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Abstract 

Den här studien undersöker Sametingets möjligheter att driva de politiska frågor som de 

samiska partierna går till val med. Studien tar upp vilka frågor som de samiska partierna vill 

lyfta i Sametinget och hur de vill genomföra partiprogrammet. Studien går också igenom vilka 

lagar, förordningen och regleringsbrev som Sametinget behöver förhålla sig till i sitt arbete, 

dels som myndighet och som folkvalt organ. Studiens fokus är på relationen mellan vad de 

samiska partierna vill göra genom Sametinget och möjligheterna utifrån rådande lagar och 

förordningar ur ett postkolonialt teoretiskt perspektiv. Vad som framkommer i studien är att 

mandatet Sametinget fått är svagt i relation till vad de samiska partierna vill kunna genomföra. 

Studien kommer fram till att en utredning bör tillsättas för att undersöka möjligheten till ökat 

mandat för Sametinget.  

 

Nyckelord: Samer, Sameting, politik, partiprogram, lagar, förordningar, mandat, folkstyre, 

myndighet. 
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1. Inledning 

Runt om i världen finns det urfolk som i olika grad har ett demokratiskt inflytande i det land de 

lever i, t.ex. maorierna på Nya Zeeland, inuiterna i Kanada, Grönland och i den amerikanska 

delstaten Alaska. Eller indianerna, vilket är ett samlingsnamn på urfolken i nord- och 

Sydamerika. I Norge har deras motsvarighet till det svenska Sametinget funnits på plats sedan 

1989. Finland följde efter och inrättade ett Sameting år 1996 där också Ryssland gjorde 

detsamma år 2000. I Sverige inrättades Sametinget 19931 som en statlig myndighet, i 

Kiruna/Giron och genom den institutionen ska samerna garanteras ett visst politiskt inflytande. 

Debatten om ett svenskt Sameting tog sin början under 1980-talet vilket då ledde fram till det 

riksdagsbeslut som togs i december 1992 om ett Sameting i Sverige genom Sametingslagen.2 

Det problem som jag kommer att undersöka i den här uppsatsen är relationen mellan vilka typer 

av frågor det samiska folket vill föra genom de folkvalda partiernas representation i Sametinget 

och det uppdrag Sametinget har fått tilldelat. Att Sametinget är en folkvald institution är unikt 

för en myndighet i Sverige och med dess parlamentariska struktur möjliggör det för ett visst 

självbestämmande. Avgränsningen för studien är satt till åren mellan 2010 och 2017. 

Avgränsningen är vald då samerna år 2010 fick en särställning bland minoritetsbefolkningarna 

i svensk lag3, och att det senaste sametingsvalet hölls i Maj 2017. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är utifrån ett postkolonialt perspektiv undersöka vad de samiska partierna 

vill göra med hjälp av Sametinget. Samt undersöka vilka möjligheter det finns till 

genomförande av det partierna vill, i relation till det politiska inflytandet Sametinget har i 

dokument beslutade av den svenska staten.  

Syftet kommer att uppfyllas genom att svara på följande frågeställningar. 

• Vilka är de viktigaste frågorna för de samiska partiernas att driva i Sametinget? 

• Vilket mandat och uppdrag har Sametinget enligt svenska lagar och utfärdade 

regleringsbrev? 

• Hur kan man förstå utifrån det postkoloniala perspektivet relationen mellan frågorna 

samerna vill driva och det uppdrag Sametinget fått enligt lagar och regleringsbrev? 

                                                 
1 Sametinget. Sametinget 1993 – 2018. 2017. https://www.sametinget.se/bakgrund (Hämtat 2018-04-03)  
2 SFS 1992:1433. Sametingslag. 
3 SFS 1974: 152 2 Kap. 2§. Regeringsformen.  

https://www.sametinget.se/bakgrund
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har fem delar, första delen är inledningskapitlet som presenterat forskningsområdet, 

syftet och frågeställningarna. Vilka har ett fokus på Sametingets möjligheter att driva frågor 

viktiga för samer utifrån ett postkolonialt perspektiv i relation till lagar och regleringsbrev.  

Den andra delen är uppsatsens forskningsbakgrund och tidigare forskning. I den tar jag upp 

viktiga händelser som påverkat samerna sedan svenska staten började en kolonisation av 

Sveriges norra delar. Det presenteras även hur man kan se på Sametingets politiska roll och 

utblickar i form av exempel om hur andra urfolk har det med politiskt inflytande. Det för att ge 

perspektiv på hur det kan se ut för andra urfolk runt om i världen. 

Tredje delen i uppsatsen är kapitlet om teori och metod. Där presenterar jag teorin, en 

postkolonial teori som är ramen för uppsatsen, samt metoden vilken är diskursanalys och som 

sedan operationaliseras och dess användningsområde diskuteras. 

Den fjärde delen är resultatet som presenterar uppsatsens empiri och vad jag kommit fram till i 

min undersökning. Bland annat vilka frågor de samiska partierna vill driva i Sametinget, samt 

möjligheterna de har att driva frågorna utifrån lagar och regleringsbrev.  

I uppsatsens sista del, diskussionen, fördjupar jag analysen och diskuterar resultatet. Vad jag 

kom fram till är att Sametinget bör omstruktureras, men att det kan bli svårt att göra det då 

staten har intressen i Sápmi. Jag avslutar med mina slutsatser och presenterar ett förslag till 

vidare forskning utifrån det resultat jag fått fram i uppsatsen. 
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2 Forskningsbakgrund och tidigare forskning 

För att kunna förstå kolonialismens påverkan på det svenska urfolket, samerna och deras 

möjligheter till politiskt inflytande i dagens Sverige. Då behöver vi känna till den politik som 

drevs i Sverige från ca 1800- och fram till 1993 då Sametinget inrättades. Bakgrunden kommer 

dock ta sin början redan på 1600-talet, jag kommer i det här avsnittet kortfattat gå igenom 1600-

talet till början på 1900-talet. För att sedan komma in på 1900-talet fram till 1993 då Sametinget 

i Kiruna/Giron inrättades. Jag kommer också att visa hur det ser ut för de norska samerna och 

ge exempel hur ett annat urfolk, maorierna på Nya Zeeland har getts mandat för sina frågor. 

Ett urfolk är, människor som lever i en stat, vilka betraktas som inhemska på grund av de bebott 

ett geografiskt område som staten de lever i erövrat, koloniserat eller upprättat statsgränser 

över.4 

2.1 Från 1600- till början av 1900-talet 

Under 1600-talet skulle den svenska statsmakten ta administrativ kontroll över de norra delarna 

av vad som idag ses som Sverige. Området som de tog kontroll över var samernas land, eller 

som det idag kallas för, Sápmi.5 Till en början respekterades samernas användning av det 

konfiskerade området, dock skulle det komma att ändras under slutet av 1600-talet när 

länsstyrelsen i Västerbotten påstod att lappskattelanden,6 ett upplåtet område samerna fick 

använda för renbete. Istället tolkades områdena vara kronomark7, mark som tillhörde kronan, 

eller kungen. Samerna var inte nöjda och yrkade på urminnes hävd,8 att de nyttjat marken så 

länge att de ej kan minnas sedan när, och genom hävden fortsatt ha rätten till nyttjandet av 

marken. Patrik Lantto förklarar att debatten skulle pågå under hela 1700-talet och i början av 

1800-talet föll samernas yrkande kort och förvaltningen av markerna övergick till 

länsstyrelserna i de norra delarna av landet.9 

Under 1800-talet beskriver Lennart Lundmark debatten om samerna som ett lägre stående folk 

som behövde tas om hand, då de inte ansågs kapabla att reda sig själva. Enligt Lundmark 

berodde synen på samerna, att de hade en lägre kulturell nivå än de invandrade nybyggarna och 

                                                 
4 International labor organization. International labor organization 1996 – 2018. 1989. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314 (Hämtat 2018-05-02) 
5 Se bilaga, för karta över samernas land, Sápmi. 
6 Svenska akademins ordbok. 1939. https://www.saob.se/artikel/?seek=lappskatteland&pz=1#U_L225_58154 (Hämtat 2018-04-18) 
7 Svenska akademins ordbok. 1939. https://www.saob.se/artikel/?seek=kronomark&pz=1#U_K2877_35777 (Hämtat 2018-04-18) 
8 Hävd. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hävd (Hämtat 2018-05-15) 
9 Lantto, Patrik. Lappväsendet: tillämpningen av svensk samepolitik 1885 – 1971. Centrum för samisk forskning. Umeå universitet. Umeå. 

2012 SS 11 – 12. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
https://www.saob.se/artikel/?seek=lappskatteland&pz=1#U_L225_58154
https://www.saob.se/artikel/?seek=kronomark&pz=1#U_K2877_35777
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hävd
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det sades att samerna var ett svagare folk.10 1841 beslutades att den uppdelning av mark som 

skett i norra Sverige skulle avslutas och bidrag skulle istället delas ut till de samer som inte 

längre kunde livnära sig själv.11 En stadga om uppdelning av mark mellan samer och nybyggare 

undersöktes, där de även skulle besluta om nya odlingsgränser. Något som egentligen var ett 

förarbete till en kolonisering genom nybyggare, som skulle flytta upp och befolka de norra 

delarna av Sverige enligt Lantto.12 Två nya beslut skulle senare leda till den kontroversiella 

”lapp skall vara lapp”-politiken som inleddes 1867 med beslutet om att inrätta en odlingsgräns. 

Det andra beslutet togs 1886, med den första lagen som reglerade renbetet med krav på samerna 

att vara medlem i en så kallad lappby13 för att få bedriva renskötsel. Lantto skriver att det drogs 

en skarp linje mellan samer och svenskar, då åsikten var att samer behövde leva som ett 

nomadfolk och syssla med renskötsel. Vad man trodde var att annars fanns risken att det 

samiska folket skulle förfalla. Det ansågs vara en risk för samernas existens om de valde att 

bosätta sig i fasta bostäder likt nybyggarna.14  

Med 1886-års renbeteslag försökte staten göra en åtskillnad mellan renskötare och bönder, 

något som den tidiga samerörelsen försökte motarbeta. De att argumenterade, att vara same är 

en etnisk tillhörighet. Samtidigt byggdes strukturen upp för lappväsendet, med uppdrag att se 

efter att renskötseln sköttes efter statens uppsatta regelverk. I den reviderade renbeteslagen från 

1928 fastställdes kriterier för att räknas som same, i kriterierna framgick att ens far, mor och 

eller far/morföräldrar haft en huvudsaklig sysselsättning som renskötare.15 Det framgick även i 

den nya lagstiftningen att statsmakten fick rätten att undanta delar av renbetesområden om de 

ansåg att marken behövdes för ändamål av, större betydelse än renskötseln, t.ex. jordbruk. Dock 

skulle ersättning enbart ges ut om marken som togs omhand låg ovanför odlingsgränsen.16  

2.2 1920-talet början till Sametingets inrättande 

Patrik Lantto och Ulf Mörkenstam skriver, under 1920- och 30-talet skulle samerna höja sina 

röster angående implementeringen av samepolitiken, och krävde att renskötarna skulle få ett 

                                                 
10 Lundmark, Lennart. ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm-”: svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. Norrlands 

universitetsförl. Bjurholm. 2002 SS 29 – 30. 
11 Lundmark, Lennart. ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm-”: svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. Norrlands 
universitetsförl. Bjurholm. 2002 SS 32 – 33. 
12 Lantto, Patrik. Lappväsendet: tillämpningen av svensk samepolitik 1885 – 1971. Centrum för samisk forskning. Umeå universitet. Umeå. 

2012 SS 38 – 39. 
13 Sameby. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sameby (Hämtat 2018-04-18) 
14 Lantto, Patrik. Lappväsendet: tillämpningen av svensk samepolitik 1885 – 1971. Centrum för samisk forskning. Umeå universitet. Umeå. 

2012 SS 16 – 17. 
15 Lantto, Patrik och Mörkenstam, Ulf. Sami Rights and Sami Challenges. 

Scandinavian Journal of History. nr 33:1. (2008): 26-51. DOI: 10.1080/03468750701431222 SS 29 – 32. 
16 Lantto, Patrik. Lappväsendet: tillämpningen av svensk samepolitik 1885 – 1971. Centrum för samisk forskning. Umeå universitet. Umeå. 

2012 SS 146 – 147. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sameby
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större inflytande över rennäringen.17 De ville ha mer att säga till om hur rennäringen skulle 

skötas snarare än att lappväsendet skulle bestämma det.18 Debatt fördes om samer som blivit 

utkonkurrerade från renskötseln, de skulle istället ges möjlighet att bli bönder. Eftersom man 

börjat se tendenser till att rennäringen kunde vara på väg att försvinna i och med jordbrukets 

modernisering. Farhågan skulle dock försvinna under 1940-talet i och med andra världskriget 

då priserna på produkter från rennäringen höjdes. Det gjorde att man började se positivt på 

rennäringens framtidsutsikter, dock skulle synen på samen som en nomadiserad renskötare 

cementeras.19 Samernas aktivism skulle leda till att deras första riksorganisation SSR, Svenska 

Samers Riksförbund grundades.20 

Tiden från 1960-talet och framåt tills Sametinget inrättades handlade debatten om samerna, 

deras rättigheter och att deras kultur var värd att bevara.21 En nedmontering av lappväsendet 

påbörjades i och med regeringens tillsättande av en utredning för att se över lagstiftningen 

angående renbetet. Utredningen presenterades 1968 och gav förslaget att lappväsendet skulle 

läggas ner.22 Med den nya rennäringslagen som röstades igenom 197123 skulle lappväsendet 

helt avvecklas. Samtidigt fick samerna utökade rättigheter till nyttjande av mark, vatten för sig 

själva och till rennäringen. Den samiska aktivismen under 1980-talet ledde till att den svenska 

staten tillsatte en ny utredning.24 Utredning kom fram till att den rennäringspolitiken bör 

behållas men ”tillförsäkra samerna en möjlighet att kunna bestämma och påverka den egna 

livssituationen”.25 Diskussionerna gick vidare om markanvändningen och det har sagts att en 

debatt inte kan föras utan att ha i åtanke andra näringsidkare. Vad Lantto och Mörkenstam 

menar är att det har blivit en kamp om rättigheterna till marken.26 Något som framgår i 

proposition 1992/93:3227 vilken också innehöll förslaget om inrättande om ett Sameting.  

 

                                                 
17 Lantto, Patrik och Mörkenstam, Ulf. Sami Rights and Sami Challenges. 
Scandinavian Journal of History. nr 33:1. (2008): 26-51. DOI: 10.1080/03468750701431222 S 33. 
18 Rydving, Håkan, Thomasson, Lars, Beskow, Per, Sköld, Peter och Fjellström, Phebe. Samer. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer (Hämtat 2018-04-10) 
19 Lantto, Patrik och Mörkenstam, Ulf. Sami Rights and Sami Challenges. 

Scandinavian Journal of History. nr 33:1. (2008): 26-51. DOI: 10.1080/03468750701431222 SS 31 – 33. 
20 Lantto, Patrik. Tiden börjar på nytt [Elektronisk resurs]: en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900 – 1950. 

Institutionen för nordiska språk, Univ. Diss. Umeå Universitet. Umeå. 2000 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50562 SS 263 – 266. 
21 Lantto, Patrik och Mörkenstam, Ulf. Sami Rights and Sami Challenges. 

Scandinavian Journal of History. nr 33:1. (2008): 26-51. DOI: 10.1080/03468750701431222 S 35. 
22 SOU 1968:16 Betänkande rennäringen i Sverige. SS 145 – 148. 
23 SFS 1971:437 Rennäringslag. 
24 Lantto, Patrik och Mörkenstam, Ulf. Sami Rights and Sami Challenges. 

Scandinavian Journal of History. nr 33:1. (2008): 26-51. DOI: 10.1080/03468750701431222 SS 36 – 37. 
25 SOU 1983:67 Betänkande rennäringens ekonomi. S 134. 
26 Lantto, Patrik och Mörkenstam, Ulf. Sami Rights and Sami Challenges. 

Scandinavian Journal of History. nr 33:1. (2008): 26-51. DOI: 10.1080/03468750701431222 S 38. 
27 Prop: 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. S 180 – 181. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50562
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2.3 Utredningen som ledde fram till Sametinget 

I delutredningen, Sameting och samerätt, skriver utredarna att det skett en kolonisering av 

Norrland. Utredarna menar att detta gjort det svårt för samerna att upprätthålla en identitet, på 

grund av politiken som svenska staten fört. I delutredningen återfinns även förslaget om att ett 

Sameting bör inrättas som ett folkvalt organ. Det skulle agera företrädare för samerna i Sverige, 

institutionen skulle enligt utredningen ses som en del i ett led av samisk samhällsutveckling 

med särskilt ansvar för samiskt kulturliv. Samt med en möjlighet till större inflytande över 

användningen av traditionella samiska områden.28 I utredningens slutbetänkande, Samerätt och 

samiskt språk, framgår att förslagen från delutredningen står fast, dock finns mer preciserade 

förslag om uppgifter Sametinget bör ta han om. Som att leda ett språkarbete, främja samisk 

kultur, vara delaktig i samhällsplaneringen och se till att rennäringens intressen tas tillvara vid 

nyttjande av mark och vatten.29 Dessa gick vidare till propositionen30 som sedan röstades 

igenom till den nuvarande Sametingslagen.31 ILO-konventionen 169 diskuteras i utredningen, 

Samerätt och samiskt språk, men väljer inte att ta upp frågan om urfolkets rätt till det land som 

ockuperats.32 Frågan diskuteras dock i propositionen som ledde fram till Sametingslagen men 

med bedömningen att Sverige inte bör ratificera konventionen. Anledningen är speciellt 

relaterad till artikel 14 i konventionen som handlar om urfolkens rätt till det land som de 

traditionellt brukat, där det står ”Denna bestämmelse är uppenbart inte förenlig med svenska 

rättsförhållanden”.33 

2.4 Sametingets dubbla roller 

Rebecca Lawrence och Ulf Mörkenstam skriver, sedan 1993 när Sametinget inrättades har 

Sametinget haft ett begränsat mandat. Sametinget inrättades att fungera dels som en 

representant för det samiska folket i Sverige och dels att fungera som en myndighet. Denna 

struktur menar författarna ger Sametinget dubbla roller, som myndighetsutövare och en 

representativ politisk roll.34 Författarna går tillbaka till propositionen, Om samerna och samisk 

kultur m.m. vilken var förslag för Sametinget där de skriver att Sametinget inte skulle vara ett 

organ för självstyre utan ge samerna en form av kulturellt självbestämmande.35 De skriver också 

                                                 
28 SOU 1989:41 Sameting och samerätt. SS 13 – 14, 137, 148. 
29 SOU 1990:91 Slutbetänkande samerätt och samiskt språk. S 32. 
30 Prop: 1992/93:32 Om samerna och samisk kultur m.m. 
31 SFS 1992:1433 Sametingslag. 2 kap. 1§. 
32 SOU 1990:91 Slutbetänkande Samerätt och samiskt språk S 95. 
33 Prop: 1992/93:32 Om samerna och samisk kultur m.m. S 60. 
34 Lawrence, Rebecca och Mörkenstam, Ulf. Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller. Statsvetenskaplig 

tidskrift. Vol 114 no. 2 (2012) 207 – 239. S 208.  
35 Prop: 1992/93:32 Om samerna och samisk kultur m.m. S 35. 
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att kritik har riktats mot Sveriges konstruktion av Sametinget, bland annat från FN, vilka 

kritiserade Sverige skarpt. FN uppmanade Sverige 201136 till att se över den lagstadgade status 

Sametinget har i relation till den svenska staten och att ha en målsättning att öka samernas 

möjligheter till att fatta självständiga beslut.37 

I en analys Statskontoret gjorde 2010 om Sametinget, kommer de fram till att Sametingets 

dubbla funktion påverkar dess möjlighet att fullfölja sitt uppdrag som myndighet. De skriver 

att den dubbla funktionen skapar en osäkerhet hos de som arbetar inom Sametinget om vad 

institutionen faktiskt är och ska göra. Ska Sametinget ses som ett folkvalt organ med uppdrag 

att ta tillvara det samiska folkets intressen? Eller som ett organ med folkvalda ledamöter vilken 

fungerar som en myndighet? Statskontoret nämner att Sametingets dubbla funktion har påverkat 

hur de arbetar då dess målgrupp, de svenska samerna, har uppfattningen att institutionen i första 

hand ska företräda deras intressen och inte statens. I sin tur påverkar det hur Sametingets 

parlament, styrelse och kansli väljer att agera. Statskontoret kommer också fram till att 

Sametinget i sig har svårt med att nå ut med vilka uppgifter de egentligen har till den samiska 

befolkningen.38 

Lawrence och Mörkenstam skriver liknande i sin artikel, att det verkar finnas en inre konflikt 

bland samer, hur Sametinget fungerar och vad de förväntar sig att Sametinget ska göra. Ska 

Sametinget ses som en myndighet och ett parlament? Eller ska Sametinget ses som ett parlament 

som fungerar som en myndighet? De lyfter även ett annat problem, vilka intressen samerna har 

och de intressen den svenska staten har? Författarna menar att Sametingets myndighetsuppdrag 

är kraftigt begränsat i de viktigaste frågorna för samerna.39 

2.5 Utblickar, Norge och Nya Zeeland 

I Norge inrättandes ett Sameting tidigare än i Sverige. Det inrättades 1989 efter starka debatter 

under 1970- och 1980-talet när de norska samerna började jämföra sig med andra urfolk runt 

om i världen. Det intressanta är hur rättigheterna skiljer sig mellan Norge och Sverige, vilket är 

markant efter att Norge valt att ratificera konventionen ILO 169.40 I del två av konventionen 

och i de tillhörande artiklarna 13 till 19 förklaras att urfolket har rätt till det land som de tidigare 

                                                 
36 Anaya, James. UN Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedom of indigenous people. 

Human Rights Council. 2011. Finns att hämta på: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add2_en.pdf S 20. 
37 Lawrence, Rebecca och Mörkenstam, Ulf. Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller. Statsvetenskaplig 

tidskrift. Vol 114 no. 2 (2012) 207 – 239. S 208. 
38 Statskontoret. Myndighetsanalys. Stockholm. 2010. http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201015.pdf SS 46 – 47. 
39 Lawrence, Rebecca och Mörkenstam, Ulf. Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller. Statsvetenskaplig 

tidskrift. Vol 114 no. 2 (2012) 207 – 239. SS 222 – 226. 
40 International labor organization. International labor organization 1996 – 2018. 1989. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314 (Hämtat 2018-05-02) 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add2_en.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201015.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
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ockuperat. Samt att de har speciell rätt att nyttja marken där staten kan inte besluta över hur den 

ska nyttjas. De norska samerna får också rätt till ersättning om staten skulle använda marken 

och den skulle förstöras på något sätt. Ratificeringen av ILO-konventionen 169 skedde i juni 

1990,41 alltså innan Sametinget i Sverige inrättats.  

Som en jämförelse till Sametingets struktur i Sverige ska vi kort titta ut i världen och hur 

mandatet och representationen kan se ut för ett annat urfolk, maorierna på Nya Zeeland. De har 

en parlamentarisk struktur utifrån MMP-systemet, eller mixed-member proportional, vilket 

fungerar såhär. Varje röstberättigad har två röster, den ena rösten ska gå till en personröst och 

den andra till ett parti. De båda rösterna behöver inte gå till samma parti, en kan alltså 

personrösta på en som tillhör parti A, men partirösten går till parti B.42 Det intressanta är att i 

parlamentet har urfolket, maorierna, sju stycken fasta platser, eller mandat av totalt 120 säten. 

Det betyder att maorierna har garanterad representation i Nya Zeeland högst beslutande organ. 

Vad mer som är intressant i det systemet på Nya Zeeland är att för att få en elektorsplats i 

parlamentet behöver personen inte bevisa på något sätt att hen har maoriska rötter. Det betyder 

att om en individ upplever sig själv som maorier kan hen välja. Antingen ställa upp för något 

av de fasta mandaten reserverade för urfolket, eller för en de 113 andra platserna i parlamentet. 

Det möjliggör för en hög maorisk representation i parlamentet på Nya Zeeland.43 

Vad man kan förstå utifrån denna bakgrund är att samerna genom deras historia under svenskt 

styre haft problem med att få nyttjanderätt för mark och vatten för sin centrala näring, 

renskötseln. En statlig utredning bekräftar det som både Lundmark och Lantto skriver att 

samernas utsatts för ett kolonialt övergrepp samtidigt som de inte heller haft någon talan för sig 

själva. Staten har beslutat genom stiftade lagar, förordningar utan att ha tillfrågat samerna, vem 

som är en ”riktig” same, hur en same ska leva, vad som är samiskt och hur traditionella näringar 

ska skötas. Under 1980-talet och framåt har nyttjanderätten till mark och vatten enligt Lantto 

och Mörkenstam utvecklats till en kamp mellan den svenska staten och de svenska samerna.  

 

 

                                                 
41 Vik, Hanne Hagtvedt och Semb, Anne Julie. Who owns the Land? Norway, the sami and the ILO Indigenous and Tribal Peoples 
Convention. I International journal on minority and Group Rights. Vol 20 no. 4. (2013) 517 – 550. DOI: 10.1163/15718115-02004002. S 

520.  
42 Utrikespolitiska institutionen. Utrikespolitiska institutionen. 2018. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-
omraden/oceanien/nya_zeeland/politiskt-system/ (Hämtat 2018-05-02) 
43 Levine, Stephen. Parlimentary democracy in New Zeeland. I Parlimentary affairs. Vol 57 no. 3. (2004) 646 – 665. DOI: 
doi.10.1093/pa/gsh050. SS 649 – 650. 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/nya_zeeland/politiskt-system/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/nya_zeeland/politiskt-system/
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3 Teori och metod 

3.1 Teori 

Det teoretiska glasögat uppsatsen utgår från är postkolonialism som definieras utifrån Ania 

Loomba, vilket i sig kommer från begreppet kolonialism. Kolonialism kan ges en definition om 

landvinning, eller erövring och kontroll över ett nytt landområde, dess resurser och de 

människor som lever där. Kolonialism genomfördes med olika erövringsmetoder, exempelvis 

plundring, handel och förslavning. Kolonialism kan delas upp i två delar, dels den 

förkapitalistiska kolonisationen samt den kapitalistiska moderna kolonisationen. Den 

förkapitalistiska kolonisationen var nöjd med att lägga beslag på de rikedomar som fanns i 

landet men den kapitalistiska moderna kolonisationen nöjde sig inte där. Den moderna 

kolonisationen genomförde förutom att lägga beslag på resurserna även en omstrukturering och 

skapade ett beroendeförhållande mellan det erövrade, koloniserade landet och erövraren det 

koloniserande landet. Människor användes som slavar eller kontraktsarbetare vilka förflyttades 

till olika platser där även förflyttande råvaror förädlades till färdiga produkter. Produkterna 

kunde sedan konsumeras av medborgarna i det koloniserande landet. Postkolonialism är alltså 

ett begrepp som försöker ta tillvara på kolonialtidens effekter och undersöka dess efterdyningar 

i det koloniserade samhället. Vilken påverkan som dominerande länder kan ha haft på 

utvecklingen för det koloniserade landet och människorna som bor där. Även om det skulle gå 

att hävda att koloniseringen än idag inte slutat, eftersom ojämlika fördelningar än idag består.44 

Något att bära med sig är att en teori är abstrakt, ska förstås utifrån det studerade området, för 

att göra det enklare att hantera och göra forskningsområdet mer förståeligt. Den postkoloniala 

teorin ska hjälpa mig i studien till avgränsning av ett fenomen i samhället som den politiskt 

insatta myndigheten Sametinget ändå får sägas vara. Hur den inrättade institutionen fyller en 

funktion i samhället, hur den svenska statens relation till ursprungsfolket samerna är och deras 

möjligheter till politisk påverkan.45  

Den moderna kapitalistiska koloniala teorin kommer användas i analysen av uppsatsens 

material. För att ta reda på om det finns koloniala spår i diskursen mellan vad samerna vill 

kunna besluta själva om genom Sametinget. Samt vad svenska lagar, förordningar och 

regleringsbrev säger att samerna fått mandat att bestämma över. Mer konkret kommer 

                                                 
44 Loomba, Ania. Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. Tankekraft. Stockholm. 2006 SS 24 – 28. 
45 Svensson, Peter. Teorins roll i kvalitativ forskning. I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran och Svensson, Peter (Red.) 208 – 219. 

Uppl 2.1. Liber, Stockholm, 2015 SS 209 – 210. 
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användningen av den postkoloniala teorin att fungera som ett ramverk och stöttepelare i 

uppsatsskrivandet. Den moderna kapitalistiska kolonialismen kommer fungera som en ram för 

makt- och beroendeförhållandet mellan den svenska staten och den samiska folket. Teorin ska 

ge verktyget till analys av materialet som används i uppsatsen. Den postkoloniala teorin ska 

även ge möjligheten till att se studieobjektet ur ett historiskt perspektiv, för att se skillnader i 

hur det har varit och hur det är nu i analysen.  

3.2 Metod 

Den valda metoden för den här uppsatsen är diskursanalys, vilket är en kvalitativ metod i form 

av textanalys och språkanalys. Den diskursanalytiska metoden har blivit vanlig inom 

samhällsvetenskapen och är en bra metod för att kunna fokusera in på t.ex. ett visst fenomen, 

som den här uppsatsens område, relationen mellan svenska staten och Sametinget. Eller för att 

undersöka olika sociala och kulturella händelser. Inom ramen för diskursanalysen utgår den 

som forskar vanligen från olika definitioner och kategoriseringar från redan välkända och 

erkända så kallade externa aktörer. Dessa aktörer kan vara exempelvis Sveriges Riksdag, 

regeringen eller myndigheter som har fått något uppdrag från den styrande makten. Med detta 

menas att den som forskar utgår från redan fastslagna villkor som nedtecknats och undersöka 

om det finns andra tolkningar att göra i hur verkligheten blivit beskaffad genom diskursen. I en 

diskursanalys handlar det alltså inte om att förneka den verklighet som konstruerats genom 

diskurserna men istället undersöka och studera vilka följder som diskurserna får. Språket är då 

centralt för själva analysen, för det är genom språket som verkligheten skapas och produceras, 

och i förlängningen hur vi ska förstå verkligheten.46 

Den diskursanalytiska inriktningen för uppsatsen är en kritisk diskursanalys, som av Mats 

Börjesson och Eva Palmblad beskrivs som en stor diskurs. Vilket egentligen menas att 

diskursen som undersöks inte enbart finns inom en samhällsgrupp, eller en institution utan 

istället verkar mellan samhällsgrupper eller institutioner.47 Alan Bryman skriver om kritisk 

diskursanalys att metoden söker i diskursen vägar för att kunna utöva makt genom skapandet 

av en relation till sociala strukturer. Det gör att den kritiska diskursanalysen har ett mera 

generellt grepp på diskursen och då också tar med de makt- och beroenderelationer som 

innefattar diskursens ursprung.48  

                                                 
46 Börjesson, Mats och Palmblad, Eva. Introduktion. I Diskursanalys i praktiken. Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) 7 – 28. Uppl 1. 
Liber, Malmö, 2007 SS 9 – 10. 
47 Börjesson, Mats och Palmblad, Eva. Introduktion. I Diskursanalys i praktiken. Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) 7 – 28. Uppl 1. 

Liber, Malmö, 2007 SS 14 – 15. 
48 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl 2. Liber, Malmö, 2011 SS 483 – 485. 
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Praktiskt kommer diskursanalysen att fungera som ett verktyg för att kunna analysera 

språkmässiga skillnader i hur den svenska staten och urfolket samerna uttrycker sig i materialet 

som används i uppsatsen. Jag kommer läsa igenom materialet och söka efter diskurser som 

antingen direkt eller indirekt menar att det finns spår av kolonialism. Det kan antingen vara att 

källan direkt utger något för att vara kolonialism eller att det finns antydningar till att det skett 

eller fortfarande sker. Sedan kommer jag att bryta ner materialet i olika kategorier utifrån vad 

som kommer fram hur diskursen förs i källorna eller om jag märker av ett mönster i hur källan 

presenterar materialet. Kategorierna kan komma fram ur både samernas perspektiv och svenska 

statens. Dessa kategorier som kommer fram ur inläsningen ska sen analyseras var för sig och 

sedan tillsammans utifrån de förda diskurserna, där även den teoretiska ramen för den moderna 

kapitalistiska kolonisationen kommer att användas. Den teoretiska ramen används för att se de 

koloniala spåren och för att jämföra diskurserna med varandra, både hur det sett ut historiskt 

och hur det idag ser ut. Diskursanalysen och den moderna kapitalistiska postkoloniala teorin är 

valda då jag menar att de kompletterar varandra. På det viset att de tillsammans tillåter mig att 

göra textanalyser både utifrån diskursen och det postkoloniala perspektivet. Det möjliggör för 

en analys av makt- och beroendeställning mellan Sametinget och svenska staten enligt den 

kapitalistiska koloniala teorin, vilket det också kan finnas uttryck för i diskursen. Både teorin 

och metoden ska hjälpa mig att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna om varför 

verkligheten är beskaffad som den är. 

3.3 Teori och metoddiskussion  

För att sammanfatta både användningen av den postkoloniala teorin och den diskursanalytiska 

metoden är dessa valda då min åsikt är att de kompletterar varandra. Genom att läsa materialet 

med ett kolonialt perspektiv kommer jag i diskursen få möjligheten att kunna utläsa koloniala 

spår från båda sidor. Det är centralt för att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna 

som formulerats. Alla tre frågeställningar kan ses och analyseras ur ett postkolonialt glasöga 

när en läst den tidigare forskningen, som ska ha gett en bakgrund för läsaren att bära med sig 

hur den svenska staten agerat mot samerna. Alltså är den postkoloniala teorin nödvändig för att 

se igenom diskurserna efter spår som påverkar den verklighet vi lever i. Som varför de samiska 

partiernas viktigaste frågor är de som framkommer, eller varför staten inget gett Sametinget ett 

större mandat än de tilldelade. Och för att förstå varför Sametingets uppdrag är utformat som 

det är. Jag kommer titta med hjälp av den stora- och den kritiska diskursen på samspelet mellan 

grupperna, det vill säga, svenska staten och samerna. Samt på makt- och beroenderelationen 
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dem emellan i diskursen, tillsammans med den postkoloniala teorin om den moderna 

kapitalistiska kolonialismen. 

3.4 Materialurval 

Materialet i forskningsbakgrunden, den tidigare forskningen är valda efter inläsning och ställda 

kriterier att de under en längre period ska kunna visa svenska statens förhållningsätt till 

samerna. Samt samernas möjligheter till inflytande i den svenska politiken. Bakgrunden ska 

också gå att relatera till det material som används i resultatet samt att de ska vara källor som är 

trovärdiga. Med trovärdig källa menas att den är skriven av antingen en institution som FN, 

eller av en person/personer vilka har gott akademiskt anseende. Därför har källor som Patrik 

Lantto, verksam vid Umeå universitet och Lennart Lundmark, tidigare verksam vid Umeå 

universitet använts. Speciellt en källa från forskningsbakgrunden är av vikt för diskussion är 

artikeln skriven av Dr. Rebecca Lawrence och professor Ulf Mörkenstam, vilka båda är 

verksamma vid den statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Artikeln 

kommer vara relevant för analys och diskussion av resultatet då den visar på de problem 

Sametinget idag står inför, de diskuterar om problemen som finns för Sametinget i dess roll 

som myndighet. Samt i rollen som representant för de svenska samerna. Det är något som är 

viktigt att ha med för att förstå relationen mellan den svenska staten och det samiska folket. 

Urvalet till resultatet har skett genom inläsning, sedan har material som jag inte ansetts vara 

relevant för studien sållats bort enligt kriterier jag satt upp. Kriterierna har varit att källan ska 

tala för de samiska partierna och för staten, därför har partiprogrammen inför sametingsvalet 

2017 som berättar samernas sida valts, vilka hämtades från Sametingets hemsida under april 

och maj månad. Urvalet från statens sida är lagar, förordningar och regleringsbreven mellan 

2010 – 2017, vilket dessutom är studiens avgränsning i tid, dessa har också hämtats under april 

och maj månad. 
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4 Resultat 

I resultatkapitlet presenteras empirin, vid inläsning av materialet har jag letat efter diskurser 

som kan tyda på kolonialism både i partiprogrammen och i dokumenten beslutade av svenska 

staten. Vid inläsningen framkom efter vad partierna skrev om sina partiprogram och statens 

olika dokument, fyra olika kategorier. Dessa kategorier presenteras nedan i kapitel, 4.1.1. 

Läsaren bör vara medveten om att när jag läst empirin gjort egna tolkningar utifrån diskurserna 

och teorin om den moderna kapitalistiska kolonialismen. 

Resultatkapitlet är uppdelat där jag först kommer gå igenom vad de samiska partierna skriver i 

sina partiprogram utifrån de kategorier jag funnit av viktiga frågor som funnits vid inläsningen. 

Sedan går jag vidare och presenterar hur Sametingets struktur, uppdrag och mandat ser ut i lag 

och i regleringsbreven. Även där har jag gjort kategoriseringar, vilka är likadana som vid 

kategoriseringen av partiprogrammen. Dock har kategorin folkhälsa uteslutits då de statliga 

dokumenten inte nämner något om det. 

4.1 Partierna och deras politik 

I det senaste valet till Sametinget, vilket hölls den tredje söndagen i Maj, 2017 ställde nio partier 

upp. I de kommande delkapitlen kommer jag presentera samernas partipolitik, gemensamma 

nämnare mellan partierna och skillnader som kan ses mellan partierna. Programmen har som 

nämnts tidigare lästs ur ett postkolonialt glasöga för att finna eventuella dolda budskap som 

partierna inte tydligt skrivit t.ex. kolonisering. För att göra det så överskådligt som möjligt 

kommer jag att belysa gemensamma nämnare och skillnader mellan partiernas program och 

inte gå in i och presentera specifika partiers sakfrågor. Detta då de frågor som partierna vill 

driva är likartade och inte skiljer sig nämnvärt mycket sinsemellan. 

4.1.1 Frågor att driva för de samiska partierna 

Utifrån åtta partiers partiprogram inför Sametingsvalet 2017, går det att finna vissa 

gemensamma nämnare. Som läsaren märker har jag valt att ta bort ett parti, Samernas 

folkomröstningsparti. Partiet har sållats bort då deras program inte säger mycket, det är ett mer 

allmänt missnöje som kan utläsas utan konkreta frågor att driva. Därför har jag istället valt att 

fokusera på övriga åtta partier. Vid inläsningen av partiprogrammen har vissa frågor kunnat 

urskiljas, de presenteras i nedanstående tabell. 
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Tabell 1: Kategorisering av frågor partierna driver inför sametingsvalet 2017. 

Kategorier  

Mark och vattenfrågor Som kommer att visas, den enskilt viktigaste 

frågan för samerna idag, frågan går in i alla 

andra kategorier. När mark och vattenfrågor 

presenteras och analyseras kommer det att 

ses genom ett postkolonialt glasöga. 

Rennäring och andra näringar Starkt kopplad till den samiska identiteten, 

men också den samiska kulturen. När frågor 

om olika samiska näringar presenteras och 

analyseras kommer det att ses genom dels ett 

postkolonialt glasöga men även genom 

diskursen. 

Språk och kultur Det går att hävda att språket är en del av en 

folkgrupps kultur, dock behöver språket i 

samernas fall ges en särställning. Detta på 

grund av att det håller på att försvinna och är 

också en viktig del i den samiska identiteten. 

Folkhälsa För flera av partierna är detta en viktig fråga, 

där de starkt kopplar ihop samernas dåliga 

hälsa, både fysisk och psykisk med 

kolonisationen och bristen på möjligheten till 

självbestämmande. 

 

4.1.2 Mark och vattenfrågor 

Vad som utrönts från de partiprogram inför sametingsvalet 2017 som jag tagit del av bör frågan 

om användningen av mark och vatten ses som den största frågan. Anledningen är att nyttjande 

av mark och vatten för renskötsel enligt partiprogrammen är grunden till deras kultur och 

levnadssätt. Jag ska i det här delkapitlet presentera hur de samiska partierna lägger fram sina 

argument angående frågan om mark och vatten för att i slutet göra en analys av diskursen som 

förs med hjälp av den postkoloniala teorin. 

För partiet Álbmut – Folket, är frågan om mark och vatten egentligen en fråga om intrång på 

samiskt område. Som de uttrycker i partiprogrammet, ”markerna är basen för samisk kultur”,49 

att det i högsta grad handlar om möjligheten till självbestämmande, och utan den möjligheten 

är samerna ingenting längre. Inom ramen för detta självbestämmande menar partiet att de t.ex.  

själva ska ha rätten att besluta om vilka byggnader som ska få finnas och uppföras på samisk 

traditionellt område. De menar att byggnader och övriga anläggningar ska få uppföras som 

används vid renskötsel med argumentet att alla samer ska ha samma status. Det oavsett om hen 

                                                 
49 Álbmut – Folket. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113489 (Hämtat 2018-04-24) 

https://www.sametinget.se/113489
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är medlem i en sameby eller inte, de tar också ställning för att ersättning från exploateringar på 

samiska områden ska tillfalla samerna. 

Partiet Guovassonásti uttrycker en vision om att den samiska rätten till mark och vatten ska bli 

fullt erkänd, finnas nedtecknad i lag och vara fullständigt jämställd med äganderätten. Vilket 

betyder att samma lagar och regler ska gälla för samer som de gör för andra medborgare. I sin 

vision vill de att hela Sápmi ska förvaltas av samerna och att det i lagen ska tydligt framgå vad 

innebörden av den samiska rätten till mark och vatten är i relation till äganderätten. De vill att 

det ska finnas ett klargörande hur bruksrätten skall utövas för de som primärt livnär sig genom 

någon av de traditionella samiska näringarna, renskötsel, slöjd, jakt, fiske eller annan form av 

naturnäring. Partiet menar att marken och vattnet i Sápmi är en tillgång som är gemensam för 

alla samer och vill att urfolket ska ha rätten till veto vid exploatering i Sápmi. De vill också att 

urfolksrätten ska ratificeras och samebyarnas roll som markförvaltare stärkas.50 

Jakt och fiskesamerna skriver inte mycket om just mark och vatten i sitt partiprogram. Vad som 

ändå tydligt framkommer är alla samer ska ha rätt och möjlighet att nyttja markerna i sina 

traditionella områden. De skriver att de har som mål att leda en utredning angående samernas 

rätt till mark och vatten. När den är klar ska det gå till förslag och om förslaget har stöd hos den 

samiska befolkningen, slutligen bli lag, där Sametinget ska få rollen att arbeta fram föreskrifter 

som förklarar hur rätten till mark och vatten för alla samer ska fungera i praktiken.51 

Landspartiet Svenska Samer (LPSS), skriver inte jättemycket angående mark och vatten. Vad 

de skriver är att det pågår ett arbete med att frambringa en ny form av samepolitik som 

Sametinget ska råda över. Det arbetet ska leda till en ny lagstiftning som de menar kommer ge 

alla samer möjlighet att tillhöra en sameby om de skulle önska. De nämner också att de ska 

jobba för att öka Sametingets juridiska inflytande angående klimat och exploateringsfrågor och 

att alla de samerna som berörs oavsett leverne ska ses som sakägare inom 

exploateringsområdet.52 

Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet menar likt många av de andra partierna att samernas 

sätt att leva är starkt associerat till de marker som de nyttjat under många generationer. De 

uttrycker en frustration att de behöver kämpa sig genom domstolar för sin rätt och att det är den 

svenska lagstiftaren som är kreatören bakom situationen de befinner sig i. De uttrycker att deras 

                                                 
50 Guovassonásti. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113490 (Hämtat 2018-04-24) 
51 Jakt- och fiskesamerna. Partiprogram. 2017. http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf 

(Hämtat 2018-04-24) 
52 Landspartiet Svenska Samer (LPSS). Partiprogram. 2017. 

http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf (Hämtat 2018-04-24) 

https://www.sametinget.se/113490
http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf
http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf
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rätt vilar på urminnes hävd, och den hävden ger dem rätt till att sköta förvaltningen av mark 

och vatten. De vill även att de ska ha rätten till veto i frågor om nya exploateringar på mark 

som samerna nyttjar.53 

Sámit – Samerna, är tydliga i sitt partiprogram. De menar att ett urfolk utan möjligheten att 

själva bestämma över mark och vatten för de behov som de har, är direkt avgörande för om 

deras kultur kan överleva eller inte. De skriver att urfolk har ett speciellt band till de traditionella 

markerna och att de ska ha rätten till att skydda dessa mot exploateringar och intrång. Partiet 

menar att lagen som reglerar markanvändningen behöver ses över för att kunna möjliggöra ett 

starkare skydd för samers traditionella marker. Detta för att marken inte ska förstöras av 

exploateringar, något de ser som kolonialism.54 

Vuovdega – Skogssamerna uttrycker nästan en desperat vädjan i sitt program, även om de inte 

skriver mycket i frågan. De menar att skogssamerna är de som alltid fått ta och fortsätter att ta 

det första slaget när det övriga samhället vill exploatera marken de lever och bor i. De är tydliga 

med att frågan i sig är viktig för samtliga samer men är avgörande för renskötseln för vilket de 

menar krävs en förändring till att samerna får ökat inflytande i exploateringsfrågor.55 

I Min Geaidnus program är det tydligt, de skriver att koloniseringen fortsätter när exploatörer 

fortsatt får etablera gruvor och vindkraftsparker utan att samerna får möjlighet att tycka till. De 

ser det som en medveten strategi från svenska staten att aktivt diskriminera samerna och att det 

leder till att samerna får en lägre nivå av självbestämmande. Därför vill partiet föra 

förhandlingar med svenska staten om en ratificering av ILO-konventionen 169 och att samerna 

ska erkännas självstyre i Sápmi. Med följden att en avkoloniseringsprocess påbörjas av Sápmi 

där deras rättigheter till mark och vatten ska skrivas in i lag.56 

Den sammanfattande analysen jag gör utifrån denna högst viktiga fråga för de samiska partierna 

är att det kan påstås att frågan handlar om kolonisering. Diskursen är tydlig när en läser 

partiernas program ur det postkoloniala perspektivet samtidigt som man bär med sig kunskapen 

om vad som skett sedan 1600-talet. För flera partier verkar det handla om den svenska statens 

konfiskering av Sápmi, om en kolonisation som de verkar mena pågår än idag. Särskilt när 

deras upplevelse är att de inte har möjlighet att påverka vid nya exploateringar i deras 

traditionella områden. Gruvor, vindkraftsparker och skogsbruk är exploateringar som samerna 

                                                 
53 Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113485 (Hämtat 2018-04-24) 
54 Sámit – Samerna. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113487 (Hämtat 2018-04-24) 
55 Vuovdega – Skogssamerna. Partiprogram. 2017. http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf (Hämtat 2018-04-24) 
56 Min Geaidnu – Partiprogram. 2017. http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/ (Hämtat 2018-05-09) 

https://www.sametinget.se/113485
https://www.sametinget.se/113487
http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf
http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/
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ser som problematiskt. Dock skriver inget parti om turism i deras traditionella områden, kan 

det tolkas som att det är ett mindre problem? Jag ställer mig tveksam till det om man väljer att 

se det utifrån hur de uttrycker kring deras möjligheter att bedriva renskötsel. Turism kommer 

naturligtvis på något sätt begränsa renskötseln då betesområdena ska delas med flera. Flera 

partier nämner att de vill se en ratificering av, urfolksrätten, eller ILO-konventionen 169, vilket 

jag tolkar främst riktas till artikel 1457 som handlar om urfolks rättigheter till marker som de 

traditionellt brukat.  

4.1.3 Rennäring och andra näringar 

Likt föregående del ska jag på samma sätt framställa hur de samiska partierna ser på en av de 

kategorier jag fått fram av valfrågor inför sametingsvalet 2017. Här ska vi fokusera på frågan 

om rennäring men också andra samiska näringar, vilka mycket går in i föregående fråga om 

mark och vatten. Dock är denna fråga såpass stor att den utan problem kan stå på egna ben. Jag 

presenterar det i samma ordning som föregående fråga för att göra det mer överskådligt. 

För Álbmut – Folket, är rennäringen en av de viktigaste yttringarna för den samiska kulturen, 

de skriver inte mycket mera i sitt partiprogram. Mer än att de vill att renmärken som idag är 

avskaffade, ska återinföras och registreras på sina tidigare ägare. Ett renmärke är ett märke som 

kan tillhöra antingen en sameby, en släkt eller enskild person talar om vem som äger en viss 

ren.58 De avlysta märkena har då tillhört något av ovanstående och Álbmut vill då att de ska 

återaktiveras och registreras till en sameby, släkt eller person. Álbmut skriver inget om övriga 

samiska näringar.59 

Guovssonásti är betydligt bredare i sitt program gällande samiska näringar. De särställer 

rennäringen som en kulturbärare och menar att näringen behöver bedrivas i samma omfattning 

i framtiden som den gör idag. Ersättning ska betalas ut då andra markägare orsakar skada på de 

marker samer använder för att bedriva renskötsel. Samtidigt ger partiet värde till övriga 

traditionella näringar som fiske, jakt och duodji – slöjd. Partiet ser att alla näringar är beroende 

av varandra, därför ska det finnas möjligheter till utveckling av dessa genom investeringar, för 

att säkerställa bevarandet av det samiska kulturarvet. Partiet skriver om duodji att det behöver 

                                                 
57 International labor organization. International labor organization 1996 – 2018. 1989. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314 (Hämtat 2018-05-02) 
58 Sametinget. Sametinget 1993 – 2018. 2017. https://www.sametinget.se/renmarken (Hämtat 2018-05-03) 
59 Álbmut – Folket. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113489 (Hämtat 2018-04-24) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
https://www.sametinget.se/renmarken
https://www.sametinget.se/113489
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ges riktade insatser för att kunskapen inte ska gå förlorad och vill ge slöjdkonsten ett skydd för 

att deras former och mönster inte ska kunna exploateras.60 

Jakt- och fiskesamerna skriver att de vill samla alla nuvarande lagar som berör samerna under 

en ny balk. Vilket det kommit ett förslag om efter en utredning gjord av Sametinget kallad, Ny 

Samepolitik. Den nya balken ska innehålla övergripande bestämmelser om rättigheter och 

näringar. Partiet skriver inget explicit om vad de egentligen vill åstadkomma mer än införandet 

av den nya balken som ska möjliggöra för samtliga samer som är registrerade i röstlängden att 

bli medlemmar i en sameby. Vilket ger rätten till att fiske och jaga på samebyns marker.61 

Landspartiet Svenska Samer (LPSS) har gjort en tydlig markering i sitt partiprogram där 

rennäringen får en egen rubrik. De skriver att rennäringen är en grundpelare för den samiska 

kulturen och behöver skyddas från vad partiet skriver, yttre hot som exploatörer, rovdjur och 

förändringar i klimatet. De menar att skyddet behövs för att även andra näringar ska kunna 

fortsätta existera som jakt, fiske och duodji – slöjd. Partiet menar att duodji behöver samma 

skydd som rennäringen, språket och vill att Sametinget ska fungera som förvaltare för 

slöjdtraditionen. T.ex. vill de att ett sameslöjdcentrum ska inrättas för bevarandet och 

utvecklandet av slöjdkonsten likt språkcentrums roll62, vilket jag kommer gå igenom i kapitel, 

4.2.3 om Sametingets uppgifter i regleringsbreven. 

Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet, menar att livet kring rennäringen är grunden för den 

samiska kulturen vilken bygger på en kunskapstradition. För att kunskapstraditionen ska kunna 

bevaras behöver näringen skyddas. De menar att renen och näringen binder dem till landet och 

de vill se ett mindre rovdjursbestånd. Betesmarkerna ska säkras från exploateringar som 

skogsbruk, vindkraftsparker och gruvor. De menar också att andra traditionella samiska 

näringar ger samer möjlighet till att kunna bosätta sig och arbeta i Sápmi, därför behöver det 

samiska näringslivet utvecklas. Samelandspartiet ger inte duodji – slöjd som samisk näring 

någon särställning mer än att de vill att det ska finnas ett rättligt skydd för former och mönster 

som är förknippade med samisk kultur.63 

Sámit – Samerna, uttrycker att den svenska staten bedriver en politik som fokuserar på att 

ruinera rennäringen. Detta då ersättningarna för skadade eller dödade renar på grund av rovdjur 

                                                 
60 Guovassonásti. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113490 (Hämtat 2018-04-24) 
61 Jakt- och fiskesamerna. Partiprogram. 2017. http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf 
(Hämtat 2018-04-24) 
62 Landspartiet Svenska Samer (LPSS). Partiprogram. 2017. 

http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf (Hämtat 2018-04-24) 
63 Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113485 (Hämtat 2018-04-24) 

https://www.sametinget.se/113490
http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf
http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf
https://www.sametinget.se/113485
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är för låga, och det gör rennäringen olönsam. Inom ramen för rennäringen behöver 

renbetesmarkerna säkras för att exploatering från andra industrier inte ska förstöra samernas 

livsmiljö. Bland de övriga näringar ges ingen någon särställning, de uttrycker mera generellt att 

andra samiska traditionella näringar ska få de förutsättningar de behöver för att utvecklas och 

att de i sin tur möjliggör för fler samer som vill att kunna bosätta sig i Sápmi.64 

Vuovdega – Skogssamerna, vill stärka renskötseln genom att förändra rovdjurspolitiken, det för 

att skydda den mest centrala näringen som även detta parti ser som en kulturbärare. För att säkra 

näringen ytterligare kommer även detta parti in på frågan om marknyttjande och vill se att de 

får ett större inflytande rörande exploateringar på traditionella samiska områden. Skogssamerna 

uttrycker närmast en frustration över sin situation av att stå i ”fronten” för exploatörer. Vilket 

de menar hotar de samiska näringarna som jakt, fiske och duodji – slöjd i skogslandskapen om 

ingen förändring sker.65 

I Min Geaidnus program går det inte att finnas jättemycket angående rennäringen, dock går det 

att utläsa mellan raderna att rennäringen är viktig för dem. De skriver att rennäringen ska 

skyddas i lag då den anses vara en grundsten för samisk identitet. Tydligare framgår dock att 

slöjd – duodji ses som en kulturbärare och även den är viktig för den samiska identiteten. Partiet 

vill att det ska skjutas till mer stöd för duodji där alla samer ska ha möjlighet att syssla med 

traditionell samisk slöjd. Likt flera andra partier ska de traditionella mönstren och formerna 

skyddas i lag.66 

Min sammanfattade analys om hur man kan förstå samers traditionella näringar utifrån 

partiprogrammen är att rennäringen är en viktig näring för den samiska kulturen. Men också i 

förlängningen för deras identitet som samer. De frågor som partierna vill lösa angående deras 

traditionella näringar är starkt förknippade till Sápmi och möjligheten att fortsatt kunna leva i 

området. Jag tolkar det som att samerna nästan skulle ha en andlig koppling till Sápmi. Vad 

som kan ses är att partierna är likartade i sina framställningar, rennäringen ges en särställning 

medans andra näringar som duodji – slöjd, jakt och fiske är sekundära. Dock ses de sekundära 

näringarna också som en viktig del av en samisk identitet. När jag tittat på detta träder 

kopplingen till Sápmi tydligt fram och det blir svårt att inte dra kopplingar till föregående fråga 

om mark och vatten. Vilket gör att diskursen drar sig mot att näringarna är hotande av det 

nuvarande regelverket i vilket de saknar rättligt skydd. Det blir då möjligt att dra en koppling 

                                                 
64 Sámit – Samerna. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113487 (Hämtat 2018-04-24) 
65 Vuovdega – Skogssamerna. Partiprogram. 2017. http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf (Hämtat 2018-04-24) 
66 Min Geaidnu – Partiprogram. 2017. http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/ (Hämtat 2018-05-09) 

https://www.sametinget.se/113487
http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf
http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/
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till teorin om modern kapitalistisk kolonialism. Frågan blir inte mindre problematiskt då även 

dessa näringar inbringar skatteintäkter för den svenska staten, vilket skulle kunna öka statens 

ekonomiska intressen av samiska näringar. 

4.1.4 Språk och Kultur 

I detta delkapitel ska jag gå igenom partierna och hur de framställer sin position gällande språk 

och kultur. Begreppet kultur är brett och rymmer mycket och precis som vi kunnat se i de 

tidigare kategorierna ser samerna markerna, deras olika näringar som kulturuttryck för en 

samisk identitet. Jag kommer här i denna kategori istället att titta på språk, vad de samiska 

partierna skriver om det och fokusera mera på vad som idag som kanske mer allmänt anses vara 

kultur som teater, musik och litteratur. 

Álbmut – Folket, skriver att det är viktigt för samerna att ha ett levande språk då det stärker den 

samiska identiteten och samhörigheten till varandra. De skriver att en prioritering av 

hemspråksundervisningen behöver ske och för att komma dit vill de föra en dialog med 

kommunerna. En dialog om rätten föräldrar till samiska barn har om placering i förskola som 

helt eller delvis bedrivs på samiska, enligt lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk.67 I övriga kulturfrågor, enligt kriterierna jag lade fram i kapitlets första stycke, 

nämner inte Álbmut någonting om teater, musik – jojk eller litteratur.68 

Guovassonásti skriver om deras vision att det samiska språket ska vara levande i hela Sápmi 

vilket betyder att språket ska vara välmående, stärkas och fortsätta utvecklas. För att nå dit vill 

de inrätta stipendier och studiestöd ska vara möjlig att ge ut till de samer som vill lära sig sin 

samiska språkdialekt. För att stärka språket ytterligare vill de att kunskaper i samiska ska ses 

som en merit i det offentliga arbetslivet inom Sápmi, t.ex. inom äldrevården. Partiet vill också 

inrätta stipendier för stimulans av samisk teater, musik – jojk och litteratur samt att olika stöd 

ska kunna ges ut till kulturinstitutioner.69 

Jakt- och fiskesamerna strävar också efter att kunna ge ut stipendier till de som vill lära sig 

samiska och vill dessutom göra en stark satsning på att utbilda fler lärare i de samiska språken. 

Som partiet uttalat tidigare i frågan om rennäring och andra näringar, vill de att rätten att tala, 

skriva samiska ska lägga in i en ny balk, samebalken. Gällande andra kulturyttringar vill de 

etablera en samisk nationalteater, som de vill göra med ett utökat samarbete med Girón Sami 

                                                 
67 SFS 2009:724 17§ Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
68 Álbmut – Folket. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113489 (Hämtat 2018-04-24) 
69 Guovassonásti. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113490 (Hämtat 2018-04-24) 

https://www.sametinget.se/113489
https://www.sametinget.se/113490
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Teather,70 som idag är det samiska folkets teater. De vill göra detta för att den samiska teatern 

ska få en statushöjning, att fler pjäser produceras och fler får möjligheten att uppleva samisk 

teater. Inom övrig kultur som musik – jojk, film och litteratur vill de se bättre ekonomiska 

förutsättning, dock anger de ingen möjlig lösning i programmet.71 

Landspartiet Svenska Samer (LPSS) menar att deras språk ska tas tillbaka, samerna ska äga 

frågan själva om deras språk och få status som ett nationellt mål. De menar för att språket ska 

kunna vara levande behöver deras barn tala samiska. Hur barnen ska lära sig samiska ska lösas 

med att pedagogerna på förskolan kan tala samiska, vilket kräver utbildade lärare i de samiska 

språken. Samtidigt ska småbarnsföräldrar få stöd i att utveckla sin samiska. Samiska som språk 

ska undervisas löpande genom skoltiden. De vill att alla barn i grundskolan och gymnasiet ska 

ha rätten till minst tre lektionstimmar i veckan på samiska och målet är att elever som gått ut 

sameskolan ska vara tvåspråkig. Partiet vill även se en högskola där samisk kultur, språk och 

forskning är normen. De ser också att det behövs fler sändningar i statliga radio, och tv-kanaler 

på samiska för att språket ska utvecklas och stärkas. Angående övrig kultur vill de att anslaget 

ska höjas men är inte mer specifika än så.72 

Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet, menar att språket likt rennäringen är en 

grundläggande del för samisk kultur och identitet, därför ska de samiska språken hållas levande. 

De ser framför sig att språket är en del av samhället och en naturlig del av deras vardag. För att 

den visionen ska kunna nås behövs det utbildning och fler lärare i samiska. Utbildning ska 

kunna ges t.ex. som intensivkurser eller på distans. Samer ska kunna välja vad de kallar för en, 

samisk utbildningsväg, från förskola ända upp på högskola/universitetsnivå. De skriver att 

kultur som musik och litteratur är viktiga för den samiska identiteten, därför ska stöd fortsatt 

ges ut till kulturarbetare. De vill också arbeta för bildandet av en samisk design- och 

kulturhögskola.73 

Sámit – Folket, skriver inte mycket om språket eller kultur över lag, mer än att de tycker det är 

viktig att samiskan bevaras. Vissa insatser ska kunna göras, speciellt för enskilda samer för att 

kunna ta tillbaka sitt språk. De menar att skolan som institution är viktig för utvecklandet av 

det samiska språket och deras samiska identitet, men vilka insatser som de vill göra framgår 

                                                 
70 Giron Sámi teather. Giron Sámi teather 1992 – 2018. http://samiteahter.org/omteatern/ (Hämtat 2018-04-26) 
71 Jakt- och fiskesamerna. Partiprogram. 2017. http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf 
(Hämtat 2018-04-24) 
72 Landspartiet Svenska Samer (LPSS). Partiprogram. 2017. 

http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf (Hämtat 2018-04-24) 
73 Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113485 (Hämtat 2018-04-24) 

http://samiteahter.org/omteatern/
http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf
http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf
https://www.sametinget.se/113485
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inte i deras partiprogram, varken för hur språket ska kunna bevaras eller utvecklas. Det gäller 

även för det samiska kulturlivet i övrigt där de inte presenterar några riktade åtgärder.74 

Vuovdega – Skogssamerna, är inte lika tydliga som övriga partier i språkfrågan. De skriver att 

språklagen skall följas men samtidigt verkar de premiera en viss samisk språkdialekt, nämligen 

umesamiskan. Som de vill ska införas fullt ut i samhället för deras möjlighet att återta sitt språk. 

Övriga språkdialekter nämns inte av partiet och musiken – jojk som kulturyttring lägger de 

underordnat rennäringen som de menar att musiken härstammar från. Andra kulturfrågor som 

teater eller litteratur nämns inte, istället skriver de om att sameföreningar ska värnas då det är 

genom dessa den samiska kulturen bevaras och förs vidare.75 

Min Geaidnu uttrycker likt de flesta partier att språket ska bevaras och utvecklas och menar att 

samiskans överlevnad är beroende av att det finns en stark samisk livsmiljö. För att lyckas 

behöver samiskan tas tillbaka, synliggöras i samhället genom att göras till huvudspråk i Sápmi. 

Samiskan ska dessutom skyddas med en särskild språklag och genom den ge samerna språklig 

autonomi. Min Geaidnu skriver inget om kultur i övrigt som teater, musik eller litteratur.76 

Hur kan man förstå detta ur det moderna kapitalistiska postkoloniala perspektivet? Utifrån 

partiprogrammen verkar det som att samerna upplever sig berövade på sin identitet, vilket går 

att koppla ihop med förgående frågor som partierna lyft fram. Med tanke på den tidigare 

historian kan jag inte se det som märkligt att partierna uttrycker sig såpass starkt kring 

språkfrågan, då flera partier vill skydda samiskan i en egen lag. Att vilja utveckla sitt språk är i 

inte heller märkligt, det är egentligen självklart om språket är på väg att försvinna, med det 

skulle också en stor del av identiteten gå förlorad. Sett ur det postkoloniala glasögat blir 

identiteten väldigt viktig, då jag upplever det som ett uttryck för en sorg. Att under 

kolonisationen nästan helt förlora någonting så viktigt som ens språk. Något jag fann intressant 

är att partiet Vuovdega – Skogssamerna specifikt riktar in sig på språkdialekten umesamiska 

och på något sätt särställer den mot övriga språkdialekter. Kanske bör man se det utifrån hur de 

uttrycker sig i sitt program, då de menar att de som skogssamer alltid fått ta den första och 

största smällen. De inte ansågs vara riktiga samer, och fick ingen mark för att kunna bedriva 

sin renskötsel på då de är verksamma nedanför odlingsgränserna.  

Vad jag mer reagerade på i den här kategorin är att övriga kulturyttringar som teater, musik och 

litteratur inte nämns i någon större uträckning bland partierna. Jag trodde flera partier skulle 

                                                 
74 Sámit – Samerna. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113487 (Hämtat 2018-04-24) 
75 Vuovdega – Skogssamerna. Partiprogram. 2017. http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf (Hämtat 2018-04-24) 
76 Min Geaidnu – Partiprogram. 2017. http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/ (Hämtat 2018-05-09) 

https://www.sametinget.se/113487
http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf
http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/
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nämna jojken mera eftersom t.ex. Vuovdega – Skogssamerna, menar att jojken är starkt 

förknippad med deras viktigaste näring, renskötseln. Hur det ska analyseras verkar oklart mer 

än att partierna uppenbarligen ser språket som den viktigaste kulturyttringen. Även fast samerna 

uttrycker sig blivit avtagna även andra delar av sin kultur och identitet vid kolonisationen.  

4.1.5 Folkhälsa 

Den sista kategorin jag kommer att redogöra för är folkhälsa. I den här redogörelsen för 

partiernas program bör man tänka ett varv extra ur det postkoloniala perspektivet. Anledningen 

är det som framkommer i diskursen och hur partierna uttrycker sig i partiprogrammen. Det som 

kommer att märkas är att även frågan om folkhälsa går in i de övriga kategorierna. Dock skriver 

inte alla partier om folkhälsa alls, eller väldigt lite om kategorin. Därför kommer vissa partier 

inte att nämnas i redogörelsen och istället ingå i en sammanfattade redogörelse längst ner i 

delkapitlet. 

Guovssonásti skriver om sin vision att samtliga samer ska kunna känna trygghet, ha god hälsa, 

att det finns omsorg och vård att få för samtliga stadier i ens liv. De vill arbeta för vad de skriver, 

en samisk välfärd som är anpassad efter samers levnadssätt och normer, t.ex. att 

föräldraförsäkringen anpassas efter ett samiskt leverne. Vårdpersonal som vårdar patienter av 

samisk härkomst ska ha både språklig- och kulturkompetens. De vill se att det inrättas en samisk 

institution för psykosocial hälsa och att Sametinget ska få ett större ansvar för hälsofrågor.77 

Jakt- och fiskesamerna skriver att Sametinget tillsammans med de norra landstingen och 

regionförbunden i Sverige arbetat med att etablera ett samiskt hälsocentrum. De skriver att i 

december 2016, lämnades det in en ansökan till regeringen om att göra en utredning för hur ett 

samiskt hälsocentrum skulle kunna se ut.78 En rapport kom sedan att publiceras 2017 av 

folkhälsomyndigheten, i den framkommer att de har tillsammans med Sametinget kommit 

överens om en plan för uppföljning av hälsosituationen hos samerna. Det framkommer också 

att ett samarbete mellan de fyra nordligaste regionerna inletts om samisk hälsa.79 

Landspartiet Svenska Samer (LPSS) skriver att det är känt att många samer mår psykiskt dåligt, 

att det finns koloniala orsaker till psykisk ohälsa och beroendeproblem hos samer. De ser med 

                                                 
77 Guovassonásti. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113490 (Hämtat 2018-04-24) 
78 Jakt- och fiskesamerna. Partiprogram. 2017. http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf 

(Hämtat 2018-04-24) 
79 Junehag Källman, Karin. Sveriges nationella minoriteter behöver bättre förutsättningar för god hälsa. Rapport/Folkhälsomyndigheten. 

Solna: Folkhälsomyndigheten. 2017. Finns att hämta på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a25da39eacc9461caf2a34fe53b258ea/samrad-nationella-minoriteter-urfolk.pdf. SS 29 – 

30. 

https://www.sametinget.se/113490
http://www.jaktochfiskesamerna.se/wp-content/uploads/2017/03/jofs_broschyr_2017.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a25da39eacc9461caf2a34fe53b258ea/samrad-nationella-minoriteter-urfolk.pdf
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oro på detta och vill bryta tystnaden kring problemen. De vill att ett hälsocentrum inrättas på 

svensk sida i Sápmi där Sametinget ska få ökade resurser, för att kunna arbeta med frågorna 

och öka kunskapen. De vill också att Sametinget varje år ska ordna en temadag som belyser 

och fokuserar på psykiska- och beroendeproblem hos samer, och de vill att det ska genomföras 

mer forskning om samers hälsa.80 

Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet, skriver att kompetensen om samiska hälso- och 

sjukvårdsproblem i vården behöver stärkas. Om en same söker vård ska hen vara säker på att 

få möta en vårdgivare, antingen i den fysiska eller psykiska vården, som besitter kompetens och 

kunskap om det samiska språket samt deras kultur. De vill jobba för att ett kompetenscentrum 

rörande samers hälsa inrättas samt att på äldreboenden i alla kommuner ska det finnas personal 

med samisk språk- och kulturkompetens.81 

Min Geaidnu förklarar att urfolk från de mer nordliga breddgraderna har en större risk för att 

utsättas för våld, både fysiskt och psykiskt. Anledningen till detta är hur deras kultur 

nedvärderats under flera hundra år, något de menar starkt har påverkat samernas välmående. 

För att hjälpa samer med problem vill de att vården anpassas efter deras livssituation. De vill 

att ett kunskapscentrum ska etableras i Sverige, vårdpersonal ska utbildas i samisk kultur och 

språk för att underlätta för de samer som behöver vård.82 

Övriga partier nämner knappt eller inte alls frågan om samers hälsa. Partier Álbmut – Folket 

anger enbart att deras äldre ska kunna få kommunicera på samiska på äldreboenden.83 Partiet 

Sámit – Samerna har bara en punkt som säger psykisk ohälsa, sedan inget mera.84 I Vuovdega 

– Skogssamernas program nämns det inte alls.85 

Utifrån detta kan man ändå säga att frågan om den samiska hälsan är stor, även om alla partier 

inte väljer att beröra frågan nämnvärt eller inget alls. Vad flera partier gör är att de menar att 

den kolonisation som den svenska staten utfört och som de menar fortfarande pågår. Det är 

roten till de hälsoproblem som går att finna hos den samiska befolkningen. I diskursen är teorin 

om den moderna kapitalistiska kolonisationen högst relevant, då detta verkar uttrycka att det 

finns en makt- och beroendeställning mellan samerna och svenska staten. Partierna vill komma 

till rätta med hälsoproblemen genom inrättandet av ett hälsocentrum, som ska vara speciellt 

                                                 
80 Landspartiet Svenska Samer (LPSS). Partiprogram. 2017. 

http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf (Hämtat 2018-04-24) 
81 Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113485 (Hämtat 2018-04-24) 
82 Min Geaidnu – Partiprogram. 2017. http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/ (Hämtat 2018-05-09) 
83 Álbmut – Folket. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113489 (Hämtat 2018-04-24) 
84 Sámit – Samerna. Partiprogram. 2017. https://www.sametinget.se/113487 (Hämtat 2018-04-24) 
85 Vuovdega – Skogssamerna. Partiprogram. 2017. http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf (Hämtat 2018-04-24) 

http://landspartietsvenskasamer.com/Val_2017_Landspartiet_Svenska_Samer.pdf
https://www.sametinget.se/113485
http://mg.dinstudio.se/0/85/val-2017/
https://www.sametinget.se/113489
https://www.sametinget.se/113487
http://vuovdega.se/wp-content/uploads/2013/02/Valbroschyr.pdf
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anpassad efter samer och deras livssituationer. Vårdgivarna ska ha mer kunskap om deras 

livssituation, kultur och språk vilket anses vara viktigt för att kunna hjälpa samer som inte mår 

bra. Det går även att förstå i partiprogrammen att de vill att mer vårdpersonal utbildas om 

samisk kultur inom äldrevården, vilket jag tolkar är för att ge de äldre en trygghet, i vad som 

kan vara deras sista stund i livet.  

4.2 Sametingets struktur och uppdrag 

När vi nu vet vad de samiska partierna vill göra och åstadkomma är det dags att titta på vad 

Sametingets uppdrag är. Vad säger Sametingslagen och regleringsbreven om vad Sametinget 

ska göra? Går det ihop med vad samerna vill eller kan vi se någon konflikt i det? Under 

inläsningar har jag haft på mig det postkoloniala glasögat för att söka efter koloniala spår, eller 

sådant som kan syfta till kolonialism. Jag kommer att presentera hur Sametingslagen och några 

andra lagar reglerar Sametingets mandat samt gå igenom regleringsbreven mellan 2010 och 

2017 innan jag gör en analys.  

4.2.1 Sametingets struktur 

Som man vet är Sametinget en folkvald församling, vilket regleras utifrån ett antal lagar i den 

svenska författningssamlingen. I Sametingslagen framgår att Sametingets parlament ska utse 

en styrelse med nämnder som har till uppgift att dels förbereda förslag som behandlas i 

parlamentet, dels verkställa de beslut som tas.86 Nu vet vi att Sametinget består av dels ett 

parlament, den beslutande församlingen samt den förberedande, verkställande styrelsen och 

nämnderna. Förutom dessa ska även ett kansli finnas med en kanslichef som ansvarar för att 

myndighetens arbete sker effektivt och enligt lag. Kanslichefen ser också till att regeringen får 

information om Sametingets dagliga arbete samt arbeta med att förse Sametingets styrelse med 

underlag inför beslut i parlamentet.87 

Sametinget har alltså ett folkvalt parlament, vilka i sin tur röstar fram en styrelse som har till 

uppgift att förbereda och verkställa de beslut som tas i parlamentet. Till detta har Sametinget 

ett kansli med en kanslichef med uppgifterna att se till att det dagliga arbetet sköts effektivt. 

Kanslichefen ska också löpande informera regeringen hur arbetet fortlöper, samt ge underlag 

till Sametingets styrelse, de kan komma med goda förslag som sedan läggs till beslut i 

parlamentet. 

                                                 
86 SFS 1992:1433 2 Kap. 4§. Sametingslag. 
87 SFS 2009:1395 11§ 12§. Förordning med instruktion för Sametinget. 
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4.2.2 Sametingets uppdrag i lag 

I Sametingslagen88 framgår vad som är Sametingets uppgifter, vilka är att besluta om fördelning 

av bidrag och ersättningar som skall gå till kulturarbete, samiska organisationer och renägare. 

Medlen som delas ut kommer via statliga bidrag och genom uttag från samefonden,89 vilken 

ska främja rennäringen och samisk kultur. De ska besluta om mål och leda arbetet i utvecklandet 

av det samiska språket. Sametinget ska medverka i samhällsplaneringen i frågor som berör 

samerna och där deras behov behöver vägas in, t.ex. rörande mark och vattenanvändning där 

rennäring bedrivs. De ska också redovisa om samiska förhållanden tillbaka till regeringen. 

Uppgifterna som delats ut till Sametinget framgår inte enbart i Sametingslagen, men också i 

t.ex. rennäringslagen90 framgår att det är Sametinget som beslutar hur gränserna för samebyarna 

ska se ut. Dock är det länsstyrelsen som beslutar om utövandet av renskötseln enligt 15§. 

Sametinget har uppdrag enligt viltskadeförordningen91 att lämna ut bidrag till förebyggande 

åtgärder för att rovdjur som björn, lo, varg och kungsörn orsakar skador på renar. Sametinget 

ska även betala ut ersättning om skada eller dödsfall från nämnda rovdjur skett på ren. Dock 

enbart om det skett under en begränsad tid, i ett begränsat geografiskt område och efter att 

skadorna kontrollerats av länsstyrelsen. Sametinget har även uppgift att pröva förfrågan om 

ersättning vid merkostnader beroende på skada eller förluster till orsak av Tjernobylolyckan.92 

Sametinget har även hand om prövning vid ansökan om bidrag och stöd för rennäringsföretag 

enligt förordningen, om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.93 Det gäller även stöd som har 

något samband med andra samiska näringar, kultur eller samhällsliv.  

4.2.3 Sametingets uppgifter i regleringsbrev 

Ett regleringsbrev är en ”skrivelse varigenom regeringen ställer av riksdagen beviljade anslag 

till myndighets förfogande”.94 Vilket betyder att regeringen i den framröstade budgeten ger en 

myndighet, i det här fallet Sametinget, anslag för den verksamhet som de av regeringen blivit 

anförtrodda. I ett regleringsbrev framgår olika mål uppsatta av regeringen som myndigheten 

ska uppnå, eller sträva efter att uppnå med krav på återrapportering och redovisning av t.ex. 

kostnader för möten i parlamentet. De ska även redovisa initiativ tagna av Sametinget, samt 

vilka kostnader och utbetalningar av bidrag som finns kopplade till dessa initiativ.95 I de här 

                                                 
88 SFS 1992:1443 1 Kap. 1§ och 2 Kap. 1§. Sametingslag. 
89 Sametinget. Sametinget 1993 – 2018. 2017. https://www.sametinget.se/samefonden (Hämtat 2018-05-16) 
90 SFS 1971:437 7§. Rennäringslag. 
91 SFS 2001:724 3§, 4§, 10§. Viltskadeförordningen. 
92 SFS 1994:246 3§, 5§. Förordningen om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobyl. 
93 SFS 2015: 406 22§. Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. 
94 Regleringsbrev. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/regleringsbrev (Hämtat 2018-04-27) 
95 Regleringsbrev. Sametinget. 2010. https://www.sametinget.se/11687 SS 2 – 3. (Hämtat 2018-04-18) 

https://www.sametinget.se/samefonden
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/regleringsbrev
https://www.sametinget.se/11687
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delkapitlen kommer jag dela upp regleringsbreven mellan 2010 – 2017 i kategorier, likt jag 

gjorde i återgivningen av vad de samiska partierna vill göra utifrån partiprogrammen. Kategorin 

folkhälsa kommer inte att presenteras eller analyseras då det inte direkt framgår i 

regleringsbreven att Sametinget ska arbeta med något som skulle kunna härledas till folkhälsa. 

4.2.4 Mark och vatten 

Av vad jag kunde komma fram till var detta den enskilt viktigaste frågan för de samiska 

partierna. I regleringsbreven verkar det som att samerna inte har något inflytande som direkt 

kan härledas till frågorna om mark och vatten. I de flesta undersökta regleringsbrev går det inte 

att finna någon rubrik att Sametinget har något inflytande rörande den frågan. Det nämns att 

Sametinget tillsammans med Skogsstyrelsen i regleringsbrevet för 201296, ska arbeta 

tillsammans för att få fram en handlingsplan om, hur dialogen mellan renskötare och 

skogsbruket kan förbättras. Annars nämns det kort att Sametinget har en ställning där de ska 

redovisa hur de arbetat vid samhällsplanering och hur de samiska behoven tagits hänsyn till. 

Denna brist på inflytande av mark och vatten enligt regleringsbreven är kanske inget problem 

då Sametingets inflytande i samhällsplaneringen står reglerad i Sametingslagen.  

4.2.5 Rennäring och andra näringar 

Enligt regleringsbreven kan det utläsas att Sametingets uppdrag gällande den viktigaste samiska 

näringen, rennäringen främst är att understödja renskötare med bidrag. Det kan vara bidrag för 

t.ex. stängsel för att hålla undan rovdjur och lämna in uppgifter om antalet renar varje renskötare 

äger. De har också till uppgift att göra rovdjursinventeringar, betala ut ersättning för skadade 

eller dödade renar inom områdena för renskötsel. Det nämns också kort att de ska bidra till 

utveckling av andra samiska näringar, som slöjd – duodji och turism. Till synes har inte 

Sametinget någon uppgift som direkt kan kopplas hur rennäringen ska skötas, vilket också 

stämmer om man samtidigt tittar på vad lagen säger. I rennäringslagen framgår att det är 

länsstyrelsen som beslutar om hur rennäringen ska bedrivas enligt 15§.97  

4.2.6 Språk och kultur 

I de undersökta regleringsbreven framgår tydligt om olika mål för Sametinget att uppfylla, vilka 

handlar om språk och kultur i samhället främst i Sápmi. I regleringsbrevet för 201098 fick 

                                                 
96 Regleringsbrev. Sametinget. 2012. https://www.sametinget.se/35415 (Hämtat 2018-04-18) 
97 SFS 1971:437 15§. Rennäringslag. 
98 Regleringsbrev. Sametinget. 2010. https://www.sametinget.se/11687 (Hämtat 2018-04-18) 

https://www.sametinget.se/35415
https://www.sametinget.se/11687
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Sametinget i uppdrag att sätta igång ett arbete med att inrätta två stycken, språkcentrum, i 

orterna Tärnaby och Östersund. Sedan dess har det i regleringsbreven99 stått i uppdraget att 

Sametinget ska driva dessa språkcentrum med syfte att se till att alla samer som vill har 

möjlighet till att ta tillbaka sitt eget språk. De framgår också att regeringen ger i uppdrag att 

insatser främst skall rikta sig mot barn och unga, och att den samiska språkvariationen ska ges 

lika möjligheter till bevarande och utveckling. Sametinget har också fått ett specifikt uppdrag 

gällande samisk matkultur, människor ska kunna få en samisk matupplevelse i samband med 

turism vilket regerings ser som ett sätt för utvecklingen av den samiska kulturen. Vad mera som 

regeringen gett Sametinget i uppdrag är att arbeta med utvecklingen och drivandet av en 

hemsida, minoritet.se. Enligt regleringsbreven ska hemsidan hjälpa med att återuppliva språken 

och bevara de minoritetsspråk som finns i Sverige. Regleringsbreven under perioden 2012 till 

2017 ger Sametinget samma uppdrag och mål i kategorin för språk och kultur.100 

4.3 Sammanfattande analys av Sametingets uppdrag i lag och regleringsbrev 

Tittar man tillbaka på vad de samiska partierna vill göra går det emot det mandat Sametinget 

fått enligt lag och regleringsbrev. Det blir tydligt att samerna vill någonting mer än vad den 

svenska staten vill att samerna ska sköta genom Sametinget. Ser man det ur det moderna 

kapitalistiska postkoloniala perspektivet verkar mandatet Sametinget fått se rätt naturligt ut. Då 

det visar på ett historiskt arv enligt den kapitalistiska kolonialismen, att erövraren tagit över de 

erövrades resurser och då omstrukturerat samhället och samernas näringar. Dock kan jag inte 

direkt avläsa i de statliga dokumenten något som kan syfta till kolonialism. I lagar och 

regleringsbrev framkommer tycker jag snarare en vilja att hjälpa samerna att ta tillbaka sitt 

språk, kultur och i förlängningen sin identitet.  

 

 

 

 

 

                                                 
99 Regleringsbrev. Sametinget. 2010 – 2017. https://www.sametinget.se/8286 (Hämtade 2018-04-18) 
100 Regleringsbrev. Sametinget. 2012 – 2017. https://www.sametinget.se/8286 (Hämtade 2018-04-18) 

https://www.sametinget.se/8286
https://www.sametinget.se/8286
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5 Diskussion 

Jag ska i det här kapitlet vidare analysera och diskutera resultatet utifrån den postkoloniala 

teoretiska ramen. I resultatet analyserade jag diskurserna utifrån den kapitalistiska koloniala 

teorin, som har utgångspunkt med att det finns ett makt- och beroendeförhållande mellan det 

erövrade folket och erövraren. Mitt upplägg är att först vidare analysera och diskutera de 

samiska partiernas frågor utifrån kategorierna som framkom i resultatet. Och att göra det 

tillsammans med av staten utfärdade lagar, förordningar och regleringsbrev. För att sedan göra 

en samlad analys och diskussion. För det andra föra en analys och diskussion utifrån de dubbla 

roller Sametinget har, vilken är kopplat till forskningsbakgrunden, se kapitel 2.4, och slutligen 

göra en sammanfattande analys och diskussion av materialet. Jag kommer även i kapitlet 

presentera min slutsats utifrån uppsatsens resultat samt lägga fram ett förslag om vidare 

forskning. 

5.1 Analys och diskussion om kategorin, mark och vatten 

Jag kom fram till att frågan om mark och vatten är den viktigaste frågan för de samiska partierna 

inför sametingsvalet 2017. Frågan får den digniteteten då den omfattar även de andra frågorna 

som jag kategoriserade som, rennäring och andra näringar, språk och kultur samt folkhälsa. Vad 

som tycks vara den irriterande stenen i skon för partierna är att den svenska staten som de 

uttrycker det, konfiskerat det landområde som vi idag kallar för Sápmi. Problemet för samerna 

är att deras område, deras land har tagits ifrån dem. För samerna är det en fråga om en 

fortfarande pågående kolonisation från den svenska statens sida, som alltså fortgår sedan 1600-

talet. Då den svenska staten valde att gå norrut efter mer landområden att lägga under sig. Vi 

kan läsa i andra stycket i kapitel 4.1.2 att partiet Álbmut – Folket, att basen för den samiska 

kulturen är marken, eller Sápmi. När man tittar på partiprogrammen framträder det att de andra 

partierna uttrycker någonting liknande. Sámit – Samerna, uttryckte att utan möjligheten att 

kunna bestämma över mark och vatten kommer deras kultur inte att överleva. Min Geaidnus 

var väldigt tydliga då de skrev att kolonisationen fortsätter än idag, den har alltså aldrig slutat.  

Djupt inom den samiska befolkningen tycker jag kunna utläsa sår, som de menar är på grund 

av den svenska statens förhållningssätt mot samerna sedan kolonisationens början. Bristen på 

självständighet, att själva kunna bestämma hur Sápmi ska se ut och utvecklas kan utläsas från 

programmen är svårt för samerna. Jag tycker mig kunna förstå utifrån partiprogrammen att även 

om de ska ha rätten till inflytande vid nya exploateringar upplever samerna sig överkörda. För 

deras röst, som jag uppfattar det utifrån partiernas diskurs, inte tas emot och lyssnas på. De ser 
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nya exploateringar som gruvor, vindkraftsparker och skogsbruk etableras utan att deras 

invändningar hur de påverkar dem lyssnas på. För den svenska staten blir detta såklart ett 

problem, då de har en missnöjd del av den svenska populationen vilka gör sina röster hörda. 

Den svenska staten har i Sametingslagen, se kapitel 4.2.2, skrivit ut att samerna ska medverka 

i frågor som berör samhällsplanering, vilket kan dras till att innefatta exploateringar i Sápmi.  

Det är just det, ges möjlighet till medverkan, det står inte i någon lag eller förordning att 

samernas eventuella invändningar behöver lyssnas på. Även om staten tar deras invändningar i 

beaktande kan det tänkas finnas andra motiveringar till varför samerna ofta körs över, t.ex. 

ekonomiska då staten får in skatt på nya exploateringar. Just ekonomiska motiv kan dras till hur 

svenska staten skriver i lag och regleringsbrev om turism, se kapitel 4.2.5 och 4.2.6. Den 

samiska turismen ska utvecklas, deras kultur synliggöras, när den gör det kommer de bringa in 

mer pengar till statskassan i form av turister som spenderar semesterkassan i Sápmi. 

5.2 Analys och diskussion om kategorin rennäring och andra näringar 

Vad man kan slå fast är att den förra kategorin om mark och vatten är överordnad samtliga 

andra kategorier, dock är det intressant att ändå fokusera på de andra frågorna också. Den här 

kategorin som ska diskuteras här, rennäringen och andra näringar tillsammans med lagar, 

förordningar och regleringsbrev är inget undantag. Som vi kommer ihåg från kapitlet 2.1.3 som 

redogjorde för de samiska partiernas program framställs rennäringen speciellt som en 

kulturbärare. Samerna söker efter tydligare och mer utbredda rättigheter att kunna bedriva 

renskötseln samtidigt som renen förankrar dem till Sápmi. I den svenska författningssamlingen 

är det tydligt att Sametinget enligt Sametingslagen och regleringsbreven ska arbeta för att 

främja rennäringen och andra samiska näringar, se kapitel 4.2.2 och 4.2.3. Hur det ska ske är 

genom bidrag och uttag ur samefonden vilka medlen kommer efter anslag i statsbudgeten. 

Samtidigt har staten fortsatt beslutsrätten över hur renskötseln ska bedrivas genom 

Länsstyrelserna. Bidragen som ska lämnas ut är för att kunna skydda renarna från rovdjur, och 

om renar skulle skadas eller dödas av rovdjur ska Sametinget betala ut ersättning.  

Vad säger detta oss egentligen? Det säger att Sametinget enligt lag inte har någon direkt 

möjlighet att påverka hur samiska näringar ska skötas i Sápmi. Dock har de möjlighet till att 

dela ut olika bidrag för att främja framväxten av samiska näringar. Går det att säga att samerna 

har möjlighet att påverka samhällslivet, och samhällsplaneringen? Ja, det går att hävda det dock 

med begränsade möjligheter. Speciellt angående rennäringen där länsstyrelsen enligt lag 

bestämmer hur näringen ska skötas, vilket kan ses som märkligt då samerna ändå får ses som 
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experterna på renskötsel. Osökt kommer jag tillbaka till frågan om mark och vatten, vilket blir 

naturligt då i det närmaste allt som berört samerna i den här studien, menar att deras identitet är 

knutet till Sápmi. Samt hur de uttrycker sig, som bestulna på det. Hittills kan vi konstatera att 

samerna i många frågor som de uttrycker är viktiga för dem, inte har något mandat och 

möjlighet till självbestämmande. Att dra en parallell till den postkoloniala teorin, se kapitel 

3.3.1, och speciellt om den moderna kapitalistiska kolonisationen där erövraren skapar ett makt- 

och beroendeförhållande är inte långt borta. Eftersom det går att se ett maktförhållande när 

staten tagit kontroll och bestämmandet över Sápmi. Sametinget blir i sin tur beroende av den 

svenska staten för de anslagna medlen de får tilldelat sig för att kunna betala ut bidrag och 

ersättningar. För att kunna fortsätta utveckla befintliga näringar och etablera nya traditionella 

samiska näringar.  

5.3 Analys och diskussion om kategorin språk och kultur 

Vi smalnar ner och börjar fundera kring kategorin om språk och kultur, vilket är en 

frågekategori som går ihop med de tidigare analyserade och diskuterade frågorna. Flera av de 

samiska partierna uttryckte som vi minns, för att kunna hålla kvar och utveckla en levande 

samisk identitet, behöver de ha ett levande språk. Jag tycker ändå att det märks tydligt i 

partiernas diskurser att de vill arbeta med den här frågan, den är viktig. De ska satsas på att få 

fler pedagoger/lärare, som redan från förskolan kan hjälpa samiska barn med språket. Den linjen 

ska fortsätta enda upp till högre studier på universitet enligt flera partier. Språket är enligt 

partierna en viktig del för samisk identitet, och det verkar också vara på det sätt enligt statens 

olika dokument för Sametinget. Dokumenten verkar mena att språket och kulturen är en viktig 

pusselbit för att hjälpa samerna bevara en identitet. Som t.ex. satsningen staten gav till 

Sametinget att etablera språkcentrum i två orter, läs kapitel 2.2.6, samt en hemsida vilken ska 

hjälpa till att bevara samiskan och andra minoritetsspråk i Sverige.  

Frågan är då hur Sametinget ska kunna få igenom t.ex. fler utbildade lärare med det mandat de 

har. Är det möjligt? Utifrån de lagar och förordningar som Sametinget behöver förhålla sig till 

blir det svårt, den möjlighet som jag ser är att trycka på punkten om rätten att påverka 

samhällslivet. Skolan och språket får ändå ses som en stor del av samhällslivet, men vad 

samerna i bästa fall vekar kunna hoppas på, är att staten tillsätter en offentlig utredning. Vilken 

i sin tur sedan skulle kunna leda till en satsning på att utbilda fler pedagoger/lärare i de samiska 

språken. Ur det teoretiska perspektivet vill jag ändå mena att Sametinget i den här frågan har 

mycket utrymme till självbestämmande då det i Sametingslagen, och i regleringsbreven framgår 
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tydligt att det är vad staten vill att Sametinget ska arbeta med. Mandatet vill jag mena ger 

samerna möjligheten till att kunna ta tillbaka sitt språk och vidare utveckla sin kultur. Det går 

även in i mandatet om möjligheten till att påverka i samhällslivet. Det ger Sametinget möjlighet 

att initiera egna initiativ för att utveckla samiskan och övrigt kulturliv. Angående frågan om 

den samiska identiteten vill jag mena att de har möjligheten till att återta den till viss del. 

Speciellt språket har samerna möjlighet att ta tillbaka utifrån lagtexter och regleringsbrev, dock 

kvarstår det stora problemet enligt samerna. Vilket fortsatt är frågan om nyttjanderätten av mark 

och vatten i Sápmi, vilket de knyter sin identitet till.  

5.4 Analys och diskussion om kategorin folkhälsa 

Denna fråga har minst utrymme hos de samiska partierna och det nämns inget om samiska 

folkhälsa i uppdraget eller regleringsbreven Sametinget har att förhålla sig till. Det gör det lite 

problematiskt att analysera det utifrån att jag vill försöka se det från både samernas och statens 

sida. Det går ändå att koppla ihop diskursen de samiska partierna för gällande folkhälsan med 

Sametingets uppdrag och hur regleringsbreven är utformade. Det blir möjligt då samerna menar 

att orsaken till samers fysiska och psykiska ohälsa till stor del beror på den politik som svenska 

staten fört och fortfarande för angående samerna. Frågan går tillbaka till nyttjanderätt till mark 

och vatten i Sápmi, vilket vi sedan tidigare förstått för samerna är grunden till deras identitet. 

Den sämre hälsan hos det samiska folket argumenteras i partiprogrammen, där folkhälsa nämns, 

beror på deras numera bristande kontakt till Sápmi. Utifrån teorin om den moderna 

kapitalistiska postkolonialismen skulle det gå att argumentera för samernas sak i den här frågan. 

Dock är frågan om samerna verkligen får sämre vård på vanliga äldreboenden, vårdcentraler 

och sjukhus? Det verkar kunna vara på det sättet, eftersom en utredning av 

folkhälsomyndigheten gjorts 2017, efter initiativ taget i Sametinget, se kapitel 4.1.5. De fyra 

nordligaste regionerna har utrett frågan om det går att förbättra vården för samer och inlett ett 

samarbete om det. Detta visar på att Sametinget har en roll att spela i samhällsplaneringen, i 

alla fall i en fråga om sjukvård. Vad man bör ha med sig från det är att regionerna utgörs av 

landsting, vilka inte har något med t.ex. samiska näringar att göra. Dock visar det på att 

Sametinget har ett mandat, en röst som lyssnas på. 

5.5 Sammanfattande analys och diskussion 

För att knyta ihop analysen, diskussionen inför slutsatsen ska jag här göra en sammanfattande 

analys och diskussion av resultatet. Vad jag kommer fram till utifrån diskurserna som förts av 

de samiska partierna, diskursen i lagtexter, regleringsbrev med teorin som ram. Är att samerna 
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känner att det varit och än idag är offer för en kolonisering av sitt land, Sápmi. Samtliga 

kategorier som presenterats håller ihop och kan konkretiseras till en fråga, vilket handlar om 

nyttjanderätt till marken och vattnet. Vilket egentligen sammanfattar allt som tagit upp i 

uppsatsen, om rennäringen, språk, kultur, folkhälsa och hur allt regleras enligt svensk 

författningssamling och regleringsbreven. Sametingets struktur är i grunden en myndighets, då 

de är beroende av anslaget medel för att kunna bedriva sin verksamhet. Dock med det speciella 

att de som arbetar för myndigheten samtidigt är folkvalda representanter och medlemmar i ett 

politiskt parti. Partierna har en agenda som de går till val med, kommer med olika löften till 

väljarna som de vill införliva genom Sametinget. Det problem som uppstår är att det blir oklart 

vad Sametinget är, både för de som blivit folkvalda och för väljarna. Då de tror att de röstat på 

ett parti som kan möjliggöra förändring för dem.  

Lawrence och Mörkenstam beskrev det, se kapitel 2.4, att oklarheten påverkar Sametinget i sitt 

agerande, samtidigt som det blir problematiskt för de som röstat. De som röstar tror att de röstat 

i ett val där partierna kommer att kunna genomföra vad de säger i sina partiprogram, att de ska 

kunna nå en förändring i de rådande förhållandena. Detta är problematiskt eftersom mandatet 

Sametinget inte är lika utbrett som vad partierna vill kunna genomföra. Vad jag tror är att 

partierna försöker med utrymmet de har Sametingslagen om påverkan i samhällsplaneringen 

för att sätta press på den svenska staten. Det har också visat sig i den här studien att Sametinget 

lyckats påverka, i alla fall till den grad att utredningar startats. Dock verkar inte den press de 

lägger göra någon nämnvärd skillnad i de beslut som tages rörande exploateringar, då partierna 

uttrycker en frustration av att inte lyssnas på. Som jag varit inne på har jag inte funnit någon 

direkt kolonial diskurs i svenska statens olika dokument, som lagtexter och regleringsbrev. 

Dock innanför ramen av den moderna kapitalistiska teorin går det ändå att skåda igenom att en 

möjlig anledning till varför samerna inte har ett större mandat över exploateringar i Sápmi vilket 

kan vara ekonomiska. Jag tänker främst på diskursen i regleringsbreven om satsningen på 

turism och kanske speciellt på matturism. Det skulle kunna betyda att staten vill att samerna 

utvecklar turistnäring för att statskassan ska få in mer pengar. Vad det verkar som är att det 

finns makt- och beroendeförhållandet som är stark mellan svenska staten och Sametinget. 

Eftersom Sametinget i sin roll som myndighet lyder under staten, maktförhållandet, och är 

beroende av statens medel för att kunna betala ut stöd och bidrag enligt regleringsbreven, 

beroendeförhållandet.  
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5.6 Slutsats 

Här presenterar jag min slutsats utifrån det syfte och frågeställningar jag gått in med för att 

besvara. Jag drar slutsatsen utifrån resultatet i den här studien att de samiska partiernas 

viktigaste frågor handlar om mark och vatten, rennäring samt andra näringar, deras språk och 

kultur samt folkhälsa. Jag drar också slutsatsen att Sametinget har ett begränsat mandat för att 

kunna driva de frågor som är viktigast för den samiska befolkningen. Lagar, förordningar och 

regleringsbrev bestämmer vad Sametinget ska göra och vilka möjligheter de har till egna beslut. 

Sametinget har fått ett begränsat mandat som sträcker sig till att kunna fatta beslut om hur man 

ska arbeta för att utveckla det samiska språket och deras kultur. Samt att de har fått en roll att 

vara med i processen vid nya exploateringar i Sápmi, dock verkar Sametinget i den rollen inte 

alltid lyssnas på. Dock verkar Sametingets röst lyssnas på i frågor om språk, kultur och 

folkhälsa då de kunnat påverka till att starta utredningar. De har också i uppgift att betala ut 

bidrag och ersättningar enligt de regleringsbrev som den svenska regeringen beslutat om. Detta 

betyder att de idag inte har möjligheten till ett större inflytande i andra frågor än språk och 

kultur, som de tycker är viktiga för dem. Inom ramen för den kapitalistiska postkoloniala teorin 

verkar Sametinget befinna sig i ett makt- och beroendeförhållande till den svenska staten. Detta 

då Sametinget lyder under svenska lagar, regleringsbrev samt är beroende av de medel som 

anslås av staten. Det gör definitionen av Sametinget till en myndighet även om de har folkvalda 

representanter som ska se efter den samiska befolkningens intressen. Som förslag till förbättring 

av samernas rättigheter inom Sápmi skulle en utredning om Sametingets rollbeskrivning behöva 

tillsättas. Utredningen skulle fokusera på samers rättigheter och se över om mandatet för 

Sametinget kan utökas enligt samernas krav på en mer utbredd autonomi inom Sápmi. 

Utredningen bör också se över om det idag skulle vara möjligt att ratificera ILO-konventionen 

169, vilket skulle ge samerna utökade rättigheter till att nyttja marken och vattnet i Sápmi enligt 

deras äldre traditioner. 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Mitt förslag till vidare forskning på temat om Sameting och mandat skulle vara att genomföra 

en undersökning på den demokratiska delen av institutionen. Det skulle vara intressant att titta 

på eftersom Sametinget representeras av folkvalda ledamöter, då Sametinget som institution 

har två olika sidor skulle graden av demokrati undersökas i jämförelse med hur det ser ut för 

andra urfolk i världen. T.ex. jämföra med Norge och maorierna på Nya Zeeland. En sådan 

undersökning skulle kunna ge nyans till debatten om samers rättigheter i Sverige.  
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