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Sammanfattning 
 

Sedan 1970-talet har världens urfolk nyttjat internationell rätt för att ställa krav på stater att 

respektera deras rättigheter. En milstolpe i den förändring som tog fart när urfolk började agera 

i internationella sammanhang var när Förenta Nationernas Generalförsamling år 2007 antog en 

deklaration vars syfte var att bevara, utveckla och förespråka urfolks rättigheter. Två viktiga 

krav som ställs i deklarationen är kravet på stater att i frågor som påverkar urfolket genomföra 

konsultation med de urfolk som berörs av ett beslut och kravet på stater att i vissa frågor erhålla 

urfolkets fria, informerade samtycke innan ett beslut tas. Samerna är ett urfolk som lever inom 

Sveriges nationsgränser. Av den anledningen röstade Sverige för deklarationen. Detta innebär 

att staten har förbundit sig att följa de nämnda kraven. I denna uppsats genomförs en granskning 

av ett framlagt förlag på en ny ordning i svensk lag för konsultation med samerna. Uppsatsens 

syfte är att utreda huruvida denna konsultationsordning, om följden blir att den leder till ny 

lagstiftning, är förenlig med kraven på konsultation och fritt, informerat och i förväg givet 

samtycke som ställs i deklarationen. Uppsatsen inleds med en beskrivning av utvecklingen av 

den internationella urfolksrätten. Utgångspunkten för denna beskrivning är rätten till själv-

bestämmande för urfolk och framför vidare vilka möjligheter till kontroll denna rättighet ger 

urfolk. Uppsatsen uppnår sitt syfte genom att utreda lagförslagets förenlighet med 

deklarationens krav genom att utgå från tre delfrågor. 

Först undersöks innebörden av deklarationens krav på konsultation och fritt, informerat 

och i förväg givet samtycke. Uppsatsen undersöker hur stater kan uppnå kraven. Slutsatsen blir 

att det, trots att inga tydliga regler för genomförande föreligger, finns vissa riktlinjer som stater 

kan följa för att leva upp till kraven. 

Därefter görs en framställning av den departementspromemoria som presenterar 

lagförslaget på en ny konsultationsordning. Fokus ligger på de delar som är av särskild relevans 

utifrån de uppställda kraven på konsultation och fritt, informerat och i förhand givet samtycke 

som uppställs i internationell urfolksrätt. Egna reflektioner lämnas till analysen. 

Slutligen analyseras departementspromemorian och det lagförslag som presenteras i 

den. Utgångspunkten för analysen är de riktlinjer som sammanställts i tidigare delar av 

uppsatsen. I analysen presenteras förslag på förändringar som kan leda till att lagförslaget lever 

upp till de krav som uppställs i deklarationen.  

Min slutsats är att den föreslagna konsultationsordningen, och den inställning och de 

slutsatser som presenteras i departementspromemorian, inte är förenliga med de krav som 

uppställs i deklarationen och därmed i internationell urfolksrätt.  
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Förord 
 

Denna uppsats tillägnas min aahka (mormor) Barbro Gustafsson 1928-12-07 – 2019-01-02. 

Trots att du sörjde att jag inte valde att utbilda mig till präst har du varit ett stöd genom hela 

min juristutbildning och hela mitt liv. Jag kommer alltid vara oändligt tacksam för den kärlek 

du gett mig.  

 

Ditt barnbarn Rebecka Forsgren 

Uppsala 5 januari 2018  
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Under en lång tid var uppfattningen att de enda aktörerna på den internationella spelplanen, det 

vill säga subjekten för internationell rätt, var stater. Världens befolkning hade de rättigheter 

som internationella överenskommelser slutna av staterna gav. Befolkningen ansågs vara 

rättsobjekt som inte själva kunde använda den internationella rätten. Synen förändrades gradvis 

då icke-statliga aktörer började utnyttja den internationella rätten.1 Denna förändring ledde 

under 1970-talet till att representanter för urfolk började framföra klagomål inför Förenta 

Nationernas (FN) organ för mänskliga rättigheter och baserade dessa på allmän internationell 

rätt.2  

Urfolks rättigheter hade tidigare räknats som inomstatliga angelägenheter,3 men 

uppfattningen ändrades som ett resultat av den internationella aktivitet som startades bland 

urfolk och de krav de ställde. Urfolk började istället ses som aktörer och i den internationella 

rätten utvecklades uppfattningen att urfolks rättigheter var ett globalt ansvar och inte endast en 

fråga för nationell rätt. Detta ledde till en avgörande förändring i den internationella rätten. År 

2007, efter närmare två decennier av förhandlingar mellan urfolk och stater,4 antogs Förenta 

Nationernas urfolksdeklaration: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples (UNDRIP).5 Det existerade redan skydd för urfolk i internationell rätt, bland annat 

genom Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966) 

(ICCPR), Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering 

(1965) (ICERD) och Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (1966) (ICESCR). Genom UNDRIP samlades och klargjordes dessa redan 

etablerade rättigheter. UNDRIP är dessutom det första internationella dokumentet där urfolk 

har haft en lika stor chans som stater att påverka slutprodukten.6 

En regel i UNDRIP är skyldigheten för stater att konsultera urfolk i de frågor som berör 

dem som finns bland annat i artikel 19 och 32. Enligt de nämnda artiklarna ska konsultation 

genomföras med urfolk när en fråga kommer att påverka dem. Detta är särskilt viktigt i frågor 

som rör markanvändning då ett av syftena med att genomföra konsultation är att göra det 

                                                 
1 Anaya, 2004, s. 19–23. 
2 Heinämäki, 2015, s. 192; Draft study, 2018, p. 8.  
3 Heinämäki, 2015, s. 190. 
4 United Nations [https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-

indigenous-peoples.html] hämtad den 2 november 2018.  
5 The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. 

A/RES/61/295) antagen den 13 september 2007. 
6 Heinämäki, 2015, s. 193.  
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möjligt för urfolk att ha en levande kultur på sina traditionella marker.7 Internationella 

människorättsliga övervakningsorgan samt internationella traktat som skyddar biodiversitet 

erkänner urfolks särställning och särskilda behov av skydd genom deras starka koppling till 

natur och naturresurser.8 

Vissa beslut som påverkar urfolk kräver, förutom att genomföra konsultation med 

urfolket, ytterligare åtgärder från staten. I dessa fall ställer reglerna i UNDRIP krav på stater att 

erhålla samtycke av det berörda urfolket för att få genomföra en åtgärd eller fatta ett beslut. För 

att erhålla samtycke som är giltigt enligt UNDRIP, ska det ges av fri vilja innan ett beslut är 

taget och den berörda gruppen ska ha den information som krävs för att ta det beslut som bäst 

främjar dem. Detta skrivs i deklarationen ut som free, prior and informed consent9 (FPIC) eller 

på svenska fritt, informerat och på förhand givet samtycke.10 FPIC är en människorättslig norm 

som har sin grund i rätten till självbestämmande och rätten till icke-diskriminering,11 samt i 

äganderätten och kulturella rättigheter.12 Flera artiklar i UNDRIP skyddar både kollektiva och 

individuella rättigheter, men de artiklar som reglerar FPIC riktar sig endast mot rättigheterna 

för urfolk som kollektiv.13 

Många länder, i skrivande stund 148 stycken,14 har anslutit sig till UNDRIP. Sverige 

är ett av de länder som röstat för UNDRIP eftersom urfolket samerna bor inom Sveriges 

landsgränser. Samerna är ett folk som har varit bosatta i Norden sedan tiden före 

nationsbildningarna. I dag är samerna uppdelade av fyra nationsgränser och lever i Sverige, 

Norge, Finland och Ryssland. De har en kultur, traditioner och ett levnadssätt som skiljer sig 

från majoritetsbefolkningen. I Sverige erkändes samerna som ursprunglig befolkning och etisk 

minoritet år 1977.15 Från och med den 1 januari år 2011 framhålls det samiska folkets 

särställning i svensk grundlag genom ett särskilt benämnande i regeringsformen (1974:152) 

(RF).16 Synen på det samiska folket som urfolk innebär att de innehar en särskild ställning, både 

i förhållande till Sveriges majoritetsbefolkning och i förhållande till andra minoritetsgrupper i 

                                                 
7 HRC, 2009, paragraf 41. 
8 Heinämäki, 2015, s. 195; Convention on Biological Diversity, 1992, artikel 8(j).  
9 ”Samtycke” är det uttryck jag valt att använda som svensk översättning av det engelska ordet ”consent”. 
10 Det finns ingen helt etablerad översättning av free, pior and informed consent till svenska, men detta är den 

variant som kommer användas i denna uppsats. 
11 EMRIP Draft study, 2018, p. 3.  
12 Ward, 2011, s. 56. 
13 EMRIP Draft study, 2018, p. 12–13.  
14 United Nations [https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-

indigenous-peoples.html] hämtad den 2 november 2018. 
15 Prop. 1976/77:80, s. 43 och 107.  
16 Regeringsformen 1 kap. 2 § slår fast att ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 

möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Ändringen infördes genom 

lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen.  
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Sverige.17 Bland annat tar sig detta uttryck genom renskötselrätten vilket är en rättighet som 

endast samer innehar, vilket framgår av 2 kap. 17 § 2 st. regeringsformen (1974:152) och 1 § 

rennäringslag (1971:437) (RNL), och särskilda upparbetade rättigheter kopplade till mark och 

naturresurser. Något annat som särskiljer samernas situation är Sametinget. Sametinget är både 

ett folkvalt parlament och en statlig myndighet som inrättades år 1993. 18 Tinget har som syfte 

att bevaka samiska kulturella frågor och renskötseln samt informera regeringen om samiska 

frågor, vilket framgår av 1 kap. 1 § Sametingslag (1992:1433) (SametingsL). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det samiska folket har en särställning som urfolk i Sverige. Denna särställning och Sveriges 

anslutning till UNDRIP medför särskilda rättigheter för samer och således föreligger särskilda 

skyldigheter för Sverige i statens behandling av samerna. Dessa skyldigheter finns i både 

nationell rätt och internationell rätt. En av de skyldigheter Sverige har är att genomföra 

konsultation med det samiska folket i frågor vars beslut påverkar dem och skyldigheten att i 

vissa frågor erhålla samiska folkets fria, informerade och i förväg givna samtycke. Ett förslag 

till en ny konsultationsordning med syfte att bland annat leva upp till internationella standarder 

inom urfolksrätten framfördes genom departementspromemorian Konsultation i frågor som rör 

det samiska folket (Ds 2017:43). 

Syftet med denna uppsats är att utreda om förslagen i Ds 2017:43 är förenliga med de 

krav som uppställs i UNDRIP gällande konsultation och FPIC. Detta görs genom att analysera 

det lagförslag som presenteras och den diskussion som förs i promemorian. 

För att uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågeställningar besvaras:  

• Vad innebär kravet på konsultation och FPIC enligt UNDRIP? 

• Lever förslagen i Ds 2017:43 upp till dessa krav?  

• Om så inte är fallet: vilka förändringar kan genomföras för att konsultationsordningen 

ska vara förenlig med dessa krav?  

 

1.3 Metod 

Då frågeställningen behandlar olika rättsområden kommer två rättsvetenskapliga metoder 

användas i denna uppsats. Eftersom syftet med uppsatsen är att jämföra svensk rätt med 

internationell rätt kommer både folkrättslig metod och metod för att tolka svensk rätt att 

användas.  

                                                 
17 Prop. 1976/77:80, s. 107–108; prop. 2009/10:80. 
18 Prop. 1992/93:32, s. 1 och 35. 
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För att utreda innebörden av FPIC och alla de delar som är relevanta för principen 

kommer i huvudsak en folkrättslig metod att användas. Detta innebär att traktat, doktrin, 

sedvanerätt, soft law och praxis relevanta för tolkning av en internationell folkrättslig regel kan 

användas. Enligt folkrättens tolkningsregler som finns i Wienkonventionen om traktaträtten 

antagen den 23 maj 1969 (Wienkonventionen)19 ska tolkning av traktas göras utifrån dess 

ändamål, syfte och ordalydelsen i traktatets sammanhang. De källor som inkluderas i begreppet 

sammanhang är all text kopplat till traktatet, vilket inkluderar dess preambel och bilagor, 

dokument och överenskommelser mellan alla eller vissa traktatparter vid ingående av 

traktatet.20 Vid tolkning av traktat får överenskommelser relevanta för traktatets innehåll som 

antagits i efterhand, internationella rättsregler som är tillämpliga mellan traktatets parter samt 

praxis och tolkning av traktaten användas.21  

För att utreda svensk rätt används en traditionell rättskällelära, vilket innebär att 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och juridiskt inriktad doktrin används.22 För att tolka svensk 

rätt kommer en rättsanalytisk metod användas. Användandet av en rättsanalytisk metod 

möjliggör användning av annat material än traditionella rättskällor, vilka är lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och juridiskt inriktad doktrin. 23  En rättsanalytisk metod ger utrymme 

för rättspolitisk argumentation. Rättspolitisk argumentation innebär att genom analys behandla 

frågan om en möjlig rättslig förändring och hur denna förändring skulle kunna te sig.24 

Uppsatsens syfte är att analysera ett lagförslag utifrån två krav uppställda i UNDRIP. Om 

uppsatsen i sin analys av Ds 2017:43 visar att lagförslaget är bristfälligt utifrån deklarationens 

krav, vilka skulle leda till ett lagförslag som är förenligt med reglerna i UNDRIP, är det därför 

motiverat att föreslå ändringar av lagförslaget.  

 

1.4 Material  

För att besvara uppsatsens syfte måste begreppen konsultation och FPIC som finns i UNDRIP 

utredas. För att göra detta kommer UNDRIP och relevanta konventioner inom den 

internationella urfolksrätten till vilka Sverige är part att användas. Praxis, doktrin och 

tolkningsförslag från internationella granskningsorgan kommer att användas i tolkningen av de 

internationella rättsreglerna.  

                                                 
19 Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller internationella 

organisationer sinsemellan, Wien den 21 mars 1986. Se särskilt Wienkonventionens art. 31–33. 
20 Wienkonventionen art. 31.2. 
21 Wienkonventionen art. 31.3. 
22 Kleineman, 2013, s. 21. 
23 Sandgren, 2015, s. 45–47. 
24 Sandgren, 2015, s. 49. 



11 

 

Uppsatsens utgångspunkt är reglerna om konsultation och FPIC i UNDRIP. 

Deklarationer antagna av FN räknas inte som formellt bindande och vissa anser inte att de alls 

bör räknas som en rättskälla. Dock verkar dessa källor, såsom deklarationer, påverka 

internationell rätt.25 UNDRIP är en deklaration och är så kallad soft law vilket innebär att det 

är en folkrättslig rättskälla som bäst kan beskrivas i relation till hard law, där den senare innebär 

regler som är bindande för parterna. Soft law anses av många trots detta vara högst relevanta 

inom den internationella rätten.26 De olika typerna av lagar samspelar på sådant sätt att om 

endast hard law skulle användas kan det faktiska innehållet av bindande bestämmelser vara 

svårtolkat.27 Mot bakgrund av att UNDRIP är soft law, förs en diskussion om hur bindande 

deklarationen är för de stater som anslutit sig till den.28  

De mest relevanta artiklarna i UNDRIP som behandlar FPIC är artikel 19 och artikel 

32.29 Det finns även fler artiklar som behandlar begreppet och dessa redovisas kortfattat. Denna 

uppsats lägger stor vikt vid dessa artiklar då de behandlar rätten till självbestämmande, något 

som FPIC har sin grund i vilket nämns ovan.30 I artiklarna behandlas både begreppet 

konsultation och begreppet FPIC vilket är av stor vikt för att utreda hur dessa begrepp förhåller 

sig till varandra. Artikel 19 behandlar situationen när nya lagar som rör urfolk ska antas och 

artikel 32 behandlar förhållandet mellan urfolk, stater och urfolks traditionella marker vilket är 

av vikt då relationen mellan urfolk och deras marker är ett område som diskuteras flitigt inom 

urfolksrätten. Möjligheten för urfolk att påverka användningen av sina traditionella marker och 

deras naturresurser är ett ämne som kan leda till – och har lett till – problem vad gäller 

konsultation och FPIC, något som exemplifieras genom internationell rättspraxis.  

För hjälp att tolka reglerna i UNDRIP kommer särskilt utredningar utgivna av 

specialrapportören för urfolkens mänskliga rättigheter och friheter. Denna specialrapportörs 

uppgift är att främja en positiv utveckling för urfolk världen över. Detta görs bland annat genom 

att påverka stater att implementera internationella standarder genom att anta nya lagar och att 

utreda situationen för urfolk i utvalda länder och specifika situationer. Specialrapportören 

utreder ämnen av särskilt intresse för att främja och skydda urfolks rättigheter som utmynnar i 

rapporter, så kallade tematiska studier.31 

                                                 
25 Åhrén, 2016, s. 66.  
26 Åhrén, 2016, s. 65.  
27 Åhrén, 2016, s. 69–70.  
28 Ward, 2011, s. 58; Heinämäki, 2015, s. 194, se särskilt not 26.  
29 Artiklarna skrivs ut i kapitel 3.1. 
30 Begreppet självbestämmande och dess betydelse för urfolk utvecklas i kapitel 2. 
31 The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 

[https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx] hämtad den 3 

januari 2019; OHCHR 
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För att besvara frågeställningen om vad konsultation och FPIC enligt UNDRIP innebär 

kommer stor vikt läggas på ett dokument framtaget av expertmekanismen för urfolks rättigheter 

(EMRIP).32 Denna mekanism upprättades av HRC i samband med antagandet av UNDRIP. 

Dess uppgift är att förse HRC med råd och expertis i urfolksrättsliga frågor och att bistå 

medlemsstaterna i att följa deklarationens syfte och mål.33  

Inga nya regler har slagits fast genom antagandet av UNDRIP, utan deklarationens 

artiklar ger uttryck till regler som redan är fastslagna och erkända i annan internationell rätt. 

UNDRIP ger bland annat uttryck för sedvanerättsliga normer. Dessa normer är inte skrivna 

regler, men uppfattas ändå som bindande för bland annat stater. För att avgöra vilka regler som 

är sedvanerätt i folkrätten används staternas praxis.34 Den praxis som förklarar och utreder 

begreppen konsultation och FPIC i internationell rätt är begränsad. Dock finns ett fall från HRC, 

Poma Poma mot Peru (2009) som är av stor vikt i detta sammanhang. Beslutet från HRC 

diskuterar skillnaden mellan de olika begreppen och ger ett tydligt rättesnöre till vilka 

situationer som kräver konsultation och vilka situationer som kräver FPIC. Fallet har varit 

vägledande för att utreda innebörden av båda begreppen, särskilt FPIC, och är därmed av stor 

betydelse för utvecklingen av den internationella urfolksrätten.  

I uppsatsen kommer Sveriges röstförklaring vid antagandet av UNDRIP redogöras för. 

Röstförklaringen används i uppsatsen för att försöka förstå den svenska regeringens syn på vissa 

urfolksrättsliga frågor, bland annat artikel 19 i UNDRIP och relationen till självbestämmande, 

vid antagandet av UNDRIP. Den inställning Sverige hade vid antagandet är av betydelse då den 

står fast även i nutid.35  

Som tidigare nämnts finns de regler som kommer till uttryck i såväl UNDRIP som i 

andra internationella traktat, exempelvis ICCPR, ICESCR och ICERD. Sverige är part till dessa 

och eftersom de är konventioner är alla stater som ratificerat konventionerna bundna av deras 

regler och skyldiga att implementera dem i sina nationella rättssystem. Det kan argumenteras 

för att Sverige är starkare bundet till dessa dokument än UNDRIP, trots att de ger uttryck för 

samma regler.36 Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD), kommittén för 

mänskliga rättigheter (HRC) och ekonomiska och sociala rådet (CESCR) är granskningsorgan 

                                                 
[https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/ThematicStudies.aspx] hämtad den 

3 januari 2019. 
32 Human Rights Council, Expert mechanism on the rights of indigenous peoples (Resolution 6/36) antagen 

den14 december 2007. 
33 Human Rights Council, resolution 6/36.  
34 Nationalencyklopedin [http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sedvanerätt] hämtad 

den 2 januari 2019. 
35 Se avsnitt 4.2.2.  
36 Se diskussionen om UNDRIP som soft law ovan i kapitlet.  
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för ICCPR, ICERCR och ICERD. En del av deras uppdrag är att komma med tolkningsförslag 

och att granska staternas praktiska efterlevnad av reglerna i konventionerna. Som tolknings-

hjälp kommer därför uttalanden och kritik från dessa organ användas. Ett utlåtande riktat mot 

Sverige från den rådgivande kommittén om ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter (ACFC) som är ett granskningsorgan kopplat till Europarådets ramkonvention om 

skydd för nationella minoriteter kommer användas i uppsatsens framställning av samernas 

situation.37 Trots att generella kommentarer och rekommendationer från internationella FN-

organ inte anses vara bindande bidrar de till att tolka begreppen konsultation och FPIC och är 

rådgivande för stater om hur de bör använda reglerna för att följa de skyldigheter de har genom 

UNDRIP.38  

De stater som har ratificerat ICCPR, ICESCR och CERD är som nämnts skyldiga att 

implementera dessa regler, och är också i viss mån skyldiga att implementera reglerna i 

UNDRIP. För att reda ut Sveriges ansats till att implementera de internationella reglerna som 

slår fast urfolks rätt till deltagande, genom konsultation och FPIC, analyseras det senaste 

förslaget till lagstiftning på det samerättsliga området, då en ny konsultationsordning med 

samiska folket presenterades genom Ds 2017:43.39 Promemorian syftar bland annat till att 

bemöta den kritik som de granskningsorgan som är kopplade till konventionerna har riktat mot 

Sverige. Sådan kritik har framförts så sent som år 2018.40 En av orsakerna till att Ds 2017:43 

analyseras är för att påvisa ämnets relevans och uppmärksamma att konsultation med samerna 

är ett högaktuellt ämne i Sverige. 

Som underlag i analysen av Ds 2017:43 har jag valt att belysa 4 av 96 remissinstansers 

respons på departementspromemorian. Jag har valt dessa remissinstanser för att belysa 

samernas syn på konsultation och FPIC. De remissinstanser jag har valt att analysera är 

Sametinget, som är en statlig myndighet och ett folkvalt organ som ska övervaka samiska 

frågor,41 Samerådet, en icke-statlig organisation42 som är samiska folkets gemensamma 

samepolitiska organisation,43 Sáminuorra, som är en organisation som företräder samisk 

ungdom i Sverige44 samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR), en organisation som samlar 

                                                 
37 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter skrevs under i Strasbourg den 1 februari 

1995 och trädde i kraft den 1 februari 1998.  
38 Ward, 2011, s. 57.  
39 Redogörelse för departementspromemorian ges under avsnitt 4.2. 
40 Se avsnitt 4.1.2. 
41 1 kap. 1 § SametingsL.  
42 Icke-statliga organisationer kallas NGO:s vilket är Non-Governmental Organizations.  
43 1 § Samerådets stadgar, 2018.  
44 3 § Sáminuorras stadgar, 2014.  
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samebyar och sameföreningar och främjar samisk kultur med särskilt fokus på renskötsel.45 

Responsen från dessa samiska företrädare redovisas för att utreda om det finns en röd tråd i den 

respons och kritik som framförs. Om samma – eller liknande – kritik framförs av flera samiska 

remissinstanser, kan en analys av denna kritik påvisa ett gemensamt samiskt synsätt på den 

föreslagna konsultationsordningen, samt ett gemensamt samiskt synsätt på konsultation och 

FPIC. 

Övrig svensk rätt som redovisas i uppsatsen används främst som bakgrund till 

situationen för samer i Sverige, vilket syftar till att bistå med bakgrund till samernas situation i 

Sverige och förståelse för den problematik som uppstår i relationen mellan samerna och den 

svenska staten.46 Som exempel används rennäringslagen (1971:437) (RNL) och sametingslagen 

(1992:1433) (SametingsL). För att uppnå detta används också samisk sedvanerätt i Sverige. 47  

Viss sedvanerätt tillfaller samer genom upparbetade rättigheter som slagits fast i två domstols-

avgöranden: NJA 1981 s 1 (Skattefjällsmålet) och NJA 2011 s 109 (Nordmalingsmålet). Dessa 

har varit vägledande för att utreda och slå fast samiska markrättigheter.  

 

1.5 Avgränsningar 

Materialet för att analysera den svenska rätten avgränsas till de delar av Ds 2017:43 som är 

relevanta för en diskussion kring kraven på konsultation och FPIC. Det finns redan lagstiftning 

i svensk rätt där viss samrådsplikt gentemot samer förekommer.48 Denna lagstiftning inte är 

tillräcklig för att garantera samiskt deltagande i processer som påverkar dem. För att förbättra 

samernas förutsättningar att påverka de ärenden som berör dem finns ett behov av förstärkt 

konsultationsordning.49 Att uppsatsen inte behandlar redan existerande samrådskrav är att dessa 

inte lever upp till internationella urfolksrättsliga regler, vilket visas av att regeringen valt att 

utreda en förändring och förbättring av samernas möjligheter till deltagande. 

För en analys om samiskt deltagande hade förslaget på en gemensam nordisk 

samekonvention kunnat vara av relevans. Detta förslag har dock ännu inte lett till något resultat 

i form av lagstiftning, varken i Sverige eller i något av de andra nordiska länderna. Därför 

utelämnas förslaget ur uppsatsen. Av samma anledning förs ingen diskussion om 

Internationella Arbetsorganisationens konvention nr. 169. Denna konvention är relevant för 

urfolk som bor i någon av de stater som ratificerat den. Sverige har inte anslutit sig till 

                                                 
45 1 § SSR:s stadgar. 
46 I avsnitt 4.1 redogörs samernas rättsliga situation.  
47 Se Nationalencyklopedin [http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sedvanerätt] 

hämtad den 2 januari 2019.  
48 Se till exempel Torp, 2014. 
49 Detta kommer till uttryck i Ds 2017:43, p. 35 vilket utvecklas i kapitel 5.  
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konventionen och således påverkar den inte samerna i Sverige eller det svenska rättssystemet i 

någon större grad.  

 

  



16 

 

2 Urfolksrättens utveckling och urfolks rätt till 
självbestämmande  

 

Urfolks rätt till självbestämmande är inte helt okontroversiellt. Den första artikeln i både ICCPR 

och ICESCR slår fast alla folks rätt till självbestämmande. Självbestämmande ansågs i den 

internationella rättens tidiga skede, och i anses i viss mån fortfarande, vara en rättighet som 

endast tillfaller stater. Att erkänna urfolk som innehavare av självbestämmande är omdiskuterat 

men ett synsätt har utvecklats där urfolk inkluderas.50 Eftersom urfolk som regel lever inom en 

nations gränser måste de nyttja rätten till självbestämmande inom dessa gränser och verka inom 

ramarna för den politik som förs i nationen.51 Urfolk förväntas verka för självbestämmande 

genom självstyrande mekanismer inom nationens gränser och styrelseskick.52  

För majoritetsbefolkningen i en nation innebär självbestämmande att alla medborgare 

har rätt att delta i det politiska landskapet på lika villkor. För urfolk är denna tolkning av 

självbestämmande alltför snäv. Det som utmärker urfolk är att de har en egen kultur och att de 

strävar efter att upprätthålla sitt samhälle och sina sätt att leva. Självbestämmande i relation till 

urfolk innebär att utveckla egna institutioner för att nå autonomi och självstyre.53 Dessutom 

utgör urfolken i världen ofta en minoritet av befolkningen i de länder inom vars gränser de 

lever. Detta innebär att möjligheten att påverka inom den politiska arenan är mindre än för 

majoriteten. Urfolks åsikter i beslut, även sådana som kanske främst påverkar dem, har mindre 

chans att höras.54 Därför har stater en skyldighet att genomföra speciella konsultationsprocesser 

med urfolk i samband med beslut som rör dem. Skälen för detta är att de normala demokratiska 

processer som finns, där folkets vilja framkommer genom rättvis representation, inte fungerar 

gällande frågor kopplade till urfolk, då de ofta har en marginaliserad roll i det politiska 

systemet.55  

Eftersom urfolk ofta är minoriteter i de länder där de bor befinner de sig därför i en 

särskilt utsatt situation. Minoriteter erhåller skydd bland annat genom artikel 27 i ICCPR som 

stadgar att stater inte ska förneka personer tillhörande minoriteter deras rättigheter att uttrycka 

sin egen religion, kultur eller att använda sitt eget språk gemensamt med medlemmar i den 

minoritetsgrupp de tillhör, något som är särskilt viktigt för urfolk.56 Trots att denna regel är 

                                                 
50 Åhrén, 2016, s. 120–121.  
51 Åhrén, 2016, s. 131.  
52 Åhrén, 2016, s. 121.  
53 Åhrén, 2016, s. 132–133.  
54 Lawrence, Mörkenstam, 2012, s. 210. 
55 HRC, 2009, p. 42. 
56 CESCR General Comment nr. 21, 2009, p. 7. 
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utformad med negativa termer finns krav på staten att vidta positiva åtgärder för att skydda och 

respektera minoriteters rättigheter, och garantera dem jämlikhet.57  

För att uppmuntra sådana positiva åtgärder och stärka urfolks rättigheter antog FN:s 

Generalförsamling UNDRIP.58 Deklarationen representerar en global konsensus genom en 

överenskommelse mellan stater och urfolk som de nått efter två decennier av förhandlingar.59 

UNDRIP skapar inte nya rättigheter för urfolk, utan snarare klargör rätten till självbestämmande 

som urfolk genom tidigare konventioner och sedvanerätt redan innehar.60 Genom antagandet 

av UNDRIP stärktes en mer modern syn på självbestämmande. Artikel 3 i UNDRIP stadgar att 

rätten till självbestämmande innehas av urfolk och genom denna rättighet har de friheten att 

själva besluta om sin politiska status och verka för sin ekonomiska, sociala och kulturella 

utveckling. Urfolk har rätt till självstyre eller autonomi i sina interna och lokala angelägenheter, 

samt medel för att finansiera sina självstyrande funktioner, vilket slås fast i artikel 4 i UNDRIP. 

Rätten till självbestämmande är fundamental för att tillgodose övriga rättigheter för urfolk, både 

kollektiva och individuella.61 

En positiv åtgärd som stater kan genomföra är att öka urfolks möjligheter att delta och 

påverka det politiska klimatet i de nationer inom vilka de lever. För att säkerställa ett effektivt 

deltagande av medlemmar i minoriteter i beslut som berör dem kan ett behov finnas av 

nationella lagar som är särskilt utformade för detta.62 Stater är skyldiga att som en miniminivå 

uppmuntra personer som tillhör urfolk att delta i konstruktionen och implementeringen av lagar 

och regler som berör dem.63 Stater ska även se till att urfolk har likvärdiga rättigheter som 

majoritetsbefolkningen till deltagande i det offentliga och att inga beslut som är direkt kopplade 

till urfolk ska tas utan urfolkets informerade samtycke.64 För att nå målet att säkerställa urfolks 

deltagande finns två typer av krav i UNDRIP: genomförande av konsultation mellan urfolk och 

stat och erhållande av urfolkets i förväg givna, fria och informerade samtycke. 

 

  

                                                 
57 CCPR General Comment nr. 23, 1994, p. 6.1.  
58 Adoption of United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, resolution 61/295 of 13 

September 2007.  
59 HRC, 2016, p. 14.  
60 EMRIP Draft study, 2018, p. 3.  
61 HRC, 2009, p. 41.  
62 CCPR General Comment nr. 23, 1994, p. 7.  
63 CESCR General Comment nr. 21, 2009, p. 55(e).  
64 CERD General Recommendation nr. 21, 2009, p. 4(d).  
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3 Kraven på konsultation och FPIC 
 

I detta avsnitt undersöks kravet på konsultation och FPIC som uppställs i reglerna i UNDRIP. 

En framställning görs av innebörden av båda begreppen och det praktiska genomförande som 

krävs för att leva upp till kraven utreds. Vidare framställs betydelsen för staters suveränitet och 

vilket inflytande giltiga genomföranden av konsultation och FPIC innebär för urfolk. 

Avslutningsvis redogörs Sveriges avsikt med visas regler i UNDRIP kopplade till de båda 

begreppen och möjligheten till självbestämmande för det samiska folket.   

 

3.1 Konsultation och FPIC i UNDRIP 

Innebörden av kraven på konsultation och FPIC är inte helt klarlagd men flera försök att utreda 

och förklara begreppen har genomförts. Bland annat har James Anaya under sin tid som FN:s 

specialrapportör för urfolkens mänskliga rättigheter och friheter publicerat en rapport med 

förklaringar och rekommendationer för tolkning och genomförande av staternas skyldighet att 

konsultera urfolk.65 Så sent som år 2018 utgav HRC, genom EMRIP, en studie av begreppet 

FPIC för att bidra med tolkningshjälp.66  

I UNDRIP är de artiklar som är av främsta betydelse för innebörden av både 

konsultation och FPIC artiklarna 19 och 32. Dessa artiklar lyder: 

 

Article 19 UNDRIP  

States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned 

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

informed consent before adopting and implementing legislative or administrative 

measures that may affect them. 

 

Article 32 UNDRIP  

1. Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies 

for the development or use of their lands or territories and other resources.  

2. States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples 

concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and 

informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories 

                                                 
65 HRC, 2009. 
66 EMRIP Draft study, 2018, p. 2.  



19 

 

and other resources, particularly in connection with the development, utilization or 

exploitation of mineral, water or other resources.  

3. States shall provide effective mechanisms for just and fair redress for any such 

activities, and appropriate measures shall be taken to mitigate adverse environmental, 

economic, social, cultural or spiritual impact.  

 

De, för denna uppsats, relevanta krav som dessa artiklar ger uttryck för är att konsultation ska 

genomföras i två situationer: innan lagstiftning antas eller administrativa åtgärder genomförs 

och innan godkännandet av projekt som påverkar urfolks marker eller resurser. Konsultation 

ska genomföras i god anda med avsikt67 att erhålla urfolkets fria, informerade och i förväg givna 

samtycke. Betydelsen av detta kommer utvecklas i de följande avsnitten.  

 

3.2 Innebörden av konsultation  

Rätten till konsultation grundar sig främst i urfolks rätt till självbestämmande, demokratiska 

värderingar och principer om folksuveränitet. Skyldigheten för stater att konsultera urfolk i 

frågor som angår dem samverkar med dessa värden, då syftet är att förändra de mönster som 

tidigare funnits där urfolk stängts ute från beslutsprocesser. Att konsultera urfolk är även en 

naturlig följd av andra accepterade mänskliga rättigheter, som rätten till kulturell integritet, rätt 

till jämlikhet och äganderätt.68  

Konsultation ska i och för sig genomföras i alla processer vars beslut direkt påverkar 

urfolk, men att tolka skyldigheten att konsultera alltför brett är dock inte önskvärt. Självklart 

kan inte konsultation genomföras inför varje beslut som möjligen kan medföra påverkan på 

urfolk, då i princip alla beslut kan påverka dem i egenskap av antingen urfolk eller medborgare 

i en nation.69 En tolkning kan göras att konsultation ska genomföras i fall där urfolk särskilt 

påverkas, till exempel om ett urfolk påverkas på ett särskilt sätt som innebär att det påverkar 

dem mer än majoritetsbefolkningen eller om urfolket påverkas särskilt allvarligt.  

Staters skyldighet att konsultera minskar statens suveränitet då konsultation skyddar 

urfolk mot att stater enhälligt beslutar om frågor som berör urfolk men skyldigheten att 

konsultera innebär inte att statens suveränitet försvinner.70 Konsultation kan sägas vara mer än 

endast urfolkens rätt att få information och att få uttala sig, men mindre är vetorätt.71  

                                                 
67 In order to obtain kan även översättas som målet att eller syfte att. 
68 HRC, 2009, p. 41. 
69 HRC, 2009, p. 43.  
70 Ibid. 
71 Anaya, Puig, 2017, s. 437.  
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3.3 Innebörden av FPIC  

FPIC motiveras av tre huvudsakliga motiv: att upprätthålla urfolks kontroll över sina marker 

och resurser, att upprätthålla urfolks kulturella integritet, stolthet och självförtroende och att 

kompensera för den maktobalans som existerar mellan urfolk och stater.72 

Rättigheten för urfolk till FPIC bör inte ses som en ny rättighet fastslagen genom 

UNDRIP, utan deklarationen samlar snarare, eller i vissa fall utvecklar, redan etablerade regler 

som återfinns i fördrag som behandlar mänskliga rättigheter.73 Det är, som diskuterats i kapitel 

2, en människorättslig norm som har sin grund i rätten till självbestämmande vilket även utgör 

nyckeln till att få utnyttja och använda denna rättighet.74 FPIC är ett starkt instrument för att 

påverka beslut gällande viktiga frågor för urfolk, särskilt kring frågor rörande naturresurser.75 

Rätten till FPIC ges till urfolket som helhet, som ett verktyg att kunna besluta om sin 

ekonomiska, kulturella och sociala utveckling. Det är således en kollektiv rättighet där folkets 

genom deras egna institutioner ska tillåtas uttala sig eller ge sitt samtycke.76 Därför måste FPIC 

tolkas som en vidare rättighet än till exempel deltagande eller konsultation.77 FPIC är en 

rättighet som skyddar kollektiva rättigheter. Dessa är till exempel urfolks resurser, identitet och 

institutioner. Det är åsikten hos urfolket som helhet som efterfrågas. Därför kan samtycke inte 

lämnas av individer, utan endast kollektivet kan lämna ett giltigt samtycke.78 Rättigheter som 

FPIC grundar sig i är, förutom självbestämmande, rätten till icke-diskriminering, kulturella 

rättigheter och äganderätt, det vill säga rättigheter som är individuella. I förhållande till urfolk 

har dessa rättigheter dock erkända kollektiva inslag.79 Individuella rättigheter har ett relativt 

starkt skydd i internationell rätt, till exempel åtnjuter individer som är del av en minoritet skydd 

för att bland annat uttrycka sin kultur på egen hand eller tillsammans med andra. Skyddet är 

alltså individuellt trots att uttrycket är kollektivt.80 Det ställs dock krav på stater att utveckla 

särskilt skydd för behandlingen av urfolk som går utöver regler som behandlar individuella 

                                                 
72 EMRIP Draft study, 2018, p. 10–11. 
73 EMRIP Draft study, 2018, p. 3; Anaya, 2009, p. 38. 
74 EMRIP Draft study, 2018, p. 3 och 23. 
75 Heinämäki, 2017, s. 194.  
76 Heinämäki, 2017, s. 197. 
77 EMRIP Draft study, 2018, p. 14.  
78 EMRIP Draft study, 2018, p. 12–13.  
79 Heinämäki, 2017, s. 197.  
80 Xanthaki, 2007, s. 107.  
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rättigheter.81 UNDRIP syftar därför till att täcka de luckor i internationell rätt där kollektiva 

rättigheter kräver skydd.82  

FPIC nämns uttryckligen i sex artiklar i UNDRIP, artikel 10 (urfolk ska inte bli 

tvångsförflyttade utan FPIC), artikel 11 (när föremål med kulturell vikt tagits från urfolket utan 

urfolkets FPIC ska de återlämnas), artikel 19 (se avsnitt 3.1), artikel 28 (återgivning eller 

ersättning för urfolks traditionella marker som tagits i anspråk av andra utan urfolkets FPIC), 

artikel 29 (urfolks rätt att skydda sina områden, bland annat genom att inget farligt material ska 

placeras på urfolks marker) och artikel 32 (se avsnitt 3.1). Den egentliga innebörden, ur en 

juridisk och praktisk synvinkel, är inte helt utredd. Det finns både bindande och icke-bindande 

regler kring FPIC, i och utanför UNDRIP.83 Innebörden av begreppet FPIC kan tolkas enligt 

ordalydelsen; urfolkens samtycke av en åtgärd ska efterfrågas och inte tvingas fram. Detta ska 

göras innan ett projekt startas upp eller genomförs. De ska ha chansen att ta ett beslut baserat 

på all relevant information som de kan behöva.84 För att nå en välfungerande 

konsultationsprocess som kan leda till samtycke behöver båda parter de resurser som krävs för 

att sätta sig in i frågan. Eftersom det föreligger en maktobalans mellan stater och urfolk, där 

stater har mångt större tillgångar och resurser, innebär det att stater måste tillhandahålla resurser 

till urfolk i denna process.85  

Uttömmande och objektiv information ska ges till urfolken i samband med åtgärder som 

påverkar urfolks traditionella marker, som exempelvis vid utvinning av naturresurser. Alla de 

aspekter av åtgärden som kan komma att påverka urfolken ska tillhandahållas dem. Detta 

inkluderar projektets påverkan på deras liv och på miljön. För att uppnå detta ska staten 

tillhandahålla studier där sociala konsekvenser och miljökonsekvenser reds ut. Dessa uppgifter 

ska presenteras för urfolket i ett tidigt stadium i konsultationsprocessen. Anledningen till detta 

är att urfolket ska ha tid att sätta sig in i de resultat som undersökningarna visar och framställa 

sina egna anmärkningar och yttranden.  Genom att urfolk får all relevant information kan frågan 

om resursfördelning på likvärdiga grunder, som krävs enligt 32 § 3 st. UNDRIP, diskuteras.86 

HRC har i fallet Poma Poma mot Peru bidragit till klargörandet av betydelsen och 

innebörden av FPIC.87 Fallet grundar sig i en situation där den peruanska staten lett om ett 

vattendrag. Detta ledde till att urfolket Aymara inte längre kunde bedriva sina traditionella 

                                                 
81 CCPR General Comment nr. 23, 1994, p. 9.  
82 Xanthaki, 2007, s. 108. 
83 Heinämäki, 2015, s. 196. 
84 Ibid. 
85 HRC, 2009, p. 51.  
86 HRC, 2009, p. 53.  
87 Human Rights Committee, CCPR/C/95/D/1457/2006, 24 april 2009. 
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sedvänjor av uppfödning och skötsel av lamor och alpackor då deras marker torkade med 

konsekvensen att djuren dog. Den peruanska staten bedömdes ha gjort sig skyldig till att ha 

brutit mot artikel 27 i ICCPR som slår fast att individer som tillhör minoriteter inte ska hindras 

från att utöva sin kultur tillsammans med andra som tillhör gruppen.88 Utövandet av kultur kan 

vara kopplat till ett visst territorium och vissa naturresurser, detta gäller särskilt urfolks 

kulturella uttryck. För att urfolk ska kunna utnyttja den rätt artikel 27 ger krävs att stater 

utvecklar särskilda rättsliga skyddsåtgärder och åtgärder för att säkerställa effektivt deltagande 

för dessa minoriteter i frågor som påverkar dem. Kommittén förstår staternas behov av 

ekonomisk utveckling och behovet av att genomföra åtgärder för att nå dit, men detta är inte en 

giltig anledning för att underminera minoriteters rättigheter. Kommittén konstaterade att den 

peruanska staten genomfört en åtgärd som lett till en verklig negativ påverkan på en individs 

rätt till att uttrycka sin kultur tillsammans med den grupp individen tillhör eftersom den 

klagandes levnadssätt förstördes och gruppens ekonomi likaså. Detta tvingade dem att lämna 

sina områden och den traditionella ekonomiska aktiviteten av lamauppfödning. Tillåtligheten 

av en åtgärd som stör eller sätter en minoritets eller ett urfolks ekonomiska aktiviteter som är 

av kulturell betydelse på spel är helt beroende av om den påverkade gruppen haft chansen att 

delta när det beslutades om åtgärderna. Ett deltagande som kan anses giltigförklara ett beslut 

som påverkar urfolk måste vara effektivt. Detta innebär enligt kommittén att konsultation inte 

är tillräckligt, utan det ställs krav på erhållande av urfolkets fria, på förhand, informerade 

samtycke. I fallet Poma poma mot Peru hade varken den klagande eller gruppen hon tillhör 

deltagit i någon konsultation i samband med åtgärden. Den peruanska staten hade inte heller 

bistått urfolket med utredningar om hur deras traditionella levnadssätt skulle komma att 

påverkas. Staten hade inte heller genomfört åtgärder för att minimera de negativa konsekvenser 

som följde av åtgärden. Det finns inga subventioner kopplade till UNDRIP, men domen Poma 

Poma mot Peru visar att konsekvenser i form av internationell granskning och kritik kan bli 

följden för stater om de tar och genomför beslut som påverkar urfolk utan att först inhämta 

samtycke från dem.89  

 

                                                 
88 Artikel 27 ICCPR lyder: I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som 

tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt 

eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk. 
89 EMRIP Draft study, 2018, p. 25.1. 
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3.4 Relationen mellan konsultation och FPIC 

FPIC innebär att urfolk är berättigade att ge eller avstå att ge sitt samtycke till förslag om 

åtgärder som påverkar dem.90 Genom att erkänna urfolks rättigheter och öka möjligheterna till 

effektivt deltagande genom konsultation skapas förutsättningar för staterna att erhålla giltigt 

samtycke av urfolk. Ofta är konsultationer startpunkten för att erhålla urfolks samtycke.91 

Kravet på konsultation och kravet på FPIC kan därför sägas vara beroende av varandra.  

Kraven i artikel 19 UNDRIP bör tolkas som att en konsultationsprocess där FPIC kan 

nås ska innehålla såväl dialog som förhandlingar. Att det berörda urfolket endast är involverat 

i processen och får chans att uttrycka sin åsikt är inte nog. För att ett samtycke ska vara giltigt 

enligt UNDRIP ska urfolk till exempel ha möjlighet att komma med motförslag.92 Utifrån denna 

tolkning kan slutsatsen dras att FPIC är något som omfattar mer än konsultation och 

deltagande.93 Det sätt som kraven på konsultation och FPIC uttrycks i UNDRIP kan ses som en 

del i den internationella rättsutvecklingen där urfolks rättighet att delta förändras från staternas 

skyldighet att konsultera till staternas skyldighet att erhålla samtycke.94  

 

3.5 Veto  

Det förs en diskussion kring att konsultation och FPIC, som de uttrycks i UNDRIP, skulle kunna 

innebära vetorätt. Specialrapportören för urfolkens mänskliga rättigheter och friheter har gett 

till uttryck att förekomsten av denna diskussion är olycklig. När diskussionen cirkulerar kring 

urfolks rätt till veto flyttas fokus från relevanta frågeställningar kring konsultation och FPIC.95 

De krav som ställs i artikel 19 i UNDRIP är att konsultationer ska genomföras i god anda med 

målet att nå överenskommelse eller erhålla samtycke från urfolket i fråga. Målet att nå FPIC 

enligt artikel 19 ska inte tolkas som att urfolk har vetorätt. Denna diskussion är inte relevant i 

förhållande till karaktären och andemeningen av kraven i UNDRIP. Inte heller är den relevant 

med tanke på den utveckling som konsultation och FPIC haft i internationell urfolksrätt. 

Reglerna i UNDRIP påvisar behovet av konsultationsprocesser med en karaktär som liknar 

förhandlingar snarare än möten där urfolk delges information. Att staten endast delger 

information innebär att urfolk inte får chansen att påverka beslut som berör dem.96 

                                                 
90 EMRIP Draft study, 2018, p. 24. 
91 EMRIP Draft study, 2018, p. 16. 
92 EMRIP Draft study, 2018, p. 15. 
93 EMRIP Draft study, 2018, p. 14. 
94 Ward, 2011, s. 59 & 84.  
95 HRC, 2009, p. 48.  
96 HRC, 2009, p. 46.  
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Både kravet på konsultation och på fritt, informerat och på förhand givet samtycke syftar 

till att skapa dialog mellan urfolk och stater. Dialog kan innebära att situationer där den ena 

partens åsikter och vilja väger tyngre än den andra partens undviks. Kraven på konsultation och 

FPIC har uppkommit för att stater historiskt sett har tagit beslut som påverkat urfolk, ofta 

negativt, utan att först föra en diskussion med urfolket i fråga. Konsultation och FPIC innebär 

inte att urfolkets åsikt väger tyngre än statens, utan att viss obalans i relationen mellan parterna 

jämnas ut.97  

 

3.6 Genomförande av konsultation och FPIC 

Genomförs förhandlingar mellan representanter för urfolk och statliga representanter följt av 

lämpliga ratificeringsförfaranden som utgår från reglerna i UNDRIP kan ett ramverk skapas där 

urfolken får chansen att uttrycka sina åsikter och genomföra sina önskemål.98 Tyvärr är 

implementeringen och inkorporeringen av konsultation och FPIC i nationell lagstiftning brist-

fällig hos de stater som röstat för UNDRIP och staternas praktiska genomförande av konsulta-

tioner och FPIC lever ofta inte upp till deklarationens krav.99  

Det finns inte ett specifikt sätt eller en specifik mall för genomförande av konsultation 

med urfolk. Det är naturligt att processen varierar beroende på situation, land och övriga 

omständigheter.100 Processens variation beror bland annat på den påverkan ett beslut kommer 

att ha på ett urfolk och typen av åtgärder som aktualiseras. De beslut som påverkar ett urfolk 

som helhet bör medföra en process där folkets kollektiva vilja kommer till uttryck. För beslut 

som påverkar en mindre grupp inom ett urfolk bör en process utformas så att denna grupp 

konsulteras.101 Det är naturligt att de problem som kan uppstå och de möjligheter som finns för 

konsultation och FPIC varierar. De två situationer som behandlas i artikel 19 och artikel 32 i 

UNDRIP är antagande av lagstiftning och användning av urfolks traditionella marker. Inom 

dessa områden förekommer ofta problem med konsultation och FPIC.102 I det följande avsnittet 

beskrivs dessa två områden.  

 

                                                 
97 HRC, 2009, p. 49.  
98 Anaya, 1996, s. 130.  
99 Ward, 2011, s. 55 och 83.  
100 HRC, 2009, p. 37.  
101 HRC, 2009, p. 45.  
102 HRC, 2009, p. 37. Se art. 19 och 32 UNDRIP.  
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 Lagstiftning i frågor som berör urfolk och användning av 
urfolks traditionella marker 

För en konsultationsprocess som ger de resultat som UNDRIP kräver bör processen tas fram 

genom överenskommelse mellan det berörda urfolket och staten. Problem och spänningar kan 

uppkomma till följd av de olika uppfattningar stater och urfolk har kring vilka frågor som kräver 

konsultation, och vilka värden de olika delar som finns inom en fråga har.103 För att avgöra i 

vilka situationer som kräver att stater konsulterar med urfolk bör bestämmelserna tolkas 

kontextuellt och utifrån deras syfte. I ljuset av de olika bestämmelser kring konsultation som 

finns i UNDRIP, samt övriga relevanta internationella bestämmelser och relevanta lagar, kan 

omfånget av skyldigheten skönjas. Specialrapportören för urfolkens mänskliga rättigheter och 

friheter menar att skyldigheten gäller ”närhelst ett statligt beslut kan komma att påverka urfolk 

på sätt som inte är kännbara av andra i samhället”.104 Ett exempel kan vara en situation där 

reglering kring marktillgångar är brett applicerbart, men där urfolk påverkas särskilt på grund 

av de särskilda sätt de använder marken, vilket medför en skyldighet för staten att konsultera 

urfolk.105  

Det föreligger ett stort behov för stater att anta lagstiftning som garanterar att urfolk 

konsulteras enligt de regler som sätts upp i UNDRIP. Stater som röstat för UNDRIP behöver 

också bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs för att leva upp till skyldigheten att 

konsultera urfolk när sådan lagstiftning utreds.106 Program och lagar, även om målet är att gynna 

urfolk, förlorar sitt syfte om urfolket själva inte får uttrycka sina åsikter i ett tidigt stadium av 

lagstiftningsprocessen.107 Utan ordentligt genomförd konsultation finns risken att konfliktfyllda 

situationer uppkommer.108 

Det krävs en process för att nå samtycke. Urfolket som påverkas av ett beslut som enligt 

UNDRIP kräver FPIC innebär att urfolket ska kunna delta i beslutsprocesser på ett sådant sätt 

att deras åsikter blir hörda och respekterade. Konsultation är en del av den process som kan leda 

till ett giltigt samtycke. Genom konsultation möjliggörs ett meningsutbyte mellan beslutsfattare 

och urfolk och detta kan bidra till en förståelse om hur de övriga delarna i processen att nå FPIC 

kan genomdrivas. 

Den kollektiva aspekten av urfolks kulturella uttryck är starkt kopplat till rättigheter till 

de marker, territorier och resurser som de traditionellt har ägt. Stater är skyldiga att skydda 

                                                 
103 Anaya, Puig, 2017, s. 438. 
104  HRC, 2009, p. 43, översättning av författaren. 
105  HRC, 2009, p. 43; Draft study, 2018, p. 29–33. 
106  HRC, 2009, p. 36.  
107  HRC, 2009, p. 36.  
108  HRC, 2009, p. 36.  
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urfolks rättigheter att äga, utveckla och kontrollera sina traditionella marker109 och det kan 

finnas ett behov av särskilda positiva regler kring detta.110 Stater som är part till ICESCR 

uppmanas att respektera principen FPIC i alla frågor som berör urfolks specifika rättigheter.111 

Stater ska erhålla urfolks fria, informerade och på förhand givna samtycke alldeles särskilt när 

deras kulturella resurser sätts på spel.112 CERD förespråkar, genom sin generella rekommen-

dation nummer 23, ökad rätt till deltagande för urfolk vad gäller deras traditionella marker 

genom konsultation och i slutändan genom samtycke. CERD uppmanar stater att erkänna och 

skydda urfolks rättigheter att äga, utveckla, kontrollera och använda sina traditionella marker.113 

CERD har kritiserat Sverige i detta avseende, vilket redovisas i avsnitt 4.1.6. 

 

 Urfolkens representativa institutioner 

Artikel 19 och artikel 32 i UNDRIP stadgar att stater ska konsultera urfolk i god anda genom 

deras egna institutioner för att nå FPIC innan stiftandet av lagar eller införandet av 

administrativa åtgärder som kan påverka dem, och att målet med konsultationen är att nå 

överenskommelse eller samtycke från urfolket i fråga. Rätten till FPIC ges till urfolket som 

helhet, som ett verktyg att kunna besluta om sin ekonomiska, kulturella och sociala utveckling. 

Det är en kollektiv rättighet där urfolket, genom deras egna institutioner, ska ha chans att uttala 

sig genom att ge eller inte ge sitt samtycke.114 Att avgöra vem som representerar ett urfolk kan 

vara komplicerat. I de fall där urfolk till exempel har förlorat sina beslutssystem, kan det krävas 

att stater assisterar urfolket i processen att bygga upp institutioner de anser vara representativa 

för dem. Stater och tredje parter behöver vara säkra på att de institutioner som hävdar att de 

representerar ett urfolk faktiskt är legitima. Inget giltigt samtycke kan ges av en part som inte 

är representativt för och enligt urfolket.115 När en representant väl har identifierats och en 

konsultationsprocess genomförs med denna måste det finnas en möjlighet för urfolkets före-

trädare att påverka slutresultatet i någon form. Även om detta inte innebär vetorätt, vilket 

diskuterats i avsnitt 3.5, så ska urfolket kunna ha inverkan på vilka typer av lindrande av effekter 

av en åtgärd eller ersättning de tycker är passande för de möjliga skador de åsamkas av åtgärden.  

 

                                                 
109 Art. 32 UNDRIP; CESCR General Comment nr. 21, 2009, p. 36, 49(d) och 59(c).  
110 CCPR General Comment nr. 23, 1994, p. 7.  
111 CESCR General Comment nr. 21, 2009, p. 37.  
112 CESCR General Comment nr. 21, 2009, p. 55(e).  
113 CERD General Recommendation nr. 21, 2009, p. 5.  
114 Heinämäki, 2017, s. 197. 
115 EMRIP Draft study, 2018, p. 22.  



27 

 

3.7 Sverige och UNDRIP 

I samband med antagandet av UNDRIP uttryckte Sveriges ständiga representation vid FN en 

röstförklaring när de röstade för deklarationen. Genom röstförklaringen framfördes åsikten att 

kollektiva rättigheter är underordnade de individuella mänskliga rättigheter som regleras i 

internationell rätt och detta inkluderar de rättigheter som uttrycks i UNDRIP. I röstförklaringen 

framfördes vidare att den svenska regeringen redan hade erkänt samerna som urfolk och att 

staten har en relation med samiska folket som grundar sig på dialog, självbestämmande och 

partnerskap och att implementationen av UNDRIP skulle diskuteras med representanter för det 

samiska folket. Det framfördes att samiska landrättigheter är av största betydelse, men att den 

svenska regeringen måste bibehålla en balans mellan de olika intressen som finns beträffande 

markanvändningen inom de samiska traditionella områdena.116  

Beträffande rätten för samiskt självbestämmande framfördes att en stor del av att nå 

självbestämmande kunde säkerhetsställas genom artikel 19 i UNDRIP som stadgar att stater är 

skyldiga att konsultera och samarbeta med urfolk. Implementeringen av artikel 19 skulle enligt 

Sveriges ständiga representation vid FN kunna utformas som en konsultationsordning mellan 

institutioner som företräder urfolk och stater, eller genom medverkan i demokratiska system 

vilket redan var fallet i Sverige i och med instiftandet av Sametinget år 1993.117 

 

 Sammanfattning  

Det som framgått av utredningen i detta kapitel kan sammanfattas som sådant: Det går inte att 

ge en färdig beskrivning av hur genomförande av konsultation och erhållande av FPIC ska 

utformas. Detta beror på att problemen kopplade till urfolk, liksom möjliga lösningar, varierar 

mellan olika stater. Några övergripande krav på stater som har urfolk inom sina gränser kan 

utläsas av redovisade konventioner och deklarationer och tolkningsförslagen kopplade till dem. 

Eftersom syftet med processerna är att öka urfolks deltagande i beslutsprocesser i frågor som 

påverkar dem måste de vara delaktiga genomgående i processen, från ett tidigt stadium, och ha 

någon typ av verklig påverkan på processens resultat. Som ett minimikrav ska konsultation 

genomföras i god anda innan beslut om exploatering eller undersökningstillstånd av 

naturresurser på urfolks traditionella marker ges.118 Men urfolk ska beviljas autonomi gällande 

                                                 
116 FN pressmeddelande [https://www.un.org/press/en/2007/ga10612.doc.htm] hämtad den 3 januari 2019. Se 

även FN röstregistrering 

[http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=ares61295] hämtad den 3 

januari 2019. 
117 FN pressmeddelande [https://www.un.org/press/en/2007/ga10612.doc.htm] hämtad den 3 januari 2019. 
118 Ward, 2011, s. 54–55.  
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sin kultur och sina kulturyttringar och eftersom urfolks kultur är starkt knuten till deras 

traditionella marker ska alla frågor som rör markanvändning inom deras traditionella områden 

föregås av konsultation genom vilket målet är att urfolket kan ge sitt FPIC. Dessa punkter 

sammanfattar de internationella kraven på konsultation som, om genomförd på ett korrekt sätt, 

kan leda till ett giltigt samtycke. 

Konsultation ska genomföras med urfolket som kollektiv i god anda med målet att nå 

en överenskommelse, genomgående i hela beslutsprocessen från ett tidigt skede, närhelst 

urfolket blir, eller kan bli, påverkat av ett beslut, särskilt vad gäller markanvändning där det i 

vissa fall krävs FPIC, genom urfolkets egna institutioner, med alla som är del av folket eller 

med de delar av urfolket som särskilt påverkas, med tillsatta resurser i form av ekonomiska 

medel, information och tid, vilket möjliggör att urfolket kan sätta sig in i ärendet och på ett 

meningsfullt och effektivt sätt, vilket i sin tur innebär att urfolket ska kunna påverka det slutliga 

beslutet. 
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4 Konsultation i svensk lagstiftning  
 

I detta kapitel redovisas svensk rätt kopplat till förhållandet mellan samerna och svenska staten. 

I kapitlet beskrivs vissa av de lagar som reglerar samernas livssituation i Sverige. En omfattande 

beskrivning av Ds 2017:43, som är ett försök att förändra den svenska rätten beträffande 

samiska rättigheter, följer i avsnitt 4.2.  

 

4.1 Allmänt om samernas situation i Sverige 

I uppsatsens början gjordes en kort redovisning av samernas särställning som urfolk i Sverige 

och en förklaring av att samerna genom denna särställning innehar särskilda rättigheter. I 

följande avsnitt ges en något mer detaljerad beskrivning av den rättsliga situation som föreligger 

för samer i Sverige, dock är även denna presentation mycket övergripande.  

 

 Renskötsel och samebyn  

Samerna är ett folk som levt i Norden långt innan nationen Sverige bildades. Idag lever det 

samiska folket i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. I och med samernas 

särskilda omnämnande i regeringsformen, där samernas status som urfolk slås fast, innehar 

samerna viss rätt till självbestämmande i Sverige.119 

Kopplingen till den mark där samerna traditionellt har levt och fortsatt lever, och de 

resurser som finns på dessa marker, är stark och bär upp hela den samiska kulturen. Detta tar 

sig bland annat uttryck genom renskötseln som bedrivs på samernas traditionella marker, ett 

land som heter Saepmie. Renskötseln är av stor kulturell betydelse för det samiska folket och 

renskötare är ett yrke som endast samer får inneha, vilket stadgas i 1 § 1 st. RNL. För att bedriva 

renskötsel krävs bland annat stora markytor, tillgång till betesområden, möjlighet att flytta 

renarna, tillgång till tysta områden i kalvningstid och tillgång till gammal skog med lav. Till 

följd av behovet av mark och naturresurser som krävs för bedrivandet av renskötsel, är flera 

rättigheter knutna till renskötselrätten. Dessa är bland annat rätt att avverka skog, rätt att uppföra 

vissa byggnader ovan odlingsgränsen utan byggnadstillstånd och vissa jakt- och fiskerättig-

heter.120  

Renskötseln besitter skydd genom ett särskilt omnämnande i 2 kap. 17 § regerings-

formen.121 Riksdagen har även uttalat att den samiska kulturen och dess fortlevnad måste 

                                                 
119 CERD, 2013, p. 4(f).  
120 Bland annat 16–20 och 25 § RNL. 
121 Torp, 2014, s. 146. 
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garanteras122 och att ”En avgörande förutsättning för strävandena att bevara den samiska 

kulturen är att rennäringen kan fortleva som samisk näring och att ett rimligt antal samer i 

framtiden kan få sin utkomst inom rennäringen (…).”123 Därför finns det ett starkt behov att 

behålla de traditionella samiska markerna i ett sådant skick att renskötsel är möjlig. 

Vissa upparbetade rättigheter har slagits fast i praxis genom Nordmalingsmålet (2011) 

och Skattefjällsmålet (1981).124 Skattefjällmålet påverkade uppfattningen av samiska mark-

rättigheter och vad de innebär i Sverige. Högsta Domstolen (HD) slog fast att rätten till 

renskötsel vilar på urminnes hävd och det ledde till att viss lagstiftning ändrades, se 1 § 2 st. 

RNL. I Nordmalingsmålet slog HD istället fast att renskötsel vilade på sedvanerätt. Dessa 

rättsfall visar på att det råder olika åsikter om markrättigheter mellan svenska staten, markägare 

och det samiska folket.  

Renskötselrätten, och alla rättigheter kopplade till den, nyttjas av individer, men 

rättigheten tillkommer inte alla samer. Genom 1 § 3 st. RNL stadgas att endast samer som är 

medlemmar i en sameby, vilket är en administrativ och ekonomisk sammanslutning som 

ansvarar för renskötseln på ett avgränsat geografiskt område, kan vara renskötare.125 De 

enskilda samer som innehar renskötselrätt representeras av samebyn i frågor kopplade till 

denna.126 Trots att renskötselrätten endast kan utnyttjas av individer tillkommer rättigheten 

samerna som folk, vilket slogs fast genom de nämnda rättsfallen.127 Renskötselrätten som 

näringsfång har inte ett direkt skydd genom folkrätten, men visst skydd kan tänkas uppkomma 

i och med att samerna som folk är rättsobjekt i internationella rätt. Det rättsliga skyddet som 

samisk renskötsel innehar genom internationella avtal har inte klarlagts i Sverige, vare sig 

genom lagstiftning eller genom rättsliga avgöranden. I de fall där internationella konventioner 

har åberopats, har inte domstolar beaktat dessa i sina avgöranden.  

Till följd av att lagstiftaren varit passiv i att skapa lagstiftning som stärker samiska 

rättigheter har ansvaret för klargörande av samiska rättigheter har lämnats till domstolarna. 

Utan lagstiftning är rättsläget i många frågor rörande samiska rättigheter i allmänhet och 

renskötselrätten i synnerhet fortfarande oklart.128 Ett exempel på detta är att renskötselrätten på 

enskilda områden kan hävdas av medlemmar i en sameby, men i övriga frågor kring rätten är 

                                                 
122 Se prop. 1985/86:3 s. 57. 
123 Prop. 1976/77:80, s. 16.  
124 NJA 1981 s. 1 och NJA 2011 s. 109. Se även avsnitt 1.4. 
125 Se Sametinget [https://www.sametinget.se/rennaring_sverige] hämtad den 3 januari 2019. 
126 6, 9 och 10 §§ RNL.  
127 Se 1 § 2 st. RNL; Bengtsson, Torp, 2012, s. 138. 
128 Bengtsson, Torp, 2012, s. 146. 
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det ovisst vem som företräder samiska folket. Oklarhet råder om vem som, i situationer där 

renskötselrätten hotas, kan försvara den lagstadgade rättigheten.129 

 

 Samer utanför renskötseln 

Renskötande samer representerar ungefär tio procent av det samiska folket, vilket innebär att 

cirka nittio procent av alla samer i Sverige inte får utöva denna rätt och de rättigheter som följer 

av att inneha renskötselrätt. De rättigheter samer har gällande deltagande och konsultation 

gäller endast renskötande samer.130 

Frågan om de enskilda samer som inte får utöva renskötselrätt har diskuterats av ACFC. 

Kommittén uttrycker i sin rapport 2017 att det är bekymmersamt att enskilda samer, som inte 

är med i en sameby, inte blir hörda och att deras behov inte tas med i beräkningen vad gäller 

frågor kopplade till samiska traditionella marker, detta trots att dessa samer också är del av en 

kultur som är starkt kopplad till de traditionella markerna.131  

 

 Sametinget   

När Sametinget inrättades132 fick samerna ett organ genom vilken de fick större möjlighet att 

påverka sin livssituation. Sametingets dubbla roll som ett folkvalt parlament och en statlig 

myndighet syftade till att både kunna bevaka och förespråka den samiska kulturen samt att ge 

regeringen behövlig information i samiska frågor.133 Genom de dubbla funktionerna skulle 

Sametinget säkerställa visst samiskt självbestämmande134 samtidigt som det, genom att verka 

inom det svenska myndighetssystemet, inte leder till någon större fördelning av makt eller 

ifrågasättande av den svenska statens suveränitet.135  

Sametinget får inte ökade resurser genom den tillökning av ekonomi som följer av 

markexploatering, då tinget inte är part vid fördelningen av resurser vid exploatering av 

traditionellt samiska marker.136 Den politiska delen av Sametinget – den som skulle kunna 

beskrivas som den samiska representativa delen – saknar särskilda anslag.137 

Sametingets dubbla roller har gett upphov till diskussion kring dess dubbla lojaliteter. 

Är det regeringens eller samiska folkets vilja som spelar störst roll i Sametingets arbete? Detta 

                                                 
129 Bengtsson, Torp, 2012, s. 138. 
130 ACFC, 2017, p. 38; se till exempel 3 kap. 5 a–f §§ minerallag (1991:45). 
131 ACFC, 2017, p. 11. 
132 Sametingslag (1992:1433); prop. 1992/93:32. 
133 Prop. 1992/93:32, s. 1 och 35. I 1 kap. 2 § sametingslag (1992:1433) och 3 kap. 3 § sametingslag (1992:1433) 

regleras vilka som är får rösta i sametingsvalet. 
134 Se avsnitt 3.7. 
135 Läs mer på www.sametinget.se.  
136 Lawrence, Mörkenstam, 2012, s. 219.  
137 Lawrence, Mörkenstam, 2012, s. 230–231.  
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är av betydelse då samiska och statliga intressen ofta skiljer sig åt.138 Bland dess väljare 

föreligger det lågt förtroende för Sametinget.139  

 

 Internationell kritik mot Sveriges samepolitik  

CERD har kritiserat svenska staten för att de tillåter aktiviteter som påverkar samer och deras 

marker utan att samiska grupper har gett sitt FPIC.140 Med referens till kommitténs generella 

rekommendation nr. 23 (1997) uppmuntras Sverige av kommittén att genom konsultation med 

berörda samer anta nya lagar där samernas land- och resursrättigheter regleras på ett sätt som 

kan accepteras av båda parter.141 Kommittén rekommenderar Sverige att genomföra insatser, 

bland annat genom att införa lagstiftning för att säkerställa samernas rätt att ge sitt samtycke 

när de kan komma att bli påverkade av projekt, till exempel i samband med resursutvinning, på 

sina traditionella marker.142 

Specialrapportören för urfolkens mänskliga rättigheter och friheter, Victoria Tauli-

Corpuz, besökte år 2016 Sverige för att rapportera om samiska förhållanden.143 I den rapport 

som följde besöket lyfte hon problemet med exploatering av samernas traditionella marker. 

Något hon diskuterade med samiska och statliga representanter var omfattningen och innehållet 

av konsultation med samerna och skyldigheten att erhålla samtycke från samiskt håll när det 

gäller exploatering av deras traditionella marker. Hon konstaterade att staterna är skyldiga att 

respektera de upparbetade rättigheter samer har genom deras traditionella användning av 

markerna.144 Exploatering av marker där samerna innehar rättigheter innebär en inskränkning 

av deras rättigheter och svenska staten ska därför enligt internationell standard inte bara 

konsultera med samerna som påverkas av exploateringen, utan erhålla deras fria, informerade 

och i förväg givna samtycke.145 Skyldigheten att konsultera och kravet att erhålla samtycke 

gäller när en åtgärd riskerar att påverka redan etablerade samiska rättigheter såväl som beslut 

som kan påverka samerna i framtiden. Dessa krav gäller genomgående i alla stadier av ett 

projekt.146  

                                                 
138 Lawrence, Mörkenstam, 2012, s. 222.  
139 Sameradion och SVT Sápmi [https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6444205] 

hämtad den 4 januari 2019. 
140 CERD, 2018, p. 16 (a).  
141 CERD, 2018, p. 16 (b); CERD, 2013, p. 17.  
142 CERD, 2013, p. 17.  
143 Hon besökte även Norge och Finland. 
144 HRC, 2016, p. 9.  
145 HRC, 2016, p. 10. 
146 HRC, 2016, p. 10. 
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ACFC framförde 2017 kritik mot Sverige gällande bristen på möjlighet att delta i beslut 

som rör dem, vilket innebär en otillräcklighet i det samiska folkets rätt att behålla och utveckla 

sin kultur.147 Kommittén rekommenderar att Sverige omedelbart ska agera för att öka det 

samiska folkets möjlighet att delta i beslutsprocesser på ett meningsfullt och effektivt sätt i 

frågor som berör dem. En ökning av samiskt deltagande ska ske på nationell, kommunal och 

regional nivå. När beslut tas som berör samiska traditionella områden ska möjligheten för den 

samiska kulturen att behållas och utvecklas, försäkras.148. Kommittén uppmärksammar att där 

det i lagstiftning finns en skyldighet att konsultera samer följer inte myndigheterna dessa regler. 

Trots att de samer som innehar markrättigheter enligt generella regler ska höras i egenskap av 

sakägare före exploatering görs detta inte alltid.149 I dessa fall konsulteras samer ibland, men 

andra intressen vägs in i besluten och ett mönster visar att de ekonomiska aspekterna slår ut 

samiska intressen som renskötsel och kultur.150 Vidare rekommenderas att den svenska staten 

genom konsultation med det samiska folket ska försäkra att den samiska kulturen inte blir 

negativt påverkad av användningen av samiska traditionella marker och att problem rörande 

samiska rättigheter ska lösas genom att anta ny nationell lagstiftning.151 

 

4.2 Förslag till konsultationsordning i Ds 2017:43 

Vid ett flertal tillfällen har försök genomförts för att förändra och utveckla svensk rätt för att 

stärka samiska rättigheter. Detta har dock sällan lett till förändringar i lagstiftning.152 Bland 

annat har möjligheten för Sverige att ratificera ILO169 utretts utan resultat.153 Förhandlingar 

om en gemensam nordisk samekonvention har pågått under lång tid. Ett förslag har framförts, 

men har ännu inte resulterat i lagstiftning i något av de nordiska länderna.154 Vidare har två 

förslag har lagts fram på nya ordningar för samråd och konsultation, det ena år 2009 som inte 

ledde till någon förändring i lagstiftning, och den andra 2017 vars lagförslag var menat att börja 

gälla samma år men som ännu inte trätt i kraft.155 För att förankra de krav som förekommer i 

                                                 
147 ACFC, 2017, summary. 
148 ACFC, 2017, p. 5 och 9. 
149 ACFC, 2017, p. 38 och p. 41. 
150 ACFC, 2017, p. 11. 
151 ACFC, 2017, p. 43. 
152 För utförligare redogörelser, se Brännström, 2017, s. 131–135 och Bengtsson, Torp, 2012, s. 143–145.  
153 ILO169 är en förkortning av den Internationella Arbetstagarorganisationens konvention Convention 

concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries som trädde i kraft den 5 september 

1991. Konventionen behandlar uteslutande urfolks rättigheter. För utredning av Sveriges inställning till att 

ratificera konventionen, se SOU 1999:25. 
154 Nordisk samekonvention, utkast från finsk-norsk-svensk-samisk expertgrupp, 2005. 
155 Ds 2017:42, s. 83. 
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UNDRIP för giltig konsultationsordning156 i en svensk kontext, kommer dessa två förslag till 

förändring i svensk lag genom ny ordning för samråd och konsultation, beskrivas i detta avsnitt.  

Regeringskansliet tog år 2009 fram ett förslag på konsultationsordning för att öka 

samiskt inflytande: Ds 2009:40. I promemorian framhålls att samer har möjlighet att påverka i 

samma utsträckning som andra intressenter.157 På grund av Sveriges internationella förpliktelser 

finns krav på att ge samer, i egenskap av urfolk, möjligheter att i större mån än andra intressenter 

uttala sig och påverka beslutsprocesser.158 Förslaget mottog kritik från flera remissinstanser, 

bland annat diskrimineringsombudsmannen och flera samiska företrädare. Kritiken var bland 

annat att konsultation enligt förslaget endast skulle gälla mellan Regeringskansliet och 

Sametinget; ingen skyldighet skulle enligt promemorian föreligga för övriga svenska myndig-

heter.159 Dessutom ankom det på regeringen att avgöra hur, och om ens, en konsultation borde 

genomföras.160 Förslaget hade alltså inte tagit hänsyn till Sveriges internationella förpliktelser 

och innehållet i dessa konventioner och deklarationer samt rekommendationer från 

internationella granskningsorgan; åtminstone hade inte hänsyn tagits i tillräckligt hög grad.161 

Samiska företrädare hade inte konsulterats då denna promemoria utarbetades. Den föreslagna 

processen hade alltså inte tagits fram gemensamt av de berörda parterna, det vill säga det 

samiska folket och den svenska staten. Det gick så långt att utredaren valde att avgå, då denne 

inte tilläts förankra och diskutera förslaget med samiska företrädare, och promemorian 

publicerades anonymt.162 Förslaget kritiserades hårt av olika intressenter och ledde inte till 

någon ny lagstiftning. 

Den internationella kritiken mot svenska bestämmelser om konsultation med det 

samiska folket, som redovisats i avsnitt 4.1.2, pekar tydligt på att det finns ett behov av ny 

lagstiftning och nya processer i det svenska rättssystemet. Därför genomfördes en utredning av 

de rättsliga konsekvenser som skulle uppkomma om det i svensk lagstiftning infördes en 

skyldighet för svenska myndigheter att konsultera samiska folket i frågor som berör dem. 

Utredningen mynnade ut i ett förslag till en ny konsultationsordning år 2017. Till skillnad från 

genomförandet av utredningen 2009 involverade utredningen 2017 även samiska företrädare. 

Dessa företrädare gavs möjlighet att uttrycka sina synpunkter kring hur ett konsultations-

förfarande skulle kunna utformas och dessa synpunkter ska ha tagits med i utarbetandet av Ds 

                                                 
156 Detta har redovisats i avsnitt 3. 
157 Ds 2017:43, s. 29–30.  
158 Ds 2017:43, s. 30.  
159 Ds 2017:43, s. 11.  
160 Ds 2017:43, s. 30.  
161 Ds 2017:43, p. 31–32.  
162 Bengtsson, Torp, 2012, s. 145. 
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2017:43.163 Departementspromemorian föreslår en förändring i form av en egen lag, separat 

och utöver den samrådsskyldighet som finns i redan gällande lagstiftning, med syfte att öka 

samernas inflytande över de processer som är av särskild betydelse för dem.  

 

 Bakgrunden till och syftet med en ny konsultationsordning 

Utifrån en bedömning av den kritik som riktats mot Sverige från internationellt håll, och också 

från samiskt håll, visades i utredningen att den redan existerande lagstiftningen i svensk rätt 

som reglerar samernas rätt till samråd, inte i tillräckligt hög grad säkerställer samiskt inflytande 

i beslut som påverkar dem.164Att i beslutsprocesser ge samerna rätt att utveckla sina synpunkter 

och förstärka deras inflytande över sina angelägenheter, är det tyngst vägande skälet till att 

införa en ny regel om konsultationsskyldighet.165 Syftet med den föreslagna samråds-

skyldigheten166 är att lyfta samernas inställning, som den konsulterande myndigheten sedan kan 

ta hänsyn till när beslut tas i ärendet. De samiska åsikterna som framkommer vid konsultationen 

ska ge den konsulterande myndigheten beslutsunderlag.167 Genom att myndigheten får en 

uppfattning om de konsekvenser som uppkommer för samerna och tar del av den samiska 

kunskap som har betydelse för ärendet, kan samerna påverka utgången i ärendet.168 Detta kallas 

i promemorian för medbestämmande.169 För att uppnå syftet med konsultationen bör giltigheten 

i ett ärendebeslut inte vara beroende av att samiska företrädare ger sitt samtycke. Det föreslagna 

konsultationskravet innebär inte att ett beslut blir ogiltigt om samiskt samtycke saknas.170  

 

 Internationell rätt 

Promemorian uppmärksammar att det finns internationella överenskommelser som svenska 

staten är bunden av, som innehåller regler kring urfolks rättigheter, eller som det uttrycks i 

promemorian: har ”bäring på samråd med urfolk”.171 Det finns ingen djupare redogörelse av 

dessa åtaganden i promemorian. De generella rekommendationerna kopplade till de internatio-

nella dokumenten redovisas med tydliga förklararingar att de inte är juridiskt bindande för 

svenska staten.172 Däremot beskrivs den kritik som Sverige mottagit genom de gransknings-

                                                 
163 Ds 2017:43, s. 13.  
164 Ds 2017:43, s. 35.  
165 Ds 2017:43, s. 40 och s. 66–67. 
166 För analys av detta ordval, se avsnitt 5.6. 
167 Ds 2017:43, s. 40–41.  
168 Ds 2017:43, s. 74. 
169 Ds 2017:43, s. 41. 
170 Ds 2017:43, s. 74. 
171 Ds 2017:43, s. 11. 
172 Ds 2017:43, s. 13–14.  
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organ som verkar utifrån dessa konventioner och deklarationer (se avsnitt 1.2). Det framhålls 

att de rekommendationer som riktats mot Sverige i samband med dessa granskningar är en stark 

orsak till att konsultationsprocesser mellan svenska staten och samerna i Sverige utreds på 

nytt.173  

UNDRIP beskrivs i promemorian som en resolution som innehåller regler som är 

vägledande, men som inte är bindande. I promemorian påminns läsaren om den svenska 

röstförklaringen i samband med att Sverige röstade för deklarationen. Särskilt lyfts den svenska 

regeringens syn på principen om FPIC som en metod som är viktig för att säkerställa samråd 

och dialog, men att FPIC inte innebär rätt till veto för urfolk (om veto, se avsnitt 3.5).174 

 

 Omfattning av konsultation  

För att verkligt samråd – vilket är syftet med lagförslaget – ska garanteras, måste processen 

innebära mer än ett möte där information överlämnas av en myndighet och där samiska åsikter 

inte tas hänsyn till.175 Den föreslagna konsultationsordningen ska vara skild från de samråd som 

redan finns i lagstiftning. Den är skild för att det är en egen, fristående reglering och också för 

att innebörden och innehållet skiljer sig från andra lagreglerade samråd. Enligt förslagets sjätte 

paragraf ska enighet eller samtycke eftersträvas vid en konsultation vilket innebär att 

konsultationen ska likna överläggningar eller förhandlingar.176 Enligt promemorian innebär den 

form, som snarare liknar förhandlingar än informationsgivande från myndigheten, att flera 

möten kan krävas, trots att normalfallet är att ett möte är tillräckligt.177  

Annat som skiljer samrådsplikten178 i Ds 2017:43 från övrigt samråd är att samerna i ett 

tidigt skede ska få insyn i beslutsprocessen. Detta står dock inte uttryckligen i lagförslaget, där 

det endast är angivet att Sametinget ska underrättas om att det finns ett ärende där konsultation 

kan vara aktuellt.179 Att samerna tidigt får insyn kan leda till att samerna får ökad förståelse för 

de myndighetsbeslut som tas i ärendet, och att myndigheten som ansvarar för ärendet får ökad 

förståelse för ståndpunkterna från samiskt håll.180 En konsultation kan enligt promemorian 

legitimera beslut som går samerna emot och göra genomförandet lättare.181 

 

                                                 
173 Ds 2017:43, s. 12. 
174 Ds 2017:43, s. 16–27.  
175 Ds 2017:43, s. 66. 
176 Ds 2017:43, s. 74. 
177 Ds 2017:43, s. 67–68 och s. 107–108. 
178 För analys av detta ordval, se avsnitt 5.6. 
179 6 § § i förslaget till konsultationsordning Ds 2017:43, s. 6. 
180 Ds 2017:43, s. 40.  
181 Ds 2017:43, s. 44.  
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 Konsultationsprocessens genomförande, avslutande och undantag. 

Förslaget innebär att konsultationsplikt inte gäller i ärenden som påverkar samerna och deras 

levnadsförhållanden endast bagatellartat, utan ärendet ska vara av särskild betydelse för 

samerna.182 Något som inte anses vara av särskild betydelse för samerna, och som är ett exempel 

på en situation som inte bör omfattas av konsultationsplikt, är undersökningsarbete enligt 

minerallagen (1991:45), då det i promemorian framförs att undersökningsarbeten inte medför 

större olägenheter för samernas renskötsel och markanvändning.183 

Vidare föreslås att vissa ärenden kan undantas konsultationsplikt. Undantag ska gälla 

om det är uppenbart att konsultation är obehövlig och som exempel lyft situationer där en fråga 

hanteras parallellt av flera myndigheter och konsultation redan genomförts av en myndighet.184 

Om en myndighet tror att konsultation inte kommer leda till samtycke eller enighet i ett ärende, 

är det inte ett giltigt skäl att underlåta konsultation och denna situation omfattas alltså inte av 

undantagen.185 Vid osäkerhet om ett ärende är av särskild betydelse för samerna bör den 

ansvariga myndigheten ta kontakt med samiska företrädare, någon som dock inte står 

uttryckligen i lagförslaget utan endast i promemorian. Om detta inte görs kan samiska 

företrädare själva påpeka att konsultation bör genomföras i ärendet. Detta innebär inte en 

skyldighet för myndigheten att genomföra konsultation, eftersom promemorian inte föreslår att 

samerna ska ha en lagstadgad initiativrätt.186 

I promemorian förslås att en konsultationsprocess kan avslutas om Sametinget inte 

deltar i konsultation och konsultationen inte kan genomföras inom rimliga tidsgränser. Då 

saknas enligt förslaget förutsättningar för att nå målen i 2 §, vilka är enighet eller samtycke. 

Detta innebär att den myndighet som är ansvarig för ärendet kan ge upp på konsultationen.187 

”(…) om den ena parten bestämt förklarat att enighet inte kan uppnås, får konsultationen 

rimligen anses avslutad.”188 

Beslut som tagits utan konsultation, trots att detta varit motiverat, ska inte upphävas om 

det inte inneburit att ärendets utgång väsentligen skulle ändrats om konsultation genomförts. 

Beslutet ska heller inte upphävas om konsultationen inte följt de uppställda reglerna för 

                                                 
182 2 § i förslaget till konsultationsordning Ds 2017:43, s. 5; Ds 2017:43, s. 99. 
183 Ds 2017:43, s. 100.  
184 Ds 2017:43, s. 59.  
185 Ds 2017:43, s. 105. 
186 Ds 2017:43, s. 100–101 och s. 108. 
187 Ds 2017:43, s. 109. 
188 Ds 2017:43, s. 71.  
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genomförande. Ett exempel på avvikande konsultationsordning som lyfts i promemorian är om 

Sametinget, i sin förberedelse för konsultation, fått för kort tid på sig.189  

Vidare anges att det är naturligt att den tid det tar för konsultation med Sametinget kan 

leda till att ett ärendes handläggningstid förlängs.190 Ärenden som är särskilt brådskande 

föreslås undantas från konsultationsplikten. För att undantas krävs dock att anledningen till 

brådskan är att mycket stora allmänna olägenheter skulle följa om en fördröjning av ärendet 

skedde. Även när ett ärende regleras av lagstiftning som stadgar att handläggningstiden är 

begränsad, och konsultation inte kan genomföras inom den satta tidsramen, kan det undantas.191 

Det är dock av stor vikt att konsultationerna inte innebär för stora kostnader för det allmänna 

eller enskilda och inte ”drar ut på tiden”.192  

   

 Begreppet samråd och konsultation  

Att uppnå enighet eller samtycke är målet med konsultationen enligt den förslagna lagens 2 §. 

Enighet innebär enligt förslaget att myndigheten och de samiska företrädarna är överens, medan 

samtycke innebär att de samiska företrädarna accepterar ett förslag som en kompromiss, trots 

att de anser att det finns en bättre lösning.193 En samrådsprocess innebär diskussion av någon 

form där båda parter bidrar med sin åsikt, medan konsultation har betydelsen rådfrågning. I 

urfolksrättsliga sammanhang däremot innebär konsultation snarare förhandlingar.194 I 

departementspromemorian framförs att en konsultationsordning innebär en samrådsplikt som 

är mer långtgående.195 Dock beskrivs att det som föreslås fortfarande är en ordning för samråd 

som, för att gå i linje med internationell urfolksrätt, benämnas konsultation.”196  

 

 Samisk representation  

Förslaget i promemorians utgår från att Sametinget är en lämplig företrädare för det samiska 

folket. Utgångspunkten är att alla konsultationer genomföras med Sametinget då Sametinget i 

dess folkvalda del är att anse som samisk företrädare. I och med Sametingets dubbla roller gör 

faktumet att de inte endast företräder samiska intressen utan också statens intressen att en 

konsultationsskyldighet med Sametinget inte innebär ett självklart uttryck för samiskt 

                                                 
189 Ds 2017:43, s. 81.  
190 Ds 2017:43, s. 44.  
191 Ds 2017:43, s. 58. 
192 Ds 2017:43, s. 71. 
193 Ds 2017:43, s. 109. 
194 Ds 2017:43, s. 40.  
195 Ds 2017:43, s. 54.  
196 Ds 2017:43, s. 41.  
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självbestämmande.197 ”Vid diskussioner om konsultationer med ett organ för samerna har det 

alltså varit fråga om ett samråd med en myndighet med ansvar för förvaltningsuppgifter på 

området.”198 Det är inte självklart att Sametinget är den representant för det samiska folket med 

vilka konsultation ska genomföras.199 

I promemorian diskuteras att Sametingets lämplighet som samiska folkets företrädare 

bör ses ur samernas eget perspektiv främst. Om den konstruktion som gäller idag, där 

Sametinget har dubbla roller, inte uppfattas som ett för stort problem vad gäller att föra fram 

samernas vilja av det samiska folket ska ingen större förändring genomföras i Sametingets 

konstruktion. Promemorian konstaterar, utan vidare diskussion och utan att reda ut samiska 

folkets faktiska åsikt i denna fråga, att svenska regeringen och svenska myndigheter inte anser 

att Sametingets dubbla roller är problematiskt i detta hänseende. Slutsatsen är att ingen 

förändring i Sametingets konstruktion kan genomföras om en konsultationsordning ska kunna 

träda i kraft inom rimlig tid och att Sametinget därför, som det är konstruerat, får anses företräda 

samiska intressen.200 

I samband med diskussionen om samiska företrädare diskuteras den ökade 

arbetsbelastningen för Sametinget. Denna ökade arbetsbelastning innebär att högre kostnader 

tillkommer för Sametinget och för de samiska organisationer som möjligen medverkar i 

konsultationsprocesser. Promemorian föreslår att Sametinget erhåller fler personalresurser, 

samt att de folkvalda i Sametinget får möjlighet till utökade kompetens för att på så sätt kunna 

hantera fler områden i konsultationssyfte samt att förbättra möjligheterna att hantera fler 

ärenden.201 Förslaget utgår dock från att dessa ökade kostnader kan bekostas av de redan 

befintliga resurserna/utgiftsramarna.202  

 

 Departementspromemorians remissvar 

Departementspromemorian fick stor respons när den låg ute för remiss och närmare 100 

remissinstanser har uttalat sig om förslaget till ny konsultationsordning. I detta avsnitt redovisas 

de starkaste argumenten och den kritik mot förslaget som genomsyrat responsen från samiska 

remissinstanser.  

                                                 
197 Ds 2017:43, s. 48.  
198 Ds 2017:43, s. 28.  
199 Ds 2017:43, s. 35. 
200 Ds 2017:43, s. 50.  
201 Ds 2017:43, s. 93.  
202 Ds 2017:43, s. 85.  
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Förslaget innehåller inga tydliga regler om vilka ärenden där konsultation är ett krav 

och vilka ärenden som undantas. Samiska folket ges inte möjligheten att själva avgöra vilka 

frågor som är av särskild betydelse för dem, vilket har mött stark kritik. Sáminuorra uttrycker 

detta som sådant:  

 

Idag finns det en avsaknad av kompetens om samiska förhållanden och näringar hos 

myndigheter vilket gör att gränsdragningarna kan komma att bli till samernas nackdel. Det 

vill säga att konsultationspliktiga parter hellre (och enklare) exkluderar än inkluderar frågor 

som bör rymmas inom konsultationsplikten.203  

 

Att undersökningstillstånd vid mineralutvinning enligt förslaget är undantaget konsultation 

kritiseras av flera instanser.204 Det vore rimligare enligt dessa instanser att samiska folket 

avgjorde vilka frågor som är så pass betydande för dem att konsultations krävs. Som en naturlig 

konsekvens av detta avgör samerna själva också vilka frågor som inte är betydande och alltså 

kan undantas konsultationsskyldigheten. En annan stark grund till samernas behov av 

konsultation grundar sig i ett behov att vara delaktiga i processer i ett så tidigt stadium som 

möjligt, något som är särskilt viktigt vid frågor om markanvändning. Att frångå 

konsultationsskyldighet i det första stadiet och därmed en beslutsprocess som potentiellt kan 

leda till ett beslut som gravt påverkar samisk mark helt går ifrån detta grundläggande behov.  

Initiativrätten bör tillfalla samer. SSR, Sáminuorra och Sametinget uttrycker i sina 

remissvar att samiska företrädare själva ska ha rätt att ta initiativ till konsultation. 

Enligt förslaget är ett beslut i ett ärende som påverkar samer giltigt även om samiskt 

samtycke inte erhållits. Samerådet uttalar i sitt remissvar att de anser det vara riktigt att 

myndigheten tar det slutliga beslutet, men att detta inte innebär att vilka beslut som helst kan 

tas. Samerådet påminner om att beslut fortfarande måste tas i samförstånd med svensk grundlag 

och i 1 kap. 2 § regeringsformen stadgas att ”Samiska folkets [...] möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. Beslut som inte går i linje med denna 

regel bör inte tas oavsett om samtycke erhållits eller ej, eller om konsultation genomförts eller 

ej.  

Något som kritiseras av samtliga analyserade remissinstanser är att det i promemorian 

saknas en analys av principen om FPIC. Remissinstanserna anser att de fall där erhållet samiskt 

samtycke är ett krav måste tas med i lagförslaget. Att ett beslut enligt förslaget ska vara giltigt 

                                                 
203 Remissvar Sáminuorra, s. 3, 23-11-2017.  
204 Se Ds 2017:43, s. 100. 
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även när ingen överenskommelse nåtts mellan samerna och den beslutande myndigheten går 

inte i linje med internationell folkrätt. Förutom avsaknaden av en analys kring hur den 

internationella principen FPIC påverkar eller bör påverka svensk rätt, eller ens vad principen 

innebär, beskrivs övrig internationell rätt på ett felaktigt sätt enligt många remissinstanser. SSR 

anser att detta är särskilt allvarligt på det egendomsrättsliga området. De anser att utvecklingen 

i internationell urfolksrätt gått från krav på konsultation till krav på samtycke innan beslut tas i 

frågor som påverkar deras egendomsrätt, något som inte framgår i departementspromemorian. 

Samerådet påpekar att internationell kritik från CERD innebar att samiska företrädare ska kunna 

påverka beslut som berör dem, och att FPIC ska erhållas från samiska lokalsamfund.  

Beskrivningen av de resurser som samerna har rätt till stämmer heller inte överens med 

internationell rätt. Flera instanser uppmärksammar detta och understryker behovet av att 

Sameting, samebyar och samiska organisationer får tillräckliga resurser att sätta sig in i 

konsultationsprocessen och delta på lika villkor. Promemorian föreslår att konsultation inte får 

dra ut på tiden i onödan eller kosta för mycket. Urfolk ska få de resurser som krävs för att en 

meningsfull konsultation ska kunna genomföras; detta inkluderar tid. 

Flera remissinstanser har i sin respons av Ds 2017:43 kritiserat att lagförslaget utgår 

från att Sametinget är den främsta representanten för alla samiska frågor. Även Sametinget 

själva framför att de inte alltid delar åsikterna hos samiska organisationer i frågor som rör 

samisk kultur och det samiska samhället. SSR ställer sig inte bakom promemorians förslag på 

Sametinget som utgångspunkt för alla konsultationer då de inte anser att Sametinget företräder 

renskötseln. De påminner om att konsultationer som genomförs med fel representanter kan leda 

till rättighetskränkningar för urfolk såväl som konsekvenser för staten. Även Sáminuorra 

ifrågasätter Sametingets roll som bäst lämpade att representera samiska folket i alla frågor med 

tanke på Sametingets dubbla roller.  
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5 Analys och diskussion 
 

Eftersom förutsättningarna för genomförande av konsultation och erhållande av FPIC varierar 

mellan de stater som röstat för UNDRIP, kan inte någon generell beskrivning om kravens 

utförande presenteras. Utformningen av staternas implementering av reglerna UNDRIP och i 

andra internationella överenskommelser som behandlar urfolksrätt varierar. Några över-

gripande krav på konsultation som, om konsultationen genomförs på ett korrekt sätt, kan leda 

till ett giltigt samtycke har sammanställts i avsnitt 3.7. De sammanfattande punkterna utgör 

utgångspunkten för den analys som följer i detta kapitel.  

 

5.1 Konsultation ska genomföras med urfolket som kollektiv i god anda 
med målet att nå en överenskommelse 

Konsultation ska enligt lagförslagets 6 § genomföras i god anda med målet att nå en 

överenskommelse. Detta mål stämmer överens med de regler som ställs upp i artikel 19 och 

artikel 32 i UNDRIP. Lagförslagets goda syfte att skapa en konsultationsordning där parterna 

har inställningen att komma överens innebär inte att lagförslaget saknar brister. De diskussioner 

i promemorian som ska verka för en djupare förståelse om hur målet kan uppnås är också 

bristfälliga. Enligt den nämnda paragrafen är tidsbrist en giltig orsak till att avsluta eller undanta 

ett ärende från konsultationsplikt. Om en konsultation på grund av annan lagstiftning tvingas, 

eller på grund av att myndigheten eller Sametinget avslutar konsultationen på grund av brist på 

tid, avslutas innan en överenskommelse har nåtts, har parterna misslyckats med att nå målet, se 

4 § 1 st. i lagförslaget. Jag anser att regeln som tillåter, eller i vissa fall tvingar, ett för tidigt 

avslut på konsultation är onödig och innebär att konsultationsförslaget inte lever upp till kravet 

på att konsultation ska genomföras i god anda med målet att nå en överenskommelse som ställs 

i UNDRIP. Genom att i lagförslaget erbjuda myndigheter en ursäkt till att gå till beslut trots att 

parterna är oense, går lagförslaget enligt mig dessutom emot kravet på att ett samtycke ska vara 

fritt och informerat. Urfolk ska få tillräckligt med tid för att processa alla de upplysningar som 

innebär att de kan ta ett välinformerat beslut och utan tvång.  

 

5.2 Konsultation ska genomföras genomgående i hela beslutsprocessen 
från ett tidigt skede 

De diskussioner som förs i promemorian kring vissa önskade effekter som kan följa av en 

genomförd konsultation vittnar om missförstånd vid tolkning av den internationella 

urfolksrätten. Ett exempel på detta är förklararingen till att det är viktigt att samer får vara 

delaktiga från ett tidigt skede i beslutsprocessen. Anledningen till att urfolk ska involveras i ett 
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tidigt stadium av beslutsprocesser är, enligt internationella granskningsorgans kommentarer 

och rekommendationer, att urfolk får chansen att bli ordentligt insatta i de beslutsprocesser som 

påverkar dem. Om de har insyn och är fullt införstådda med förslaget från första början höjs 

deras kunskap i ärendet; de blir informerade. Detta innebär att de kan avgöra om de vill ge eller 

hålla tillbaka sitt samtycke till det slutliga förslaget. Genom att göra urfolket delaktigt från 

första början och genom hela processen och genom att låta dem uttala sig är det mer troligt att 

urfolket samtycker till det slutligt förslaget. 205 Det som uttrycks i Ds 2017:43 är att samerna, i 

och med den genomgående insyn de fått genom att ta del av beslutet från ett tidigt stadium i 

myndighetens arbete, lättare skulle kunna acceptera beslut som går dem emot vilket skulle 

kunna innebära ett enklare genomförande av beslutet. Detta stämmer inte överens med vare sig 

internationella regler kring konsultation eller FPIC, eller någon doktrin som utreder begreppen. 

 

5.3 Konsultation ska genomföras närhelst urfolket blir, eller kan bli, 
påverkat av ett beslut, särskilt vad gäller markanvändning där det i 
vissa fall krävs FPIC 

Den saknade initiativrätten för samiska aktörer i kombination med att det inte tydliggjorts vilka 

situationer som infattas eller undantas konsultationsplikt är en stor brist i förslaget. Konsultation 

ska genomföras närhelst urfolket blir, eller kan bli, påverkat av ett beslut för att leva upp till 

internationell urfolksrättslig standard.  

I promemorian föreslås att processen för att ge ut undersökningstillstånd vid 

mineralbrytning ska kunna undantas från konsultationsskyldighet. I promemorian framförs att 

undersökningsarbeten inte medför större olägenheter för samernas renskötsel och 

markanvändning. Det faktum att undersökningar genomförs med förhoppning att det ska leda 

till fyndigheter, vilket innebär en möjlighet att bearbetningstillstånd ges i framtiden, diskuteras 

inte i promemorian. Trots att detta undantag endast presenterades som ett exempel i några 

meningar drog det till sig stark kritik från remissinstanserna. De samiska företrädarnas 

remissvar visar tydligt att det råder olika åsikter mellan samerna och staten om vilka frågor som 

är av särskild vikt för det samiska folket och alltså bör omfattas av konsultationsplikt. 

 

                                                 
205 HRC Draft study, 2018, p. 26–27.  
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5.4 Konsultation ska genomföras genom urfolkets egna institutioner, 
med alla som är del av folket eller med de delar av urfolket som 
särskilt påverkas 

Lagförslaget utgår från att konsultationer ska genomföras med Sametinget. Sametingets 

lämplighet som representant för det samiska folket är genomgående i hela promemorian. 

Sametinget är en myndighet som ska bevaka specifika frågor206 som direkt berör samer och är 

konstruerat på ett sådant sätt att samer har vissa möjligheter att påverka utan att skapa 

självbestämmande, alltså utan att det samiska folket genom Sametinget givits reellt politiskt 

inflytande eller konstitutionella befogenheter.207 Detta kan utläsas i att Sametingets uppdrag är 

att bevaka och inte bestämma i frågor som berör samer. På Sametingets offentliga hemsida står 

det att ”Sametinget utövar ännu inte något faktiskt självbestämmande, utan kan ses som ett 

rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor.”208 Sametinget ska bevaka frågor 

som direkt berör samer. Enligt internationell rätt ska urfolk ha inflytande i alla frågor som berör 

eller kan beröra dem, inte bara i frågor som direkt berör dem.209 Sametingets uppbyggnad och 

brist på direkt inflytande över samiska frågor har fått kritik, både från internationellt och 

nationellt håll.210 Sametingets konstruktion kan anses problematiskt för att genomförd 

konsultation med dem ska anses vara tillräcklig och att erhållet FPIC ska anses vara giltigt 

enligt internationell rätt.  

Genom promemorians referens till röstförklaringen given av Sveriges ständiga 

representation vid FN är denna fortfarande giltig. En slutsats kan dras att Sametinget fortfarande 

anses vara ett tillfredsställande verktyg för att säkerställa samiska folkets rätt till 

självbestämmande.  För att en konsultation med ett urfolk ska vara giltigt enligt reglerna i 

UNDRIP, ska konsultationen genomföras genom urfolkens egna institutioner. Dessa 

institutioner ska vara erkända av urfolk. Det kan ifrågasättas om Sametinget är en sådan 

institution och som konsekvens av detta uppkommer frågan om internationella 

granskningsorgan kommer anse att konsultationer genomförda med Sametinget är giltiga enligt 

internationell urfolksrätt. Då samerna själva har ett lågt förtroende för Sametinget kan tingets 

legitimitet som representant ifrågasättas.211 

                                                 
206 De frågor Sametinget ska bevaka finns specificerat i 1 § förordning (2009:1395) med instruktion för 

Sametinget och 2 kap. 1 § sametingsL. 
207 Lawrence, Mörkenstam, 2012, s. 215. 
208 Sametinget [https://www.sametinget.se/bakgrund] hämtad den11 november 2018.  
209 Jämför Norska Sametingets verksamhetsområde som gäller ”ale saker som etter tingets oppfatning særlig 

berører den samiske folkegruppe”, (LOV 1987-06-12 nr 56 § 2–1). 
210 För exempel, se Lawrence, Mörkenstam, 2012, s. 208.  
211 Se Lawrence, Mörkenstam, 2012, s. 226–227. 



45 

 

Urfolket ska delta och kunna påverka utformningen av konsultationsprocessen. Även 

om samer har deltagit när Ds 2017:43 tagits fram, har de inte valt Sametinget som representant 

för dem. Genom att läsa de samiska remissinstansernas inställning till detta är det uppenbart att 

det krävs en mer noggrann analys om vilken instans som kan anses representera det samiska 

folket i olika frågor. Tveksamheten i Sametinget som företrädare för samiska folket lyfts i 

promemorian och det konstateras att samernas åsikt väger tyngst i denna fråga. Trots detta görs 

ingen undersökning av samernas uppfattning, utan ett förslag där alla konsultationer i 

huvudregel ska genomföras med Sametinget läggs fram. Att detta inte diskuteras mer än på en 

halv sida av promemorians 100 sidor är anmärkningsvärt, särskilt då internationell urfolksrätt 

tydligt beskriver att ett samtycke från en ”felaktig” representant, alltså någon som inte har 

urfolkets stöd, är ogiltigt. Eftersom FPIC endast kan ges av kollektivet, då syftet med principen 

är att urfolkets kollektiva åsikt ska framföras och genom det ges möjlighet att påverka beslut 

som berör dem, är samtycke givet av en falsk representant utan värde. Det innebär att den 

konsultationsprocess som genomförts med denna aktör är bortkastad. Oavsett vad svenska 

regeringen uttryckte vid tiden då de röstade för UNDRIP, tolkar jag det som att den svenska 

lösningen med Sametinget som företrädare för det samiska folket inte till fullo tillgodoser 

samernas rättighet till deltagande i processer som påverkar dem, oavsett om processen varit fri 

och Sametinget har kunnat ge ett informerat och på förhand givet samtycke. 

 

5.5 Resurser ska i form av ekonomiska medel, information och tid ska 
tillsättas vilket möjliggör att urfolket kan sätta sig in i 
konsultationsärendet  

En tolkning av konsultationsförslaget göras utifrån de olika delar som  principen FPIC 

innehåller: samtycket ska vara fritt, informerat och givet i förhand och processen för att nå ett 

sådant samtycke ska tillhandahålla möjligheten till att ett sådant samtycke kan ges. Innebär 

förslaget på en ny konsultationsordning i Ds 2017:43 en process som är fri från inslag som på 

något sätt kan verka för att samerna känner sig tvingande att ta ett visst beslut? Innebär förslaget 

att processen möjliggör att samtycke kan ges i förväg, alltså innan ett beslut tas eller en åtgärd 

genomförs? Innebär förslaget att processen möjliggör att samerna kan ta ett informerat beslut 

genom att alla fakta som behövs för att göra ett välgrundat val görs tillgängliga för dem?  

De viktigaste resurserna som ska tillhandahållas till representanter för urfolk är 

information och tid. De samiska representanter som är aktuella i en konsultationsprocess, 

Sametinget och i vissa fall samebyar och samiska organisationer, behöver fler resurser för att 

kunna hantera den ökade arbetsbelastning som förväntas följa av den nya konsultations-
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ordningen. Resurser behövs för att de ska kunna sätta sig in i alla ärenden ordentligt och kunna 

ta till sig och analysera den information som följer av ärendet för att ta ett välgrundat beslut. 

För Sametingets del behövs ekonomiska resurser tillskjutas till dess parlamentariker för 

utbildning, som kan bidra med den kompetens som krävs för att sätta sig in i alla typer av 

ärenden. Detta konstateras av de remissinstanser som gett respons till Ds 2017:43 och även i 

departementspromemorian. Trots detta är promemorians slutsats att den ökade belastningen för 

det samiska folkets representanter inte behöver resurstillskjutning, utan att detta kan lösas inom 

de existerande budgetramarna. Utan utökade ekonomiska resurser kommer konsekvensen att 

bli att de samiska representanternas möjlighet att ta ett informerat beslut kraftigt begränsas. Jag 

saknar en diskussion om det inflytande som samer borde ha över resursfördelningen vid 

exploatering av deras traditionella marker, i enlighet med den rapport specialrapportören för 

urfolkens mänskliga friheter och rättigheter utgivit. 212 Enligt internationell rätt är ett exempel 

på den typ av påverkan urfolk kan ha på det slutgiltiga beslutet – som alltså inte innebär veto i 

frågan om ett projekt ska genomföras eller ej – att de får vara med och besluta om vilka typer 

av åtgärder som hade kunna lindra den skada de lidit av intrånget på deras traditionella marker, 

och ta del av de resurser kommer ut av exploateringen. Detta skulle kunna tänkas innebära en 

lösning på problemet med bristen på resurser för samiska företrädare.  

Förutom ekonomiska resurser behövs även resurser i form av tid. Tidsbrist kan enligt 

promemorian innebära att ett ärende undantas konsultationsskyldighet. Om Sametinget, till 

följd av tidsbrist, inte på ett ordentligt sätt kan genomföra en konsultation innebär detta inga 

konsekvenser för ärendebeslutets giltighet. Ärenden som enligt lagförslaget ska innefattas av 

konsultationsskyldighet ska anpassa sig till övrig reglering som styr ärendets handläggning. Om 

den övriga regleringen innebär tidspress påverkar detta möjligheten till en konsultation som 

lever upp till målet att mynna ut i en överenskommelse. Det kan ifrågasättas vilken effekt den 

separata lagen om konsultationsskyldighet kommer få i praktiken, om annan lagstiftning ändå 

i stor mån styr konsultationsprocessen. Urfolk behöver tid för att kunna sätta sig in i ett ärende. 

Tid är en resurs som regeringar och myndigheter ska tillhandahålla samerna, för att leva upp 

till de krav som ställs för en giltig konsultationsprocess enligt UNDRIP.  

 

 

                                                 
212 HRC, 2009, p. 53. Se avsnitt 3.3. 
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5.6 Konsultation ska genomföras på ett meningsfullt och effektivt sätt, 
vilket innebär att urfolket ska kunna påverka det slutliga beslutet 

Beslut enligt Ds 2017:43 är inte att anse som ogiltiga om samerna inte ger samtycke. En åsikt 

som framförts från samiskt håll är att beslut som är av väsentlig betydelse för rennäringen borde 

kunna stoppas om samerna inte ger sitt samtycke, men detta är inget som tagits med i 

förslaget.213 I promemorian presenteras att det inte är motiverat att upphäva beslut som tagits 

utan konsultation, trots att ärendet lever upp till de kriterier som egentligen skulle innebära 

konsultationsskyldighet, det vill säga att ärendet väsentligt påverkar samerna. Skulle det som 

framförts vid en konsultation väsentligen ändrat beslutet, ska det dock upphävas. Jag har svårt 

att förstå hur det går att avgöra om en konsultation skulle ändrat ett ärendets utgång om ingen 

konsultation genomförs. Det skulle varit mer rimligt om samerna konsulteras när det väl 

upptäckts att ärendet är av sådan beskaffenhet att konsultation borde ha genomförts, och att det 

finns en möjlighet att ändra de beslut som tagits trots att de borde föregåtts av konsultation. 

Det råder viss förvirring av termerna samråd och konsultation, och av det följer en 

förvirring kring vad lagförslaget i Ds 2017:43 innebär. I förslaget används termerna samråd och 

konsultation trots att det i promemorian ges en förklaring som påvisar att termerna har olika 

betydelse, se avsnitt 4.2.5. Att uppnå enighet eller samtycke är målet med konsultationen enligt 

den förslagna lagens 2 §. Enighet innebär enligt förslaget att myndigheten och de samiska 

företrädarna är överens, medan samtycke innebär att de samiska företrädarna accepterar ett 

förslag som en kompromiss, trots att de anser att det finns en bättre lösning.214 Innebär enighet 

att parterna redan är överens och samtycke att parterna nått en överenskommelse? Är alltså 

förslaget som läggs fram vid konsultationen, som samiska företrädare då kan acceptera, ett 

resultat av redan genomförda förhandlingar? Det som framförs i promemorian är att 

konsultation enligt internationell urfolksrätt innebär förhandlingar vilket är en ”mer 

långtgående samrådsprocess”. Innebörden av begreppet samråd har, som nyss nämnts, 

förklarats innebära ett utbyte av åsikter. Det skulle kunna tolkas som att konsultationsordning 

som föreslås fortfarande är ett samrådsförfarande. Den nya ordningen ska enligt promemorian 

benämnas konsultation; innebär då detta att det inte är konsultation? Konsultation i internatio-

nell urfolksrätt har en annan innebörd än samråd i svensk lagstiftning. Enligt urfolksrätten 

innebär konsultation ökat självbestämmande, ändring av den maktobalans mellan urfolk och 

stater som ofta föreligger i beslutsprocesser, och rättigheter som kulturell integritet, jämlikhet 

och äganderätt (detta har framförts i avsnitt 3.2). Att endast benämna processen konsultation 

                                                 
213 Ds 2017:43, s. 74. 
214 Ds 2017:43, s. 109. 
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gör inte att processen går i linje med den internationella urfolksrätten. För detta krävs att 

värdena inbäddade i samrådet ändras, inte bara benämningen.  

 

5.7 De förändringar som krävs för att uppnå en giltig 
konsultationsprocess  

Samerna och den svenska staten med dess myndigheter har ofta olika åsikter om vad som är 

bäst för det samiska folket och dess kultur och vilka åtgärder och ingrepp som innebär skada 

för den samiska kulturen. På grund av dessa olika uppfattningar är det av största vikt att 

åsikterna från båda parter får komma till uttryck. Mellan samerna och den svenska staten 

föreligger en maktobalans. Goda förutsättningar som innebär dialog mellan parterna kan 

minska denna obalans. Både konsultation och FPIC syftar till att skapa förutsättningar för god 

dialog mellan urfolk och stater och för att undvika situationer där den ena partens åsikter väger 

tyngre än den andra partens. Den makt samerna erhåller genom dessa processer behöver inte 

innebära veto eller fullständigt självbestämmande. Det behöver dock innebära en möjlighet att 

påverka sitt eget liv. Ett system som ger giltiga FPIC från urfolk innebär en rätt att kontrollera 

de aspekter som påverkar dem som folk. Just detta är det grundläggande krav UNDRIP ställer. 

För att en konsultationsordning i det svenska rättssystemet ska leva upp till de 

internationella urfolksrättsliga reglerna, främst UNDRIP, måste ett framtida förslag på en sådan 

utgå ifrån FPIC. Jag delar uppfattningen som bland annat SSR framförde i sitt remissvar att 

internationell urfolksrätt utvecklats från att uppställa krav på stater att genomföra konsultation 

till att de måste erhålla FPIC. Jag tolkar det material som framförts som att konsultation är en 

del i en process och att ett erhållet fritt, informerat och i förväg givet samtycke är vad som krävs 

av staterna nu, åtminstone i de situationer som påverkar urfolks traditionella marker och de 

resurser som finns på dessa.  

Samtycke för förslag kan endast erhållas, när processen för att nå det lever upp till alla 

tre delar som ställs upp för FPIC.215 Lagförslaget ställer inte upp regler som gynnar en miljö 

där samerna kan sätta sig in i ärendet och fatta ett informerat beslut. Tvärtom regleras 

möjligheten att avsluta konsultation på grund av tidsbrist. Risken är stor att den föreslagna 

konsultationsordningen leder till att konsultationer inte mynnar ut i en överenskommelse eller 

att företrädaren för det samiska folket tvingas ta förhastade beslut som kan innebära att det 

samiska folkets bästa inte hunnit utredas i tillräckligt hög grad. Samerna ska konsulteras och 

ges möjlighet att ge sitt FPIC innan beslut tas i ärenden som berör dem. Bristen på bestämmelser 

                                                 
215 HRC Draft study, 2018, p. 32.  
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om när en konsultation ska genomföras är något som remissinstanserna ifrågasatte. Tiden för 

urfolks möjlighet att ge sin åsikt kan ha stor betydelse för ett ärendes utgång, vilket är 

anledningen till att det i internationella vägledande dokument framhålls att urfolk ska få vara 

delaktiga i ett tidigt stadium i processen för ärenden som påverkar dem. Lagförslaget borde 

innehålla bestämmelser som reglerar när samiska företrädare får insyn och ges möjlighet att 

yttra sig i ärenden som är aktuella för konsultation.  

Konsultation ska genomföras särskilt i de fall där användning av mark eller 

naturresurser på urfolks traditionella marker är aktuellt och i vissa sådana fall kräver UNDRIP 

att staten erhåller urfolkets FPIC. I promemorian saknas helt en diskussion kring ärendebeslut 

som bör kräva samiska folkets samtycke för att få genomföras. Avsaknaden av en diskussion 

kring vilka ärenden där samernas samtycke krävs, utgör en av de tydligaste bristerna i Ds 

2017:43. Praxis, generella kommentarer från granskningsorgan och andra vägledande 

dokument som behandlar konsultation och FPIC gör tydligt att det föreligger en skyldighet att 

erhålla urfolks fria, informerade och i förväg givna samtycke innan vissa beslut tas, när ärendet 

behandlar användandet av urfolks traditionella marker och naturresurser. Processer som 

möjliggör ett giltigt FPIC, genom bland annat konsultation, bör upprättas i de stater som värnar 

om urfolks rättigheter. En analys av samernas rätt till FPIC måste vara utgångspunkten för ett 

nytt förslag på konsultationsordning för att försäkra samernas rätt till deltagande och för att 

Sverige ska undvika ytterligare kritik från internationella granskningsorgan. 

Promemorians bristfälliga redogörelser av internationell rätt lämnar luckor i 

diskussionerna, vilket i vissa fall leder till rent felaktiga slutsatser. En mer noggrann granskning 

av de källor som har klargjort och förklarat både konsultation och FPIC hade kunnat täppa igen 

vissa håligheter i promemorians resonemang och genom det hade kanske ett lagförslag som kan 

anses vara acceptabelt utifrån internationell urfolksrätt lagts fram. En orsak till att en 

undersökning av möjligheten för samisk deltagande genomförts och att lagförslaget utarbetats, 

är regeringens vilja att besvara den kritik som internationella granskningsorgan riktat mot 

Sveriges samepolitik och undgå sådan kritik i framtiden. Att den internationella urfolksrätt som 

lagförslaget, och den diskussion som förs i promemorian ska vila på, beskrivs på ett felaktigt 

sätt, är allvarligt. Risken är att inte heller denna utredning leder till förändringar i lagstiftning 

och att samiska rättigheter får vänta än längre innan de slås fast i svensk lag. 
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