställningar om grupper en 
central nod i minoritetspolitik, som svarar mot frågorna varför, hur och vilka. Det är 
därför avgörande för möjligheten att omformulera kunskapsobjekt och subjekts
positioner att definitionen av gruppen inte erhåller status som slutgiltig, utan betraktas 
som preliminär. Den definitiva definitionen fungerar alltid förtryckande. Gruppen 
lillskrivs indirekt vissa karaktärsdrag (en viss natur, vissa rasegenskaper, en viss kultur 
ctc), vilket medför att särlagstiftning essentialiserar identiteter. Ett ahistoriskt synsätt 
mstitutionaliseras därmed, vilket sammanblandar sociala relationer med givna attribut, 
samtidigt som skillnader ignoreras, både historiskt, kulturellt och inom grupper (Grosz 
1994: 86). I svensk samepolitik har definitionen av den samiska gruppen begränsat 
politikens möjlighetsrum och gjort vissa rättvisekrav legitima, exkluderat majoriteten 
samer från systemet av särrättigheter, samt skapat och upprätthållit en föreställning om 
det samiska som annorlunda och av lägre värde. Genom att inte ta för given den 
identitet som dominerar i den samepolitiska diskursen, kan det politiska möjlighetsrum 
som föreställningar om gruppen konstituerar förändras. Det möjliggör också att nya 
rättvisekrav blir legitima i diskursen och att även individer som exkluderats från 
grupptillhörighet kan tillerkännas ett ökat politiskt handlingsutrymme.

Att en diskursiv öppenhet är central för möjligheten att omdefiniera kunskapsobjekt 
och subjektspositioner och därmed för politikens inriktning, blir påtagligt med de 
inneboende motsättningar som idag präglar den samepolitiska diskursen. Den 
diskursiva förändringen har medfört att frågan varför samer skall särbehandlas inte 
iängre har ett givet svar. Då en ny nod ännu inte är institutionaliserad, finns det varken 
inomdiskursiva kriterier för att avgöra hur den särskilda lagstiftningen skall utformas,



eller för vilka. Med föreställningen om samer som ursprungsbefolkning och nationell 
minoritet, kan inte lagstiftningen förbli oförändrad, om syftet är att skydda samisk 
kultur i en vidare bemärkelse än rennäring. Således är förutsättningarna stora att för 
första gången på allvar förändra systemet av särrättigheter i en utsträckt och mer 
inklusiv riktning. Denna diskursens öppenhet kan ses som en möjlighet att tillvarata 
särlagstiftningens frigörande potential. Utifrån ett historiskt perspektiv har dock varje 
potentiell utmaning medfört att politiken anpassats till ett traditionellt mönster för 
svensk samepolitik, genom att de kategorier som skall särbehandlas tillskrivs nya 
identiteter som förklarat och rättfärdigat ett begränsat och exkluderande 
särrättighetssystem. Det preliminära och tillfälliga har givits fast form, vilket legitimerat 
att ett i stort sett identiskt system av särrättigheter reproducerats.

Det finns dock en möjlighet att genom institutionella reformer skapa förutsättning för 
en öppen och flyktig minoritetspolitik, men det förutsätter att den minoritetspolitiska 
diskursens strukturella betingelser förändras. Dels kan det ske genom att grupper som 
samer erhåller tillträde till diskursen och att de tillerkänns en betydelsefull 
subjektsposition, dels genom att de tillerkänns maktmöjligheter för att bryta 
”assymetries in rights to make certain sorts of contribution, such as initiating topics, and 
asking questions...” (Fairclough 1992: 203)41 linje med detta finner vi också minoritets- 
språkskommitténs förslag om att skapa förutsättningar

för att personer som tillhör nationella minoriteter effektivt skall kunna delta i det kulturella, sociala 
och ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter... [För det krävs] lämpliga former för 
samråd med personer som tillhör nationella minoriteter, genom deras representativa institutioner... 
deltagande av personer som tillhör nationella minoriteter i arbetet med att förbereda, genomföra 
och utvärdera nationella och regionala utvecklingsplaner... effektivt deltagande av personer som 
tillhör nationella minoriteter i beslutsfattandeprocessen... decentraliserade eller lokala former av 
styrelsesätt... det är av största vikt att de nationella minoriteterna kan påverka utformningen av en 
framtida svensk minoritetspolitik med direkt inriktning på skydd av dessa grupper. (SOU 1997b: 
97-98)

Även om detta är ett steg i riktning mot att öppna diskursen, betraktas institutiona- 
liseringen av sametinget fortfarande som fullt tillräckligt för att säkerställa samers 
möjlighet till inflytande. Då det fortfarande inte tillerkänns faktiska maktmöjligheter, 
saknas därmed institutionella möjligheter att också effektivt utöva detta inflytande.

OFFENTLIG SVENSK SAMEPOLITIK: SLUTORD
Om jag som slutord skall dra ut de politiska konsekvenserna av att de identiteter som 
skall särbehandlas konstitueras politiskt, att dominerande föreställning om gruppen 
definierar politikens möjlighetsrum och att särlagstiftning tenderar upprätthålla 
samhällets maktrelationer, så förefaller svensk samepolitik vara nödvändig att förändra.

^Betydelsen av procedurer ”som bidrar til å 0ke den samepolitiske deltakelse...” betonas även av t ex 
Broderstad (1995: 202), utifrån ett deliberativt perspektiv.



Den generella institutionella förändring som en öppning av den samepolitiska diskursen 
skulle kunna medföra är naturligtvis betydelsefull. För att tillförsäkra samer en social 
grund för självrespekt och för att bryta de sociala relationer som föreställningar om 
gruppen upprätthåller, pekar dock studien mot ytterligare två problemområden: Makten 
att definiera gruppen och gruppens begränsade politiska handlingsutrymme.

Frågorna varför samer skall särbehandlas, hur och vilka, har genom att gruppen 
definierats erhållit ett givet svar, vilket medfört att politiken varit svårföränderlig. 
Makten att definiera gruppen har varit avgörande för vilka rättvisekrav som varit 
legitima i diskursen och för hur politikens möjlighetsrum utvecklats. Att avvikelser från 
ett likabehandlingsideal förutsätter en föreställning om det annorlunda, har skapat 
stereotyper för det samiska, som institutionaliserats i och genom särlagstiftning. En 
konkret följd av att försöka ta den liberala utgångspunkten om alla individers lika 
respekt och omtanke på allvar, samtidigt som politikens oundvikliga konstituering av 
kollektiva identiteter hanteras, bör därför vara att definitionen av gruppen och av vad 
samiskhet är, måste överlåtas åt gruppen samer. Endast gruppen kan definiera och 
kategorisera sig själv, om individer som identifierar sig som tillhöriga den skall 
behandlas jämlikt. Så länge staten tillåts definiera vem som tillhör gruppen, kommer 
denna definition att fungera förtryckande. Vem som skall inkluderas respektive 
exkluderas från vilka särrättigheter bör inte påtvingas samer utifrån en offentlig 
föreställning om vad samiskhet är.

Men med denna slutsats är jag tillbaka i min inledande problemställning och 
förutsätter det som konstituerats historiskt: Vem skall i egenskap av same i ett 
konstitutivt skede definiera vem som är tillhörig gruppen? Med mitt perspektiv finns det 
två sätt att lösa denna problematik, som inte är utan invändningar. För det första kan 
svensk samepolitik tolkas kontextuellt mot bakgrund av min studie och med en 
medvetenhet om politikens konstituerande karaktär. Ett sådant förhållningssätt skulle 
kunna innebära att de som idag definieras som samer med rätt att rösta till sametinget 
också tillerkänns rätten att initiait definiera vem som är tillhörig gruppen. För det andra 
kan denna problematik lösas genom att definitionen av vem som är same, när en 
definition skall fastläggas, är rent subjektiv. Med detta förutsätts inte gruppens existens 
och alla som definierar sig som samer skulle i detta initiala skede också vara att betrakta 
som samer.

Självrespekt som centralt element för ett abstrakt ideal om jämlikhet talar också för 
att den samiska gruppen bör tillerkännas ett faktiskt politiskt handlingsutrymme för att 
individer tillhöriga gruppen skall kunna förverkliga sina livsplaner. Det kan ske genom 
att existerande system av särrättigheter rekonstrueras i grunden. Särlagstiftningen bör 
utsträckas till fler områden som svaret på frågan hur och i en inklusiv riktning som svar



på frågan för vilka. Det senare är i första hand av vikt om staten fortsätter att förbehålla 
sig rätten att definiera vem som inkluderas respektive exkluderas från systemet av 
särrättigheter. I så fall bör lagstiftningen gälla för alla som definierats som samer. Det 
förra, en utsträckt särlagstiftning, skulle exempelvis kunna innebära särskilda rättigheter 
i form av vetorätt i frågor som berör hur mark och vatten skall användas inom 
renbetesområdena; kulturella rättigheter, som en språklag; och någon form av särskild 
politisk representation, exempelvis genom att sametingets verksamhet utvidgas, för att 
garantera samer en stark Subjektsposition i den samepolitiska diskursen. Utan att 
tillerkänna samer ett faktiskt politiskt handlingsutrymme för att skydda och utveckla sin 
kultur kommer särlagstiftning att fortsätta att reproducera en hierarkisk ordning, oavsett 
lagstiftningens syfte.





SUMMARY

In discussions on the rights of minority groups, the group itself is generally taken for 
granted. It appears either irrelevant or timeless — unaffected by historical change or 
political practice. In the present thesis the role of this presumptive view of the group as 
a base for minority politics is problematised by analysing the way in which public 
policy draws on a particular conception of the group, at the same time as it is partly 
responsible for its construction.

The study has two purposes. The first is to investigate the relationship between 
conceptions of the Sami group in Swedish Sami policy and the system of special rights 
granted to the Sami minority between 1883 and 1997. By analysing problems 
formulated and solutions proposed in Swedish Sami policy, the dissertation makes 
explicit the construction of Samihood in public policy itself, its relevance for political 
practice and for the rights accorded to the group. One analytical aspect here is the extent 
to which a publicly constituted Sami identity has contributed towards maintaining a 
certain relation of power between the dominant Swedish society and the Sami group. 
Through this study of Swedish Sami policy, the dissertation’s second purpose is to 
formulate a political-theoretical answer to the question what rights should be granted to 
minority groups for what reasons. This is achieved by analysing normative arguments 
on equal and special rights, posing questions of viability in the light of the dual 
character of public policy; its way of simultaneously drawing on and constituting 
purported collective identities of minority groups. A brief introduction to this discussion 
and further elaboration of the structure of the study make up the substance of chapter 
one.

The contemporary political-theoretical debate on minority rights is introduced in 
chapter two, as a theoretical framework for the ensuing discussion. Three theoretical 
responses to the question why minorities should be accorded special rights are 
formulated: First, that the abstract ideal of equality, besides equal basic rights, liberties 
and a certain socio-economic status, should encompass a social basis for self-respect. 
Second, that identities constituted in a society matter for granting minorities a social 
basis for self-respect. Third, that social relations are upheld through the constitution of 
collective identities. The interconnectedness of self-respect, collective identities and 
relationships of power should therefore be placed in the analytical foreground of any 
theory dealing with minority rights.

This discussion is largely defined by John Rawls’ theory of justice, which 
emphasises self-respect: a feeling of personal value and life plans worthy of fulfilment. 
For Rawls, the basis for self-respect is the ability to fairly partake in the distribution of



social goods, and the point of the welfare state’s redistribution is to support self-respect. 
Politically, self-respect is attached to a set of equal social norms, like democratic 
citizenship, where every citizen is regarded as a full and equal member of the 
community. When equal rights, liberties and a certain socio-economic status are 
reached, chosen life plans are acknowledged — i.e. self-respect — through voluntary 
associations where chosen activities are considered meaningful and rational.

In the dissertation this perspective is problematised, for instance with the aid of Will 
Kymlicka, who states that various options of individual choice are provided by the 
culture in which individuals live, and that the same societal culture makes these options 
meaningful. Without a cultural community, individual choice as well as autonomy 
become meaningless. In a non-homogeneous society special rights may be demanded 
by certain groups to ascertain their cultural membership. Charles Taylor’s discussion on 
identity and Iris Marion Young’s on structural oppression, add dimensions to the debate 
over special rights, as well as deepen the meaning of self-respect. Taylor maintains that 
the groundedness of individual identities is what makes moral and political choices — 
choices of life plan — possible, because identities define what is important and what is 
not. Since human identity is created dialogically, in response to others, dominant 
societal ideas and conceptions are important for indvidual identity formation. If your 
position, as defined by these ideas and conceptions, is marginal, your identity will not 
be recognised, since these ideas and conceptions define the good in a way that you 
divert from. Thus, the formation of individual identity as well as of self-respect are 
political issues, not only domains for individual choice. In a similar vein, Young 
focuses on social relations of power. She assumes that dominant societal ideas form 
systems of knowledge and belief which create institutional obstacles to self
development and autonomy. Social relations are generated and expressed through 
established collective identities, assigning to individuals a certain scope of agency. 
Through special rights, these relations of power may be challenged, and the dominant 
ideas and conceptions elucidated.

At the same time as the analysis of contemporary political theory elaborates on the 
question why diversions from the ideal of equal rights are necessary, it also makes 
explicit the fact that constitutive ideas about groups are absent from the theoretical 
debate. On the one hand, questions about groups and group membership are considered 
irrelevant to theories of justice, since group membership is primarily interpreted as 
consequential to the individual’s unhindered choice of life plans. Groups then become a 
means for individuals to realise their objects. On the other hand, group membership is 
noted and considered important in the context of ensuring equal treatment of 
individuals, suggesting that the notion of groups is underproblematised — groups are



taken for granted. In chapter three, this critique is developed and made more precise in 
the light of a discussion on the relationship between societal ideas and political practice.

This relationship is approached in three different ways, each relevant both for the 
theoretical discussion on equal or special rights and the empirical study of Swedish 
Sami policy. First, societal ideas and conceptions are necessary for the legitimacy of 
any given institutional order. In the end, there has to be a concurrence between ideas 
and political practice within certain policy areas; a notable fact in the context of 
minority politics, since special rights deviate from the ideal of equal treatment of 
citizens. Second, these ideas are institutionalised legally, by explaining and justifying a 
specific institutional order. Through this institutionalisation public policy contributes to 
the constitution of groups, since categories are created for which particular rights are 
perceived as necessary. To define groups is to describe reality in a certain manner, 
where proposed collective identities are partly responsible for legitimating public 
policy. Third, the relationship between ideas and practice implies that the scope for 
political agency is both restricted and enabled by established ideas. The way in which 
reality is described within a specific area of policy supports as well as legitimates 
certain political options and agents, whilst others are excluded or shut out from the 
political agenda. This means that the established systems of knowledge and belief are 
vital for sustaining social relations of power.

The methodological angle of the empirical study springs from this conception of the 
relationship between ideas and political practice. Swedish Sami policy is analysed in 
discursive terms — as a system of statements ordered and demarcated by other 
statements belonging to the same system. The dissertation’s discursive view is largely 
inspired by that of Michel Foucault, where the designatory mark of a discourse is the 
system of rules directing and organising knowledge, that in a specific historical and 
political context makes possible one set of statements but not another. The point being 
that the production and organisation of knowledge in discourse authorises agency, by 
defining valid knowledge. What may or may not be discursively handled is dependent 
on the production and organisation of knowledge; i.e. the constitution of the object of 
knowledge. A policy field like the Sami discourse is in this respect demarcated and 
ordered in a specific way, and subjects and subject positions — to whom a legitimate 
political voice is accorded — constituted.

Norman Fairclough describes this demarcation in terms of a discursive constitution 
of social identities, social relations and systems of knowledge and belief. In order to 
understand the way in which reality is being described and social identities and relations 
constituted — thereby creating a field of possible political options — the system of 
knowledge and belief explaining and justifing special rights for the Sami group is



reconstructed. This reconstruction is accomplished with the aid of two not over-rigidly 
defined “tools of analysis” — problem formulation and chains of analogies — 
corresponding to two distinct analytical moments. The first is a chronological study 
where discursively formulated problems are used for an analysis of reality construction 
in Swedish Sami policy, i.e. of the ideas and conceptions that make up its specific 
system of knowledge and belief, that in turn legitimates the introduction of a system of 
special rights. The second is an analysis of the role of dominant ideas and conceptions 
at a certain historical point through the reconstruction of chains of analogies. Here, the 
emphasis lies on discursively constituted social relations and identities. The chains of 
analogies indicate the ways in which discourse is frozen, creating coherent links of 
statements that determine the policy that may be pursued and define the scope of agency 
for political action accorded to the Sami group.

In chapter four, the study of public Swedish Sami policy is initiated. It begins with 
the preambles of the first Reindeer Grazing Act of 1886 and continues on to 1917, when 
an initial definition of Samihood is legally institutionalised. In the Act of 1886 the 
customary law is abandoned and replaced with special legal rights. The assumptions 
underlying Sami policy are thereby transformed, making it potentially “open” — 
formatively as well as with regard to the question of to whom special rights linked to 
Saminess should be accorded. The Act of 1886 is the first move towards organising 
Swedish Sami policy as a homogeneous policy area, and the starting point for a modem 
Sami policy. During this period an increasingly precise and demarcating view of the 
Sami group is gradually evolving. The protection of the nomadic culture becomes the 
primary and specific legitimating idea for the system of special Sami rights. The 
traditional nomadic lifestyle is protected by special legislation — ensuring that 
necessary standards for reindeer-herding practices are adequately met, and allowing the 
spread of civilisation to continue. This difference, inherent in the nomadic Sami 
lifestyle, is the ground for the exception from the principle of equal treatment of 
citizens. When Sami policy is thus ordered, the implication is that special rights besides 
reindeer-herding, as well as political rights, are made redundant as political alternatives. 
But the discursive possibility of formulating problems and solutions relevant to the 
Sami group — connected, for instance, to the life patterns of non-nomadic Samis — is 
also made redundant in the discourse. Through a specific view on Samihood, Swedish 
Sami policy retains a particular logic, where problem formulation as well as concrete 
political practices receive their force by drawing on a pre-established idea of Sami 
identity.

The definition of Saminess institutionalised by the Act of 1917 not only confirmed a 
given policy set. Through the institutionalisation of a specific conception of the Sami



group, the presence of Samis other than those denoted legally is inadvertently made 
explicit. This problematic is touched upon in chapter five, dealing with the period 1918- 
1952. During this phase new sets of problems are formulated and new solutions 
proposed, making Sami heterogeneity an issue. Responses to the questions why and in 
what senses Samis should receive special treatment, and which particular special rights 
should emerge therefore partly change. All those implied in the Sami category do not 
match the “real” nomadic lifestyle, at the same time as they are unable to easily adopt a 
“Swedish” identity, connoting settledness. The discursive change implies that the notion 
of Saminess is reconstrued, and the category of Samihood widened to include both 
reindeer-herding and non reindeer-herding groups. Because the latter are explicitly 
included in terms of what they are not, the system of special rights is not explicitly 
reconstructed to include this group as well. The difference of the Sami is dependent on 
and defined by its relation to reindeer-herding. For this reason the system of special 
rights does not have to expand legally beyond dealing with reindeer-herding. Public 
Sami policy is ordered in the following two categories: segregational Samis with special 
rights and assimilational Samis excluded from special rights. More expansive or 
inclusive sets of legal rights are thus made politically impossible.

The first post-war decades mark an apparent discursive change in Swedish Sami 
policy. This change is the locus of chapter six, examining the period 1953-1977. 
Arguments building on race biology or hierarchy of cultures are no longer discursively 
legitimate, which means that deviations from the ideal of equal treatment of citizens is 
now impossible along these lines. The main discursively formulated problem is the 
necessity of organising reindeer-herding on modem rational principles. In this project of 
rationalisation, reindeer-herding is constituted as an economic occupation, and the Sami 
are seen as entrepreneurs. Instead of emphasising that which is different and divergent 
with regard to the Sami identity — the reindeer-herding nomadic lifestyle — the focus 
lies on the Sami as increasingly similar to other citizens. Through this the system of 
knowledge and belief legitimating special legal rights is also transformed. The Sami are 
not primarily seen as deviant, but as a minority needful of protection to safeguard its 
language and culture. A space is thus developing for discussions about characteristics of 
the Sami group, and how its status as a people or minority may be reinforced. New 
identities are therefore ascribed to the Sami categories, but the categories themselves 
are retained and continue to form the basis for legal exception. Since reindeer-herders 
are the bearers of an authentic Sami culture, a system of special legal rights is sustained 
that in no essential way differs from its predecessors. This implies that public Sami 
policy in spite of its explicit democratic vocabulary, may be interpreted merely as a 
somewhat more modem version of a turn of the century politics, resting on similar



grounds.
In chapter seven, dealing with the contemporary period 1978-1997, the conception of 

Samihood appears to include all who consider themselves part of the group. The Sami 
are a national minority and an indigenous people. On this perspective the earlier 
categories are discarded, to favour the notion of one Sami group. In the light of this 
approach, it is publicly claimed that Sweden has certain obligations concerning the 
Sami in different ways, requiring legal consideration and adjustment. But because this 
new position is not legally institutionalised, Swedish Sami policy is characterised by 
internal tension. In the absence of an imperative system of knowledge and belief 
whence it is impossible to clearly distinguish those with from those without special 
rights, there is no fair way to support principled differentiated treatment of different 
Sami subgroups, nor any criteria by which to separate legitimate from illegitimate 
demands. The policy set is therefore entrenched in contradiction between its levels of 
legitimation and execution. In this sense, Swedish Sami policy may be on the brink of 
entering a new formative phase — just over a century after the first Reindeer Grazing 
Act.

In the concluding chapter eight, the dissertation’s two purposes are brought together. 
By analysing the consequences of the special legal treatment for the Sami group, certain 
political-theoretical strands of reasoning follow, concerning the question how a theory 
of minority rights may be able to deal with the fact that public policy depends on a 
conception of the group, at the same time as the group itself is politically constituted.

The conception of the Sami group is important in three ways for the institutionalised 
system of special rights. First, public policy constitutes collective identities. With the 
categorisation of the group as an object for special legal treatment, the identities it seeks 
to safeguard are partly construed, rather than discursive givens to be protected by the 
legal apparatus. The implication of this constitutive element of politics is that it is 
impossible to create a minority policy of special rights, without simultaneously creating 
the very group meant for special treatment through the legal exception. Second, special 
rights in Swedish Sami policy are impossible to legitimate without a distinct conception 
of the group itself. Because a specific conception of the group is inscribed in legislation, 
the group’s assigned characteristics imply inherent limits for social and political 
change. These inherent demarcations may be understood in terms of definitions of the 
discursive object through the dominant system of knowledge and belief, which both 
limit and enable political agency. Constituted collective identities are in this sense 
aspects of the creation of a field of possible political options. On an exceptional legal 
rights perspective, the prioritising of the group points to the discursive limits to which 
Sami policy must adapt in defining the how’s and whom’s of special Sami rights. Third,



social power relations are created and upheld through the constitution of identities, and 
special rights contributes to the institutionalisation of these relations — i.e. creates 
subjects and subject positions. This classification through public policy in well 
demarcated categories contains and reproduces ideas of good/bad, normal/deviant, 
right/wrong, nature/culture etc, and the idea of Samis as different and inferior is the 
legitimating rationale behind special treatment. A homogeneous identity has been 
constituted, deviating from Swedishness, defining both the legitimate scope for Sami 
political agency and determining which demands for rights are legitimate in a given 
historical and political setting. This identity generates a hierarchical order, at the same 
time as it excludes the majority of the Sami group from the system of special rights.

Thus, the problematic actualised by a practice of legal exception seems to undermine 
the very possibility of legally ensuring a group as the Sami a social basis for self- 
respect. The connotations of recognition as political practice are therefore not clear 
from an equality-oriented point of view. Equal citizen rights and treatment may in a 
number of ways be seen as the only possible solution to the problematic that stems from 
the constituting aspect of politics. But in the liberal ideal of self-respect and the 
possibility of realising one’s life plan a contradiction is lodged, between the idea that 
citizens are of equal value and their potential to realise and have their life plans 
recognised, irrespective of group or cultural membership. This duality is apparent in 
Swedish Sami policy and is formulated in two ways. On the one hand, the specific set 
of rights, liberties and a certain socio-economic standing conferred to citizens by their 
citizenship is surely insufficient to ensure Sami self-respect. The ideal of equal 
treatment, on the other hand, ends up in direct opposition to equality as self-respect. 
However, for a theory of minority rights to convincingly plead for special rights as a 
way to ensure equal treatment of individuals, the constituting aspect of politics must 
first be theoretically ironed out. In the dissertation two different, but linked elements are 
considered necessary in this regard. Normative discussions over minority rights have to 
be contextualised and minority discourse has to be opened up.

The main task cannot — which is necessarily the case in a politics of recognition or 
difference — primarily be to construct political identities, but to open up ways to 
question dominant identities. To generate a political theory on minority rights, two 
assumptions must inform the analysis of which identities to legally privilege in a given 
society and how: heterogeneity and historicity. Heterogeneity indicates the need to ask 
if the group or culture is really quite as Unitarian, comfortably defined and demarcatable 
as is discursively conveyed, and if recognition actually works to accord individuals of a 
given group self-respect. Historicity means that established social relations of power 
and dominance have to be analysed in a historical perspective. By investigating in what



fashion the identity that is to be recognised has been formed, neither groups nor cultures 
are presumed given in the light of certain notions pre-defining the value of specific 
cultures, traditions or practices.

Only through an awareness of the constituting character of politics may special rights 
steer clear from the reproduction of socially dominant ideas and conceptions of the 
group, or the appropriation of new oppressive identities. To keep publicly constituted 
identities “open” is thus necessary in order to ensure a space for challenge and change 
in those relations that feed on collective identity construction. It is proposed that this 
may only be accomplished through a “fugitive”, temporary and preliminary minority 
politics, based on discursive openness. Because groups are constituted politically, the 
limits for what may be stated by whom in what way must be in a permanent state of 
revaluation and flux. The discursive objects of knowledge, as well as legitimate subjects 
and subject positions, must be essentially questionable. One way to make this fugitive 
politics possible is to ensure groups like the Sami discursive access — to accord them a 
central place in the field of discourse — but above all by granting them, through special 
legal accommodation, an actual scope for political agency.
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Offentligt tryck

Kunglig majestäts betänkanden (KMB)
1883 Förslag till förordning angående de svenska Lappame och de bofaste i Sverige 

samt till förordning angående renmärken
1896 Förslag till lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige samt till lag om 

renmärken



1904 Underdånigt betänkande afgijvet af komitén för utredande af frågan "Huruledes 
den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarna må 
kunna vidmakthållas och stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar 
befrämjas". 1. Innehåll: Betänkande och reservationer

1906 Berättelse af given av 1906 års renbeteskommission
1908 De svenska nomadlappamas flyttningar till Norge i äldre och nyare tid. Av K. B. 

Wiklund
1909 Förslag till omorganisation af lappskolväsendet
1921 Utredning angående vissa prästerliga tjänster, vilka ej tillsättas i den ordning 

prästvalslagen i allmänhet föreskriver. B. Ordinarie prästerliga tjänster beträffande 
vilka vid tillsättningen särskilda befogenheter tillagts domkapitlet

Statens offentliga utredningar (SOU)
1922: 10 Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling av Åke Holmbäck
1923: 51 [1923a] Förslag angående lapparnas renskötsel m. m. avgivet av 1919 års 

lappkommitté
1923: 52 [1923b] Förslag till stadga angående nomadundervisningen i riket samt till 

instruktion för nomadskolinspektöm avgivna av 1919 års lappkommitté
1924: 58 [1924a] Fattigvården bland lapparna. Avdelning I.
1924: 59 [1924b] Fattigvården bland lapparna. Avdelning II. Lapparnas beskattning
1927: 25 Förslag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m. 

avgivet av särskild tillkallad sakkunnig
1931: 18 Betänkande med förslag till lönereglering för landsfogdar, lappfogdar och 

landsfiskaler m.m. 1928 års lönekommitté
1936: 23 Betänkande angående åtgärder för avhjälpande av de inom vissa delar av 

Norrbottens läns lappmark yppade missförhållanden samt rörande de kostnader som 
därav kunde föranledas m.m.

1940: 37 Betänkande angående lägenhetsupplåtelser åt lappar som lämnat renskötseln
1942: 41 Betänkande angående åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m.m.
1944: 6 Betänkande medförslag till byordningar och instruktioner för ordningsmannen 

i lappbyarna
1946: 80 Utredning angående vissa lägenhetsupplåtelser å kronomark i Norrlands 

fjälltrakter
1952: 13 Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna 

samt tillgodogörandet av fisket i kronovatten därstädes och i Jämtlands län m.m.
1960: 41 Same mas skolgång. Betänkande avgivet av 1957 års nomadskolutredning



1963: 75 Slakt och kastrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor. Betänkande av 
djurskyddsutredningen

1966: 12 Renbetesmarkema. Betänkande avgivet av renbetesmarksutredningen 
1968: 16 Rennäringen i Sverige. Betänkande avgivet av 1964 års Rennärings- 

sakkunniga
1975: 99 [1975a] Samema i Sverige. Stöd åt kultur och språk. Betänkande av same- 

utredningen 1975
1975: 100 [1975b] Samema i Sverige. Stöd åt kultur och språk. Betänkande av same- 

utredningen 1975. Bilagor
1983: 67 Rennäringens ekonomi. Betänkande av rennäringskommittén 
1984: 58 Invandrar- och minoritetspolitiken
1986: 36 Same mas folkrättsliga ställning. Delbetänkande av samerättsutredningen 
1989: 41 Samerätt och sameting. Huvudbetänkande av samerättsutredningen 
1990: 84 [1990a] Språkbyte och språkbevarande. 1 ett internationellt perspektiv med 

särskilt beaktande av situationen för samiskan i Sverige. Kenneth Hyltenstam. 
Christopher Stroud. Underlagsrapport utgiven av samerättsutredningen 

1990: 91 [1990b] Samerätt och samiskt språk. Slutbetänkande av samerättsutredningen 
1997: 192 [1997a] Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention om 

historiska minoritetsspråk
1997: 193 [1997b] Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention för skydd av 

nationella minoriteter
1999: 25 Samema — ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till 

ILO:s konvention nr 169

Departementsserien
1973 nr 2 Utbildningsdepartementet Samernas folkhögskola. Förslag avgivet av 

sameutredningen
1989 [1989a] Ds nr 38 Saemien kultuvre — Såme kultuvra — Samisk kultur 
1989 [1989b] Ds nr 72 Remissyttranden över samerättsutredningens betänkanden (SOU 

1986: 36) Samernas folkrättsliga ställning och (SOU 1989: 41) Samerätt och 
sameting

1992 Ds nr 40 Remissyttranden över samerättsutredningens betänkande (SOU 1990: 
91 ) Samerätt och samiskt språk



Motioner

Första kammaren:
1920 nr 208 herr Lindhagen, angående lapplagstiftningskommitténs förstärkande med 

en effektiv representation av lappar
1920 nr 209 herr Lindhagen, om vidtagande av åtgärder, i syfte att lappbefolkningen 

må bliva representerad i riksdagen
1928 nr 278 herr Lindhagen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till 

lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m.
1929 nr 188 herr Lindhagen, om en effektiv rättsordning för lapparnas jordbruks- och 

bostadsfråga m.m.
1930 nr 210 herr Lindhagen, om egen representation i riksdagen för lappbefolkningen
1937 nr 193 herr Lindhagen, om framställning till Kungl. Maj:t att vid revision av

lapplagstiftningen denna revision må förstärkas med effektiv representation av 
lappar

1937 nr 194 «herr Lindhagen, om en permanent organisation av ”De svenska lapparnas 
landsmöten” m.m.

1967 nr 456 av herr Wanhainen m. fl., om särskild styrelse för lappfonden

Andra kammaren:
1899 nr 12 herr S. J. Kardell, angående tillägg till § 31 i lagen om de svenska lappames 

rätt till renbete i Sverige den 1 juli 1898
1908 nr 163 herr G. A. E. Kronlund m. fl., om skrifvelse till Kungl. Maj:t angående den 

nomadiserande lappbefolkningens vidmakthållande m.m.
1912 nr 209 herrar Lindhagen och Hage, om skrifvelse till Kungl. Maj:t angående viss 

ändring i 27 § i lagen om de svenska lappames rätt till renbete i Sverige
1913 nr 192 herr Hage m. fl., om skrifvelse till Kungl. Maj:t angående ändring i 27 § i 

lagen om de svenska lappames rätt till renbete i Sverige
1917 nr 404 herr Hellberg i Lycksele m. fl., om avslag å Kungl. Maj:ts proposition, nr 

169, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om 
de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige

1960 nr 475 herr Nilsson i Tvärålund m. fl., om anslag till kurs i lapska språket vid 
Uppsala universitet

1967 nr 820 herr Jönsson i Ingemarsgården m. fl., om särskild styrelse för lappfonden



Enkammarriksdag:
1971 nr 990 herr Carlsson i Vikmanshyttan m. fl. (c), om utredning angående samemas 

rättsliga ställning
1971 nr 1033 herr Nilsson i Agnas m. fl. (m), om bidrag av AMS-medel till 

anläggningar för fiske och turism i samebyar
1971 nr 1034 herr Nilsson i Agnäs m. fl. (m), om utredning angående samemas 

rättsliga ställning
1971 nr 1048 herr Takman m. fl. (vpk), om åtgärder till stöd för samebefolkningen
1971 nr 1367 herr Carlsson i Vikmanshyttan m. fl. (c, fp, m), i anledning av Kungl. 

Maj:ts proposition nr 51 medförslag till rennäringslag, m.m.
1971 nr 1368 herr Häll m. fl. (s), i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 51 med 

förslag till rennäringslag, m.m.
1971 nr 1369 herr Lundberg (s), i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 51 med 

förslag till rennäringslag, m.m.
1971 nr 1370 herr Takman m. fl. (vpk), i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 51 

med förslag till rennäringslag, m.m.
1981/82: 1628 Stina Eliasson m. fl. Möjligheten att inrätta ett sameparlament
1990/91: Jo nr 11 Ulla Orring (fp) med anledning av prop. 1990/91: 4, ändring i 

rennäringslagen (1971: 437), m.m.
1990/91: Jo nr 13 Lars Werner m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91: 4, ändring i 

rennäringslagen (1971: 437), m.m.
1990/91: Jo nr 14 Karin Israelsson (c) med anledning av prop. 1990/91: 4, ändring i 

rennäringslagen (1971: 437), m.m.
1990/91: Jo nr 15 Claes Roxbergh m.fl. (mp) med anledning av prop. 1990/91: 4, 

ändring i rennäringslagen (1971: 437), m.m.
1990/91: Jo nr 16 Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) med anledning av prop. 1990/91: 4, 

ändring i rennäringslagen (1971: 437), m.m.
1990/91: Jo nr 17 Martin Olsson (c) med atiledning av prop. 1990/91: 4, ändring i 

rennäringslagen (1971: 437), m.m.
1990/91: Jo nr 18 Anders Castberger m.fl. (fp) med anledning av prop. 1990/91: 4, 

ändring i rennäring slagen (1971: 437), m.m.
1990/91: Jo nr 19 Karl Erik Olsson m.fl. (c) med anledning av prop. 1990/91: 4, 

ändring i rennäringslagen (1971: 437), m.m.



Propositioner
1873 nr 4 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående åtgärder för 

betryggande af skogens framtida bestånd och bevarande af lappames renbetesrätt 
inom Westerbottens och Norrbottens läns lappmarker

1882 nr 18 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen medförslag tillförordning 
rörande Lappame i de förenade konungarikena Sverige och Norge

1883 nr 36 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen medförslag till förordning 
rörande de Lappar, som med renar flytta emellan de förenade konungarikena 
Sverige och Norge

1885 nr 2 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen medförslag till lag angående 
de svenska Lappames rätt till renbete i Sverige och till lag angående renmärken

1898 nr 56 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen medförslag till lag om de 
svenska lappames rätt till renbete i Sverige och till lag om renmärken

1913 nr 97 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ökning av 
förslagsanslaget till lappmarks ecklesiastikverk

1917 nr 169 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag 
angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas 
rätt till renbete i Sverige

1919 nr 201 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av en 
mellan Sverige och Norge avslutad konvention rörande flyttlappamas rätt till 
renbetning

1925 nr 227 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående 
minskning i vissa fall av renantalet inom lappby

1927 nr 108 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till fattigvård och 
barnavård för lappar

1928 nr 43 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen medförslag till lag om de svenska 
lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m.

1928 nr 206 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående upplåtelse av mark för 
bosättning åt lappar m.m.

1939 nr 102 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till om- och 
nybyggnadsarbeten vid nomadskolorna m.m.

1939 nr 174 1939 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående iordningställande 
av vissa kolonat i Norrbottens län, att upplåtas till lappar m.m.

1941 nr 156 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående upplåtelser åt lappar av 
lägenheter å kronomark m.m.



1943 nr 110 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående åtgärder till stöd för de 
renskötande lapparna m.m.

1944 nr 53 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen medförslag till lag angående 
ändring i lagen den 18 juli 1928 (nr 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i 
Sverige m.m.

1946 nr 55 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående upplåtelse i vissa fall av 
mark å renbetesfjällen i Jämtlands län m.m.

1947 nr 96 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående 
ändrad lydelse av 56 § lagen den 18 juli 1928 (nr 309) om de svenska lapparnas rätt 
till renbete i Sverige, m.m.

1952 nr 71 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ratifikation av Förenta 
Nationernas konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord 
(genocide)

1958 nr 46 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med anhållan om riksdagens 
yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens år 1957 vid dess fyrtionde sammanträde fattade beslut

1959 nr 42 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag ur 
kyrkofonden m.m.

1962 nr 31 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utveckling av 
försörjningsmöjligheterna i Tomedalen

1962 nr 39 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa frågor berörande 
domänverket

1962 nr 51 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående nomadskolväsendets 
organisation

1962 nr 68 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående rennäringens främjande
1971 nr 51 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till rennäringslag, m.m.
1972 nr 16 Kungl. Maj:ts proposition om godkännande av konvention mellan Sverige 

och Norge om renbetning m.m.
1973 nr 96 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående reglering av priserna på 

jordbruksprodukter, m.m.
1974 nr 28 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående den statliga 

kulturpolitiken
1975 nr 26 Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken 

m.m.
1975/76 nr 107 Regeringens proposition om ändrade regler för beskattning av 

rennäringen m.m.
1976/77 nr 80 Regeringens proposition om insatser för samema



1984/85 nr 100 Regeringens proposition Budgetproposition
1985/86 nr 3 Regeringens proposition med förslag till lag om hushållning med 

naturresurser m. m.
1990/91 nr 3 Regeringens proposition om skogsbruket i fjällnära skogar
1990/91 nr 4 Regeringens proposition om ändring i rennäringslagen (1971: 437), m.m.
1991/92 nr 100 Regeringens proposition Budgetproposition
1992/93 nr 32 Regeringens proposition Om samema och samisk kultur m.m.
1998/99 nr 143 Regeringens proposition Nationella minoriteter i Sverige

Riksdagens protokoll
1867 Stats-Utskottets utlåtande nr 38 angående bestämmande af en gräns mellan 

lappmarkernas kulturland och den egentliga ßellbygden
1884 Kongl. Maj:ts Befallningshavandes i Norrbottens, Vesterbottens och Jemtlands 

läns utlåtanden öfver det af komiterade de 25 augusti 1883 afgifna förslag till 
förordningar angående de svenska Lappame och de bofaste i Sverige samt angående 
renmärken, i prop nr 2 1886

1884 Högsta Domstolens utlåtande öfver det af komiterade de 25 augusti 1883 afgifna 
förslag till förordningar angående de svenska Lappame och de bofaste i Sverige 
samt angående renmärken, i prop nr 2 1886

1886 Särskilda utskottets utlåtande nr 1 i anledning af Kongl. Maj:ts till Utskottet 
remitterade nådiga proposition medförslag till lag angående de svenska lappames 
rätt till renbete i Sverige, samt till lag angående renmärken, i prop nr 2 1886

1886 FK debatt nr 29 Lagförslag angående de svenska lappames rätt till renbete i 
Sverige m.m.

1886 AK debatt nr 40 Rörande förslag till lag angående de svenska lappames rätt till 
renbete i Sverige m.m.

1892 Kunglig skrivelse nr 102 till Dess Landtmäteristyrelse angående afvittring af 
hemman och lägenheter ojvanför odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens 
läns lappmarker

1895 Protokoll vid lapplagskomiténs sammanträden med befolkningen i Jemtlands, 
Vestemorrlands, Vesterbottens och Norrbottens län juli-augusti 1895, i KMB 1896

1896 Protokoll vid lapplagskomiténs sammanträden med lappfogdarna i Jemtlands, 
Westerbottens och Norrbottens län mars 1896, i KMB 1896

1908 Riksdagens skrifvelse nr 113 till Konungen angående vidtagande af åtgärder för 
den nomadiserande lappbefolkningens vidmakthållande m.m.



1912 Lagutskottets utlåtande nr 28, i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kungl. 
Maj:t angående viss ändring i 27 § i lagen den 1 juli 1898 om de svenska lappames 
rätt till renbete i Sverige

1913 Riksdagens skrivelse nr 30 till konungen, i anledning af väckt motion angående 
ändring i 27 § i lagen den 1 juli 1898 om de svenska lappames rätt till renbete i 
Sverige

1917 FK debatt nr 51 om ändringar i renbeteslagen m.m.
1917 AK debatt nr 70 angående ändringar i lagen om de svenska lapparnas rätt till 

renbete i Sverige
1917 AK debatt nr 82 angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige
1917 Lagutskottets utlåtande nr 59 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med 

förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de 
svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, dels ock två i ämnet väckta motioner

1917 Riksdagens skrivelse nr 374 till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts 
proposition medförslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 
1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, dels ock i ämnet två väckta 
motioner

1920 Konstitutionsutskottets utlåtande nr 27 i anledning av väckt motion om vidtagande 
av åtgärder, i syfte att lappbefolkningen må bliva representerad i riksdagen

1927 Statsutskottets utlåtande nr 133 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition till 
riksdagen angående anslag till fattigvård och barnavård för lappar

1927 Riksdagens skrivelse nr 269 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående 
anslag till fattigvård och barnavård för lappar

1928 FK nr 32 Lagförslag om rätten till renbete i Sverige m. m.
1928 Första lagutskottets utlåtande nr 29 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition 

medförslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m. dels ock 
i ämnet väckta motioner

1937 Statsutskottets utlåtande nr 185 i anledning av väckta motioner angående vissa 
lappbefolkningen berörande spörsmål

1939 Jordbruksutskottets utlåtande nr 53 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
angående iordningställande av vissa kolonat i Norrbottens län, att upplåtas till 
lappar, m.m.

1943 Riksdagens skrivelse nr 249 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående 
åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m.m.

1967 Tredje lagutskottets utlåtande nr 7 i anledning av väckta motioner om särskild 
styrelse för lappfonden



1971 Jordbruksutskottets betänkande nr 37 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
1971: 51 med förslag till rennäringslag, m.m., jämte motioner

1974 UbU nr 13 Utbildningsutskottets betänkande med anledning av propositionen 
1974: 1 i vad avser anslag för budgetåret 1974/75 till högre utbildning och forskning 
jämte motioner

1975 UbU nr 6 Utbildningsutskottets betänkande med anledning av propositionen 
1975: 1 såvitt gäller vissa anslag till vuxenutbildning jämte motioner

1976/77 KrU nr 43 Kulturutskottets betänkande med anledning av propositionen 
1976/77: 80 om insatser för samema jämte motioner

1976/77 UbU nr ly Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 
1976/77: 80 om insatser för samema jämte motioner

1976/77 SkU nr 2 Skatteutskottets betänkande med anledning av propositionen 
1975/76: 107 om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m. jämte 
motioner

1984/85 JoU nr 25 Jorbruksutskottets betänkande om statsbudgeten för budgetåret 
1985/86 såvitt avser jordbruksdepartementets verksamhetsområde (prop. 1984/85 : 
100 bilaga 11)

1990/91 JoU nr 12 Jordbruksutskottets betänkande angående ändring i 
rennäringslagen, m.m.

1992/93 KU nr 17 Konstitutionsutskottets betänkande Sameting m.m.
1997/98 KU nr 11 Konstitutionsutskottets betänkande Minoritetsfrågor

Svensk författningssamling (SFS)
1673 Kungligt plakat angående lappmarkernas bebyggande
1749 Kongl. Maj. ts nådige reglemente för them som antingen redan bo och bygga i 

Lappland, eller och hädan efter, til landets uppbrutande therstädes, sig nedsätta 
vilja

1751 Första Bihang eller Codecill till Gränsse Tractaten emellan Konunga Riket 
Swerige och Norge, Lappmänneme beträffande, i SOU 1986: 36

1846 nr 23 Kungl. Maj:ts nådiga reglemente för Ecklesiastikverket i lappmarken
1850 nr 81 Kungl. Maj:ts nådiga stadga för afwittring och skattläggning i Luleå 

lappmark
1873 nr 26 Kungl. Maj:ts nådiga stadga för afwittring i Westerbottens och Norrbottens 

läns lappmarker
1883 nr 29 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, rörande de Lappar, som med renar flytta 
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