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Sciences, University of Umeå, 1977. 

SUMMARY 

The aim of this dissertation is to illustrate 
demographic conditions, feeling of unity, know
ledge of language, requests regarding language, 
the education of the individual, and school 
conditions, all on the basis of a minority 
political frame. The aim is also to make 
suggestions of measures and continued work on 
the basis of the obtained results. The minority 
political frame indicates how different types 
of minority policies influence the unity of the 
minority in various respects. Two population 
studies and two interview studies have been 
carried out. The dissertation includes five 
previously published reports. The population 
studies embrace a total of about 15000 indivi
duals. The reindeer-tending population has 
steadily diminished in number and manifests 
an unbalanced sex distribution with a large 
number of unmarried men over 30 years of age. 
The problems of defining the Sami population 
are discussed. The results show that when the 
definition of the Saamees is separated from 
reindeer husbandry, there is a wide geographical 
scatter of the part of the Sami population which 
is not engaged in reindeer breeding. Earlier 
figures of the number of Saamees in Sweden thus 
also prove to be too low. The interview studies 
have been carried out on random samples of 
both reindeer-tenders and those who are not 
engaged in reindeer husbandry. The results 
point to differences between these two groups 
with regard to the feeling of unity with the 
Sami village. There are wide, regional diffe
rences in the knowledge of the Saamic language 
and in the use of the language. The latter has 
also been on the decline for the past 30 years. 
The results point to the need for adult educa
tion as a complement to earlier deficient basic 
education. The consequences of the possibilities 
to choose between ordinary elementary school, 
Sami school, and elementary school with Saamic 
elements are illustrated on the basis of the 
results. The final discussion points to inconsi
stencies in school policy towards the Saamees 
and criticism is levelled .against this policy. 
The educational quality of the Sami school is 



questioned. The need for new ideas in Sami edu
cation is requested and a reorganization of Sami 
education is suggested.Suggestions of further 
interdisciplinary research are put forward. The 
results underline the importance of cultural 
pluralism in school matters. The concluding words 
warn, however, against a cultural policy which 
is not rooted in reality. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med avhandlingen är att utifrån en mino-
ritetspolitisk ram belysa befolkningsmässiga 
förhållanden, samhörighet, språkkunskaper, öns
kemål om språket, den egna utbildningen samt 
skolförhållanden. Avsikten är också att utifrån 
resultaten ge förslag till åtgärder och fortsatt 
arbete. Den minoritetspolitiska ramen anger hur 
olika typer av minoritetspolitik påverkar mi
noritetens sammanhållning i olika avseenden. 
Två befolkningsundersökningar och två intervju
undersökningar har utförts. I avhandlingen in
går fem tidigare publicerade rapporter. Befolk
ningsundersökningarna omfattar totalt cirka 
15000 personer. Den renskötande befolkningen 
har stadigt minskat i antal och uppvisar en 
sned könsfördelning med många ogifta män över 
30-års åldern. Problemen med avgränsning av 
den samiska befolkningen diskuteras. Resultaten 
visar att när samedefinitionen frigörs från ren
skötselutövandet erhålles stor geografisk sprid
ning av den icke renskötande samiska befolkning
en. Tidigare uppgifter om samernas antal i Sverige 
visar sig därmed också vara för låga. Intervju
undersökningarna har utförts på slumpmässiga 
urval av både renskötande och icke renskötande 
samer. Resultaten visar på skillnader mellan 
dessa båda grupper vad avser samhörigheten med 
samebyn. Kunskaperna i samiska och språkanvänd
ningen uppvisar stora regionala skillnader. 
Språkanvändningen har också minskat kraftigt 
de senaste 30 åren. Resultaten visar på behov 
av vuxenutbildning för att komplettera tidi
gare bristfällig grundutbildning. Konsekvenser 
av valmöjligheter mellan vanlig grundskola, 
sameskola och grundskola med samiska inslag 
belyses utifrån resultaten. I slutdiskussionen 
anges att skolpolitiken gentemot samerna varit 
inkonsekvent och kritik riktas mot denna politik. 
Sameskolans pedagogiska kvalitet ifrågasättes. 
Behov av nytänkande i sameundervisningen efter
lyses och en nyorganisation av sameundervisningen 
föreslås. Förslag ges till fortsatt forskning av 
tvärvetenskaplig karaktär. Vikten av kulturell 
pluralism på skolområdet understrykes av resul
taten. I slutordet varnas dock för en kulturpo
litik utan verklighetsanknytning. 



Johansson, H. Samerna och sameundervisningen i 
Sverige. (Saamelaiset ja saamelaisopetus Ruotsis-
sa.) Akateeminen väitöskirja Uumajan yliopiston 
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa 1977. 

TIIVISTELMÄ 

Väitöskirjan tarkoitus on vähemmistöpoliittisista 
puitteista valaista väestöllisiä oloja, yhteenkuu-
luvuutta, kielitaitoa, toivomuksia kielen suhteen, 
omaa koulutusta sekä kouluoloja. Tutkimuksen tulos-
ten pohjalta ehdotetaan myös jatkuvia toimenpitei-
tä ja tutkimustyötä. Väherrmistöpoliittiset puit^ 
teet ilmaisevat miten eri väherrmistöpoliittiset 
seikat vaikuttavat tämän vähemrnistön koossa pysy-
miseen eri suhteissa. Kaksi väestö- ja kaksi haas-
tattelututkimusta on suoritettu. Väitöskirja sisäl-
tää viisi aikaiserrmin julkaistua rapporttia. Väes-
tötutkimukset käsittävät yhteensä n. 15 000 hen-
kilöä. Poroja hoitava väestö on jatkuvasti vähen-
tynyt, sukupuolijakauma on vino, poronhoitajien 
keskuudessa on paljon yli 30-vuotiaita naimatto-
mia miehiä. Saamelaisen väestön rajauksen ongel-
mista keskustellaan. Tuloksista ilmenee, että saa-
melaismääritelmää käytettäessä on eroja poronhoi-
taja- ja ei-poronhoitajaväestön kesken. Jälkimmäi-
set ovat hajaantuneet laajalle alueelle. Aikaisem-
mat tiedot Ruotsin saamelaisten lukumaärästä osoit-
tautuvat liian vähäisiksi. Haastattelututkimukset 
ovat satunnaisotoksia poronhoitoa ja ei-poronhoi-
toa harrastavista saamelaisista. Tuloksista käy 
ilmi, etta ryhmät eroavat, kun on kyse kyläyhtei-
söön samaistumisesta. Saamen kielen taito ja käyt-
tö eroavat suuresti alueellisesti. Kielen levin-
neisyys on rnyös vähentynyt voimakkaasti viimeisten 
30 vuoden aikana. Tulokset osoittavat aikuiskoulu-
tuksen tarvetta aikaisemman puutteellisen peruskou-
lutuksen täydentämiseksi. Tulokset valaisevat nii-
tä seurauksia, joita koituu valittaessa joko taval-
linen peruskoulu, saamelaiskoulu tai saamelaisvai-
kutteinen peruskoulu. Loppukeskustelussa todetaan 
saamelaisia koskevan koulupolitiikan ollen epäjoh-
donmukainen ja tätä politiikkaa arvostellaan rriyös. 
Saamelaiskoulun kasvatuksellinen laatu asetetaan 
kyseenalaiseksi. Uutta ajattelua saamelaisopetuk-
seen kaivataan ja saamelaisopetuksen uudelleen 
organisointia ehdotetaan. Ehdotetaan myös poikki-
tieteellistä jatkotutkimusta. Tulokset osoittavat 
koulualueen kulttuurin moniarvoisuuden tärkeyttä. 
Loppusanoissa varoitetaan toki kulttuuripolitiikas-
ta, jolla ei ole kosketusta todellisuuteen. 



FÖRORD 

När jag nu i denna avhandling sarrmanfattar ett 
mångårigt forskningsarbete, tänker jag med 
tacksamhet på allt som bidragit till, att jag 
kunnat genomföra det. 

Under arbetets gång har mina tankar ofta gått 
till trakterna av Övre Soppero. Utan att sam
tidigt försköna den orättfärdiga fördelningen 
av samhällets samlade resurser som medfört 
att de nordligaste delarna av vårt land på 
många sätt utarmats, vill jag ge min hembygd 
ett stort tack. Jag känner ödmjuk tacksamhet 
för att jag fått växa upp där. Jag är glad 
och stolt över att finska och samiska blev de 
språk genom vilka jag fick mina första intryck 
av omgivningen. Den omgivning som jag vill be
tyga min stora tacksamhet för att den lärde 
mig värdesätta min egen kulturella miljö och 
uppmuntrade mig att i mitt forskningsarbete 
ägna mig åt den. I mina föräldrar hade jag 
vid arbetets början ett stort stöd genom den 
muntliga tradition de kunde förmedla till mig 
om de förhållanden mitt arbete berörde. Det 
är med stor sorg som jag måste konstatera att 
ingen av dem fick uppleva arbetets slutförande. 

En tacksamhetens tanke går också till min första 
"fröken" Birgit Söderlund, g Lidin, för det var
samma sätt på vilket hon lotsade mig och mina 
klasskamrater in i det främmande svenska språ
ket. Hennes insats hade stor betydelse för oss 
som senare råkade ut för den hårdföra pedagogik 
vilken med örfilar försökte fördriva finska 
språket ur eleverna. Säkerligen har hennes pe
dagogiska insats haft grundläggande betydelse 
för att jag kunnat skriva denna avhandling på 
ett för mig ursprungligen främmande språk. 

Jag är tacksam för de ekonomiska förutsättningar 
som kunnat ordnas för undersökningarna genom an
slag från Skolöverstyrelsen och Sameutredningen. 
Enskilda tjänstemän vid SÖ och ledamöter i Same
utredningen har också gett mig synpunkter för 
vilka jag vill uttrycka min uppskattning. 

Genomförandet av de olika undersökningar som 
sammanfattas i avhandlingen har krävt många 
medhjälpare för utprövningar, datainsamling 



och bearbetning. Bland dessa vill jag nämna: Yvonne 
Andersson, Ingeborg Commes, Helena Höas, Per Nils 
Idivuoma, Inger Kuoljok, Per Gustav Labba, Karl 
Axel Persson, Kerstin Salomonsson och Carin Silver-
skjöld. Jag tackar dem alla för goda insatser och 
gott samarbete. 

I mitt arbete har jag även haft glädjen att få ta 
del av andra forskares eget material. De uppgifter 
jag erhållit från Anders Lööv, Bengt Molander och 
Ingvar Ährén har varit till stor hjälp i arbetet. 
Jag tackar dem för tillmötesgående och värdefulla 
anvisningar. 

Arbetet har inneburit kontakter med olika offentliga 
institutioner där många tjänstemän gett mig råd 
och anvisningar i mångahanda praktiska frågor. Sär
skilt omfattande har kontakterna varit med assi
stenterna vid lantbruksnämndernas rennäringsavdel
ningar och tjänstemän vid pastorsexpeditioner runt 
om i landet. Till alla dessa riktas ett varmt tack. 

Jag har haft tillfälle att få diskutera undersök
ningarnas sakliga innehåll och resultat i många 
olika sammanhang där enskilda personer gett mig 
värdefulla synpunkter. Bland dessa vill jag om
nämna ledamöter i lärarhögskolornas regionskolle
gium i norra regionen, lärare vid sameskolorna och 
deltagare vid nordkalottenkonferenser i pedagogik. 
Jag vill tacka för det intresse de visat arbetet 
och alla synpunkter jag fått av dem. 

Enskilda personer har ägnat stort intresse för olika 
delrapporter från mina undersökningar. Bland dessa 
vill jag nämna Birgitta och Hans Malker som kri
tiskt granskat och kommenterat befolkningsundersök
ningarna. Jag vill uttrycka min uppskattning för 
de tankeskärpande diskussioner i vilka de låtit 
mig bli delaktig. Ett särskilt tack vill jag ge 
Bengt Hjalmar Andersson. Han har med sin stora kun
nighet i och erfarenhet av minoritets- och skolfrå
gor gett mig kunskapsrika och frikostiga råd. 

Publicerandet av denna avhandling och de rapporter 
som ingår i den har underlättats genom skickliga 
arbetskamrater. Fiats Hamrén har hjälpt mig med data
behandling. Mathy Lundström har utfört ritarbeten. 
Gerd Andersson, Carin Fils och Birgitta Lindgren 
har i olika skeden svarat för utskrift av olika 
manuskript. Offsettryckning har utförts av Jan Olov 
Karlendahl och Staffan Sjögren. Jag är imponerad av 



den yrkesskicklighet samtliga visat och tacksam 
för att jag haft möjlighet att samarbeta med dem. 

Enskilda samer, med och utan organisationsanknyt
ning, har på olika sätt visat sitt intresse för 
mina arbeten. Intresset har kommit till uttryck i 
personliga brev, telefonsamtal, besök i hemmet 
och på min arbetsplats. Detta intresse och de 
synpunkter jag erhållit har inspirerat mig i mitt 
arbete. Jag vill uttrycka min tacksamhet för det 
stöd jag därigenom fått. 

Svenska samernas riksförbund (SSR) och Svenska 
samernas riksungdomsförbund (Saminuorra) har 
gett mig möjlighet att deltaga i offentliga mö
ten där mina arbeten behandlats. Jag vill tacka 
för att jag på detta sätt fått utbyta tankar med 
många samer som med stor kunnighet deltagit i 
diskussionerna. 

Detta arbete hade naturligtvis varit omöjligt 
att genomföra förutan medverkan från de hundra
tals samer i olika delar av vårt land som delta
git i intervjuer eller på annat sätt lämnat vär
defulla upplysningar. Jag vill betyga dem alla 
min stora tacksamhet. 

Forskningsarbetet har jag utfört på deltid vid 
sidan av mitt administrativa arbete vid lärar
högskolans och universitetets pedagogiska 
institution. Det är med värme jag tänker på 
alla arbetskamrater som bidragit till att göra 
vår institution till en arbetsplats där det 
varit stimulerande att arbeta. Bland dessa har 
särskilt Carina Edström, Viveca Fällman, Agneta 
Grummas och Anita Mattsson tidvis i sitt eget 
arbete fått ta stor hänsyn till mina arbetsru
tiner. Detta har många gånger varit förutsätt
ningen för att forskningen kunnat genomföras 
planenligt. Jag vill uttrycka min uppskattning 
och tacksamhet för att de på detta sätt under
lättat mitt arbete. 

Ett hjärtligt tack vill jag också ge alla mina 
forskande kollegor vid institutionen som kritiskt 
granskat mina manuskript, som varit opponenter 
vid olika seminarier eller på annat sätt gett 
mig värdefulla råd i mitt arbete. 

Under långa tider har Ingrid Inga och Anita Lund
berg varit mina medarbetare. De har aktivt och 



konstruktivt medverkat i planering och genomföran
de av undersökningarna. Genom sin kunnighet och 
arbetsglädje har de i hög grad medverkat till att 
det många gånger tålamodsprövande arbetet kunnat 
genomföras. Jag uttrycker min stora glädje och tack
samhet för att jag fått arbeta tillsammans med dem. 

Hannes Hyrenius och Egil Johansson vill jag tacka 
för att de tidvis haft möjlighet att ställa upp . 
som handledare. De har gett mig betydelsefulla käll
hänvisningar och värdefulla råd för planläggning 
av undersökningarna. 

Under hela den tid forskningen pågått har jag haft 
förmånen att ha Sten Henrysson som min handledare. 
Redan från början stödde han mina planer att genom
föra undersökningarna och har fortlöpande med verk
lig vänskap hjälpt mig att bemästra uppkomna pro
blem. I mitt arbete med sammanfattningen av under
sökningarna har jag dessutom haft glädjen att få 
handledning av Ingemar Wedman. Båda har ägnat 
mycken tid åt mig och med uppmuntrande välvilja 
diskuterat a vhandlingsarbetet m ed mig. Jag vill 
uttrycka min stora tacksamhet för deras insatser. 

Slutligen vill jag tacka min egen familj för all 
den hjälp och stöd jag fått. Maria och Jan har 
sett till att jag regelbundet fått mäta mina kraf
ter med dem i skidspåret. Därigenom har de medver
kat till att jag erhållit en grundkondition som 
kommit väl till användning i mitt arbete. Jag skulle 
dock knappast ha kunnat genomföra arbetet om jag 
inte hela tiden haft stöd och hjälp av Ingeborg. 
Vår gemensamma kulturella bakgrund har medfört att 
jag från henne fortlöpande kunnat erhålla sakliga 
synpunkter på mitt arbete. Detta tillsammans med 
hennes övriga insatser i hemmet gör att jag här 
inte med ord kan formulera ett tack till henne vil
ket skulle ge ett rättvist uttryck för den tack
samhet jag känner. 

Umeå i april 1977 

Henning Johansson 
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Den samiska befolkningen har funnits i Nord-

Skandinavien under mycket lång tid. Redan 

under första århundradet efter- Kristus finns 

ett folk omnämnt i litteraturen (Tacitus, 98/ 

1921) som enligt t ex Ruong(1969) kan ha va

rit samer. Utförligare berättelser finns 

från 800-talet och senare i bl a de isländ

ska sagorna. Under vikingatiden och medel

tiden kom samerna att röna allt större in

tresse från både norrmän, svenskar och rys

sar. En anledning härtill var den ökade 

efterfrågan på pälsvaror av olika slag. Sa

merna hade genom jakten tillgång till dessa 

och blev därigenom ekonomiskt intressanta 

för statsmakterna. Vid denna tid kan man 

också avläsa intresset för samerna i bl a 

det ökade antalet förordningar och ämbets-

mannaberättelser där samerna speciellt be

rörs. 

Med tiden har litteraturen om samerna bli

vit omfattande men ger trots det den oini

tierade en föga sammanhängande bild av ut

vecklingen. En översiktlig redogörelse rö

rande samerna i historisk belysning ges dock 

av Ruong (1969). Pågående arbete vid Nor

diskt Samiskt Institut i Kautokeino avses 

också bl a leda fram till en historiebok 

om samerna. I den mån samerna i föreliggan

de arbete berörs i historiskt hänseende är 

avsikten endast att ge en allmän bakgrund 

till företagna undersökningar och inte att 

ge en heltäckande historiebeskrivning. Den 
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som är intresserad av det senare hänvisas 

till ovan refererade arbeten. 

Intresse för undervisning av samerna kan 

i enstaka fall konstateras redan på 1 500-

talet men aktualiseras på allvar under 

1600-talet (Johansson 8 Johansson, 1968). 

En beskrivning av skolutvecklingen fram 

till grundskolans genomförande finns i 

nomadskolutredningens betänkande (SOU, 

1960:41). Samernas skolfrågor, liksom 

samernas situation i Sverige överhuvudta

get, har ofta betraktats som en isolerad 

företeelse skild från samhället i övrigt. 

För förståelsen av situationen är det emel

lertid nödvändigt att beakta samhällsan-

knytningen. Det innebär att man försöker 

se ifrågavarande förhållande mot bakgrund 

av en minoritetspolitisk ram. 

Avsikten med föreliggande avhandling är 

att försöka göra denna anknytning och be

lysa befolkningsmässiga förhållanden, sam

hörighet, språkkunskaper och önskemål om 

språket, den egna utbildningen samt skol-

förhållanden för barnen. Vidare är avsikten 

att utifrån resultaten ge förslag till åt

gärder och fortsatt arbete. Som förmedlare 

av kunskaper och färdigheter av betydèlse 

för kulturutvecklingen anses skolan vara 

en viktig institution i samhället. Skol

frågorna är därför centrala i föreliggande 

arbete. För att dessa frågor skall sättas 
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in i sitt rätta sammanhang ges på sidorna 

1-35 en med viss fyllighet tecknad bakgrund 

till undersökningarna varvid även den mino-

ritetspolitiska ramen presenteras. Det är 

viktigt att läsaren håller i minnet det 

komplicerade samspel som beskrivs i bakgrunds

avsnittet. Läsaren bör därför göra sig väl 

förtrogen med bakgrunden för att rätt för

stå de därpå följande sammanfattnings- och 

diskussionsavsnitten. 

Avhandlingsarbetet grundas på uppdrag som 

utförts dels för skolöverstyrelsens-, dels 

för sameutredningens räkning. När delar 

av rapporterna är av direkt utredningska

raktär framgår detta av sammanhanget. Upp

dragen har medfört att nedanstående rappor

ter, som ingår i avhandlingen, sinsemellan 

är olika ifråga om presentationssättet. 

Hänvisning till rapporterna kommer fortsätt

ningsvis konsekvent att göras med de romer

ska siffrorna (I-V) inom parentes. 

I Johansson, H. SAMEUNDERVISNING - SAKER
NAS ÖNSKEMÅL OCH BEHOV 
I SKOLFRÅGOR Del I: Av-
gränsning av popula.tio-
nen och upplevelse av 
sameidentiteten. Pedago
giska rapporter' Uiriea, 
1973, nr 30. 

II Johansson, H. SAMEUNDERVISNING - SAMER-
NAS ÖNSKEMÅL OCH BEHOV I 
SKOLFRÅGOR Del II: Språk, 
utbildning och skolform.-
Pedagogiska rapporter; Uffeå, 
1959J nr 59. 



4 

De renskötande samerna 
i Sverige 1958-1972. 
En befolkningsstudie 
SOU 1975:100, 9-236. 

Den icke renskötande sa
mebefolkningen i Sverige. 
Storlek, sammansättning 
och geografisk utbred
ning 1973. SOU 1975 :100, : 
237-269. 

Samernas språk och kultur. 
En intervjuundersökning 
rörande kulturella, soci
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Presentationssätten i rapporterna skiljer 

sig från varandra t ex genom att debattstoff 

som finns i rapporterna (I) och (II) inte 

tas upp till diskussion i dessa utan utveck

las i särskilda debattskrifter (Johansson, 

1973 a,'1973 b) . I rapporterna (III - V) där

emot har diskussionen av resultaten inrik

tats på att i debattform ta fram några hu

vudresultat. Dessa tre rapporter har ut

formats med tanke på att de skulle utgöra 

empiriskt underlag för sameutredningens 

arbete. Rapport (III) innehåller exempel

vis detaljerade uppgifter om den renskötan

de befolkningens sammansättning inom res

pektive samebyar. Uppgifter av liknande 

karaktär finns också i rapport (IV) röran

de flyttningar inom den icke renskötande 

samebefolkningen samt i rapport (V) röran

de förvärvsverksamhet och villkoren för 

medlemsskap i samebyn. Det detaljerade lo

kala materialet motiveras av att det ger 

III Johansson, H. 

IV Johansson", H. 

V Johansson, H. 
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ytterligare insikter i bland annat den 

regionala variationen och kan bidra till 

att göra läsaren uppmärksam på andra loka

la förhållanden som kan vara av betydelse 

bl a för regionala undervisningsfrågor. 

Det närmast följande bakgrundsavsnittet 

berör inledningsvis minoritetsfrågor ge

nerellt för att senare övergå till att be-

* handla specifika samefrågor. 

MINORITETER - EN INTERNATIONELL FÖRETEELSE 

I dagligt tal använder man beteckningar 

för sitt eget och andra länders befolkning

ar som.innefattar många stereotypa person

lighets- eller karaktärsdrag liksom också 

kulturella och spåkliga föreställningar 

om folket i fråga. På detta sätt ges en 

homogen bild av innevånarna *• i respektive 

land. Sådana benämningar är t ex svenskar, 

kineser, amerikaner etc. Verkligheten visar 

dock upp en betydligt mera heterogen bild. 

Det finns knappast något land i världen 

som är helt enhetligt ifråga om t ex 

innevånarnas språkliga och kulturella bak

grund. Inom varje land finns det dock i 

regel någon kultur som förknippas med den 

dominerande befolkningen i landet. Runt 

om i v ärlden finns det således befolknings-

minoriteter av olika slag. Tagna var för 

sig kan*varje enskild minoritet kanske 

förefalla obetydlig till sin omfattning 

men alla minoriteter tillhopa representerar 



dock åtskilliga millioner människor. Exem

pelvis fanns vid börja n av 1960-talet 

ungefär 20 millioner människor inom olika 

färgade minoritetsgrupper enbart i US A 

(Clement, 1962). Variationsrikedomen bland 

dessa och världens övriga minoriteter är 

mycket stor vad avser t ex deras omfattning, 

antal, hur de tillkommit och vad som ka

raktäriserar dem. I det följande illustre

ras variationsrikedomen med några exempel. 

Några exempel på olikheter mellan minori

teter 

Minoriteterna har tillkommit av skäl som 

varierar mycket från världsdel till världs

del och även inom dessa. En del har till

kommit genom invandring till andra länder, 

medan andra återigen representerar ur

sprungsbefolkningen inom områden som bli

vit föremål för kolonisation eller stor 

invandring. USA är ett exempel på att de 

som nu betraktas som majoritetsbefolkning 

från början varit minoritetsbefolkning i 

området. Ett annat sådant exempel är 

Australien (Dawson, 1969). Kurderna i 

Irak, Iran, Syrien och Turkiet är exempel 

på hur minoriteter tillkommit vid gräns

dragningar (Det glömda kriget, 1967). Även 

i Europa har många minoriteter uppstått 

vid olika fredsslut. Det är väsentligt att 

påpeka att dessa fredsslut skapat minori

teter trots att europeisk politik under 



1900-talet tidvis präglats av tanken att 

varje nation skulle bilda en eg en stat 

(Claude, 1955). Befolkningsmässigt varie

rar minoriteterna från några hundratal, 

som t ex vissa av folken i norra Sovjet 

(Gurvich, 1962), till flera millioner 

exempelvis i Kina (Moseley, 1965) och Oapan 

(Newell, 1969). 

Vad som i det dagliga livet särskiljer mi

noriteten från majoriteten visar också 

stor variationsrikedom. I vissa fall kan 

det särskiljande vara ett eget språk och 

en egen kultur som t ex hos khmererna i 

Thailand (Smythe, 1965). I andra fall kan 

det vara att minoriteten ägnar sig åt be

stämda näringar, dvs utnyttjar vissa så 

kallade nischer i samhället, medan majori

teten utnyttjar andra. Exempel på detta 

finner man på Söderhavsöarna (Moss & Smythe 

1964) där de invandrade kineserna företrä

desvis ägnar sig åt handel och hantverk. 

Vidare kan religionen ibland vara det sär

skiljande som t ex hos muslimerna i Indien 

(Schermerhorn, 1963). Oet är inte heller 

ovanligt att minoriteten särskiljs genom 

olika kombinationer av ras, religion, språk 

kultur etc som t ex indianärna i Latiname

rika (Pearse, 1973). 

Förekomsten av minoriteter inom olika sta

ter varierar också i hög grad. I en intervj 

förklarade t ex Mao Tse-tung (Snow, 1965) 



att minoriteterna i Kina var så talrika 

att man kunde betrakta Kina som ett FN i 

sig. Många av Kinas minoriteter var enligt 

Mao Tse-tung också befolkningsmässigt 

större än en del av de stater i FN som i 

det längsta förhindrat Kinas inträde i FN. 

Minoriteternas antal är stort också i Sov

jet (Macdonald, 1966) och USA (Barron, 

1957), medan Sverige fram till andra världs

kriget är ett exempel på en stat med få mi

noriteter (SOS, 1930). Den etniska samman

sättningen inom ett land kan snabbt för

ändras. Viss uppmärksamhet ägnas bl a i 

Sovjet åt detta. I en nyligen publicerad 

artikel ( 3KK6JXB, 1976) beskrivs hur ett 

speciellt index kan beräknas för den et

niska sammansättningen. Härigenom blir 

det möjligt att följa förändringar över 

tiden. Förändringar som, generellt sett, 

i hög gr ad är beroende av den minoritets-

politik som förs i respektive land. 

MINORITETEN I EN MINORITETSPOLITISK RAM 

Endast i undantagsfall har minoritetsgrup

per kunnat dominera majoriteten, som t ex 

de vitas dominans i Sydafrika. Apartheid-

politikens bakomliggande tankar har tolkats 

av Alan Paton och kan belysas med följande 

citat : 

"When people ave properly separated3 fric
tion will cease; that is the great theory. 
Black people will not be humiliated by white 
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power; white people will not be terrified 
by b lack power, and will therefore aot more 
justly. Each group will develop its sepa
rate institutions. There will be peace and 
cooperation 3 whereas now there is only fear 
and discord. (Paton, 1960). 

För det mesta har dock majoritetens förhål

lande till minoriteten karaktäriserats av 

förtryck, och de mänskliga relationerna 

mellan grupperna ibland utmärkts av segre

gation (Moss & Smythe, 1964). På sina håll 

har minoriteten förvägrats medborgerliga 

rättigheter som rösträtt, rätt att föra 

talan vid domstol etc. (Pilling, 1965). 

På' andra håll har minoriteterna accepte

rats och erhållit full status som minori

teter. Även där minoriteter accepterats på 

detta sätt har dock motsättningar uppstått 

när minoritetsmedlemmar krävt att hel t få 

uppgå i majoritetsbefolkningen (Newell, 

1969). Bakom olika sätt att behandla mino

riteter ligger olika tänkesätt om minori

teternas plats i samhället. Efter Gordon 

(1967), Blalock (1967) och Dahlström (1967) 

kan olika former av minoritetspolitik och 

påverkan på mi noriteten beskrivas enligt 

figur 1. 
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Figur 1. Övergripande minoritetspolitisk 
ram avseende relationer mellan 
minoritets- och majoritetsgrup
per. 

I de allra flesta fall är maktfördelningen 

mellan minoritet och majoritet ojämn såtill

vida att det är majoriteten som är tongi

vande politiskt, ekonomiskt och socialt. 

Kulturellt blir också majoritetskulturen 

den dominerande i samhället. Under sådana 

förhållanden har majoritetsbefolkningen 

möjlighet att föra olika slags politik 

gentemot minoriteten. De olika formerna 

av politik benämns i figuren segregations-, 

diskriminerings-, ackuIturations - och assi

milerings politik. Med segregationspolitik 

avses att minoriteten skiljs från majori-



teten t ex ifråga om skolor, bosättning 

etc. Diskrimineringspoliktik innebär att 

minoriteten behandlas sämre än majorite

ten i exempelvis domstolar, arbetsmarknad 

etc. Ackulturationspolitik går ut på att 

majoriteten genom sina institutioner på

tvingar minoriteten majoritetsbefolkning

ens språk, attityder, värderingar etc. 

Assimileringspolitiken försöker få mino

riteten att föra över sin samhörighets

känsla till majoritetsbefolkningen. Det 

kan också vara möjligt att minoriteten 

samtidigt utsätts för olika kombinationer 

av ovan beskrivna former av politik. 

Minoritetens ställning i samhället be

stäms dock inte ensidigt av majoritets

befolkningens politik utan också av mino

ritetens inre sammanhållning. I figur 1 

betraktas sammanhållningen ur tre syn

vinklar: socialt, kollektivt och kultu

rellt. Med den sociala sammanhållningen 

avses de personliga kanalerna för det 

direkta umgänget inom minoritetsgruppen. 

Sådana relationer brukar ibland också 

kallas för primära relationer. Kollektiv 

sammanhållning betecknar medvetenheten 

om och känslan av samhörighet. Ett vik

tigt inslag i den kollektiva sammanhåll

ningen är förekomsten av organisationer 

som utåt kan föra minoritetens talan. 

Den kulturella sammanhållningen avser 

språket och övriga kulturdrag som 



hänger samman med den gemensamma bak

grunden . 

Figuren anger med pilar att de olika aspek

terna av sammanhållning är intimt förknip

pade med varandra. Ett exempel kan belysa 

sambandet ytterligare. Språkkunskaperna, 

som uttryck för den kulturella sammanhåll

ningen, kan vara bristfälliga och därige

nom försvåra den sociala sammanhållningen. 

En stark social sammanhållning underlättar 

återigen tillkomsten av organisationer 

osv. Pilarna med + och - tecken betyder 

således att när värdet på en faktor ökar 

då ökar också den andra faktorn dit pilen 

visar. På samma sätt medför en minskning 

på en faktor en minskning på en annan. 

Majoritetsbefolkningens möjligheter att 

bedriva det ena eller det andra slaget 

av minoritespolitik är beroende av den 

makt majoriteten har över minoriteten. 

En minoritet med stark inre sammanhållning 

kan dock göra motstånd mot majoritetens 

politik och också i viss mån dämpa dess 

makt. En viktig resurs i detta sammanhang 

är det synsätt på minoriteter, dvs de 

idéer och värderingar som gör minoritets-

politiken möjlig, som är förhärskande i 

samhället. Utan att här närmare gå in på 

frågan bör det emellertid påpekas att det 

synsätt som råder i ett samhälle påverkas 

av samhällsutveckling och konjunkturer. 
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•lika synsätt på minoriteter i samhället 

Intressant i detta sammanhang är invand

ringen till Amerika eftersom det där kan 

spåras tre olika synsätt på relationerna 

mellan invandrargrupperna och befolkningen 

i övrigt. Det första synsättet innebär att 

invandrargrupperna snabbt skall tillägna 

sig anglo-saxiska kulturmönster och uppgå 

i majoritetsbefolkningen. Detta likriktan

de synsätt kulminerade under första världs

krigets amerikaniseringsprocesser men har 

fortfarande många förespråkare. I takt med 

att invandringen till Amerika från de icke-

engelsktalande länderna i Europa ökade, 

växte ett annat synsätt fram. Nan tänkte 

sig det amerikanska samhället som ert ny 

blandning av alla ingående kulturer utan 

att slutprodukten nödvändigt skulle likna 

någon tidigare känd kultur. Detta synsätt 

har ibland benämnts "the melting pot" 

(Gordon, 1967). Från sekelskiftet och fram

åt kan man se en reaktion mot båda dessa 

synsätt och invandrarnas egen bakgrund be

tonas alltmer som en värdefull tillgång 

för individen. Efter andra världskriget 

har begreppet kulturell pluralism börjat 

tränga igenom också i den allmänna debat

ten (Patterson, 1965). Innebörden härav 

får uttryckas av följande citat: 



"It is believed that the minorities should 
not lose their identities in the faceless 
anonymity of the melting pot. Minorities 
should face the challenge of being different 
and yet unite in the achievement of cultural 
pluralism." (Durham, 1965, s 548]. 

Dessa olika synsätt på minoriteterna med

för olika minoritetspolitik från majori

tetsbefolkningen. Den likriktande synen 

bygger ofta på nedvärderande inställning 

till minoriteter. Majoritetskulturen anses 

överlägsen minoritetens kultur. Ackultura-

tion och assimilering av minoriteten blir 

därför en följdriktig handlingslinje som 

majoritetsbefolkningen kan tillgripa. 

"Nelting pot" synen med kultur blandning 

förutsätter att samhället består av ett 

antal stora minoritetsgrupper. Detta är 

emellertid sällan fallet och är åtminstone ' 

för svenska förhållanden irrelevant varför 

det förbigås här. Det pluralistiska syn

sättet kan leda till åtminstone två hand

lingslinjer vad avser majoritetens politik 

gentemot minoriteten. Den ena handlings

linjen kan närmast betecknas som en strikt 

segregations 1 inje. Avsikten är att minori

teten skall hållas åtskild från majoriteten 

och bevaras i de n underprivi1igierade ställ

ning den ofta har. Politiken utmärks av 

långt gående segregering och diskriminering. 

Den pluralistiska synen kan emellertid ock

så leda till en politik där diskriminering 

förhindras och segregering endast sker på 
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minoritetens egna villkor. Den bakomliggan

de tanken är då att minoritetskulturen be

rikar samhället på olika sätt. Denna hand

lingslinje erbjuder ett alternativ till 

diskriminering och assimilering. I stället 

för dessa begrepp talar man om att minori

teten innesluts i det mångkulturella sam

hället under ömsesidigt accepterande och 

tolerans utan att förlora sin egen kultur. 

Ett uttryck för denna tanke finns i en 

debattbok om indianerna i Canada som är 

skriven av en man som själv är född i ett 

reservat. 

"This same process must be the aim of the 
Indian people They must participate in the 
non-Indian society3 bringing with them 
their culture and taking the time to con
tribute more to Canada as a whole." 
(Wuttunee, 1971, s 130). 

Indianerna i Amerika hör till de mest om

skrivna minoriteterna i världen. De är 

också bra exempel på att etniska minorite

ter kan fortleva trots århundraden av assi

milations eller diskrimineringspolitik från 

majoritetsbefolkningens sida. Hur högt in

dianerna värdesatte sin egen kultur fram

går inte minst av att de Hellre valde 

döden än slaveri under vitt herravälde 

(Jacobs, 1972). Detta visar på betydelsen 

av minoritetens sammanhållning. Utan att 

här närmare gå in på proble met kan det dock 

konstateras att utgången för indianerna 

kunde ha blivit en annan om den kollektiva 

sammanhållningen hade varit starkare. 



Minoritetssyn och utbildning 

De olika synsätten på minoriteternas plats 

i samhället har satt spår även i undervis

ningspolitiken. Många av de problem som 

dagens indianer brottas med kan säkerligen 

hänföras till konfrontationerna mellan in

dianernas och kolonisatörernas kulturer. 

Konfrontationer som i undervisningssamman

hang tagit uttryck i form av assimilerings-

politik. Enligt vissa bedömare (Misiaszek, 

1969) beror dagens problem bland indianer

na delvis på brister i utbildningen för

anledda av denna politik. Brister som be

stått i att de aldrig i sin skolgång fått 

ta del av sin egen rika kultur. Även i 

Latinamerika var indianerna ända fram till 

mitten av 1900-talet starkt utsatta för 

det koloniala systemet som bl a förut

satte att de infödda skulle förbli outbil

dade (Pearse, 1973). På 1950-talet föränd

rades detta synsätt men fortfarande verkar 

skolsystemet diskriminerande genom den be

gränsade tillgången till högre studier 

för de infödda (Comitas, 1968). 

När det efterhand har upptäckts att elever 

från minoritetsgrupper har svårt att till

godogöra sig undervisningen i skolorna har 

man försökt rätta till förhållandena. På

fallande ofta används uttryck som "cultu

rally disadvantaged" eller "culturally 

deprived" om dessa barn (De Boer & Dallmann 



1970). De åtgärder som ofta vidtagits är 

att speciella program införts i skolan 

för dessa barn (se t ex Moore, 1970). Pro

grammen förefaller emellertid ofta vara 

avsedda att korrigera barnens bakgrund som 

anses vara ogynnsam. Assimilationstanken 

har också kommit till uttryck i läromedlen 

som konsekvent förbisett minoritetskultu

rens roll i samhället. Medvetenheten härom 

har dock vuxit fram de senaste årtiondena 

(Slotkin, 1964). Forskare har exempelvis 

visat på hur minoriteterna i läromedlen 

framställs som stereotyper (Gast, 1967) 

eller att läromedlen endast återspeglar 

majoritetskulturens värderingar (Gibson, 

1960). En und ersökningskommitté i Michigan 

konstaterade att de vanligaste historie

böckerna som användes i skolorna gav en 

helt felaktig bild av minoriteterna i en 

rad hänsee nden (Michigan Commitee, 1968). 

Under det senaste årtiondet har lärarna 

börjat förstå innebörden av att minorite

tens barn kommer till klassrummet med en 

bakgrund som inte naturligt kommer in i 

skolans arbete (Passow, 1968). Enskilda 

lärare har också tagit lovvärda initiativ 

till att öka förståelsen för minoritetskul

turer (Allen, 1970; Metcalf, 1970). Allt 

fler börjar inse att alternativet till 

assimilation inte längre behöver vara 

segregation och diskriminering (Morrish, 

1971). Av de uppgifter som finns från 

Sovjet får man intrycket att undervisnings



politiken i hö g grad bygger på minoriteter

nas egna kulturer. Detta gäller troligen 

också samernas förhållanden även om infor

mationerna är mycket knapphändiga (Arm

strong, 1966) . 

SAMERNA SOM MINORITET I SVERIGE 

Samerna finns sedan mycket länge i Norge, 

Finland, Sovjet och Sverige. Totalt anser 

man (Svonni, 1974 a) att det finns ca 

35000 samer i hela världen varav 20000 i 

Norge, 3-4000 i Finland, 2000 i Sovjet 

och cirka 10000 i Sverige. Tilläggas bör 

att dessa siffror är mycket osäkra och 

som kommer att visas i detta arbete är t ex 

uppgifterna för Sverige klart missvisande. 

Etniska grupper ska enligt Barth (1969) 

inte ensidigt bindas vid viss t kulturellt 

stoff. Trots att endast en liten del av 

samerna sysslar med renskötsel, uppskatt

ningsvis högst 15-20 %, är det dock fram

förallt denna näring som förknippas med 

samer och samekultur. Det kulturella stof

fet är föremål för kontinuerlig förändring 

vilket också givetvis gäller samekulturen. 

Exempelvis genomgick rennäringen i Sovjet 

stora förändringar under 1700- och 1800-

talet. Ditintills hade renarna främst an

vänts som transportdjur men från mitten 

av 1800-talet blev rennäringen genom kött

produktionen en viktig faktor i tundraom



rådenas ekonomi ( KpyJlHHK, 1976). Förändring

ar har där även skett under senare år (Arm

strong, 1966; Eiditz, 1974). På samma sätt 

har rennäringen utvecklats i de övriga län

derna (Asp, 1965; Svonni, 1974 b). 

Inställning till samerna 

Som framgått ovan har majoritetsbefolkning

ens inställning till minoriteten avgörande 

betydelse för minoritetens livssituation. 

Tyvärr kan det konstateras att storsamhäl

let antingen sett samerna som en pittoresk 

folkgrupp eller så har de betraktats som 

ett avvikande inslag i storsamhällets befolk

ning. Den förra synen har lett till romanti

serade skildringar av den samiska befolkning

en. Idylliseringen har då undanskymt en många 

gånger bister verklighet. På. dessa skildring

ar har majoritetsbefolkningen sedan byggt 

sina kunskaper om samerna. Dessa "kunskaper" 

har i sin tur färgat av sig på åtgärder som 

storsamhället vidtagit till samernas "beskydd" 

Denna beskyddarmentalitet har satt djupa 

spår i t ex samernas skolväsende och ren

skötseladministrationen. Hur den andra synen 

offentligt kommit till uttryck och med tiden 

förändrats kan man studera i t ex folkräk

ningarna. Den för tiden rådande officiella 

synen vid tidpunkten för 1910 års folkräk

ning kan ses i följande citerade inledning 

till folkräkningen. 



"Såsom redan på tal om de utrikes födda 
är vidrört åtnjuter Sverige förmånen av 
att inom sina gränser hysa en med avseende 
•på nationalitet mycket homogen befolkning. 
De enda väsentliga undantagen från denna 
homogenitet äro de båda stammar av främman
de ursprung 3 som jämte den svenska leva i 
de nordligaste delarne av vårt land, näm
ligen lappar och finnar." (SOS, 1910, IV, 
s 28) . 

I ingressen till redovisningen av antalet 

samer vid 1920 års folkräkning påpekas fort 

farande förhållandet att Sverige har för

månen att åtnjuta en enhetlig befolkning. 

I 1930 års folkräkning kan en viss föränd

ring anas i inställningen till olika befolk 

ningsgrupper. Där konstateras bara som ett 

sakförhållande att Sverige till skillnad 

från många andra länder har en mycket homo

gen befolkning. V id 1945 års folkräkning 

förekommer överhuvudtaget inte detta på

pekande. Den officiella synen i nuläget 

kommer till uttryck i regeringens direktiv 

till Sameutredningen 1970 (Direktiv, 1970). 

I utredningsdirektiven betonas att de be

tydelsefulla insatser som gjorts för samer-

na ej är tillräckliga varför det krävs en 

samlad bedömning av åtgärder som samhället 

bör vidta till stöd för samekulturen. 

Samernas organisationssträvanden 

Synen på samerna som ett främmande element 

i vårt samhälle kom med tiden att framstå 

som allt mer förlegad och oförenlig med 
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grundtankarna i e n modern demokrati. En 

viktig opinionsskapande faktor i samman

hanget har varit samernas organisations-

strävanden. En samisk förgrundsgestalt, 

Per Idivuoma, har i en bok (Idivuoma, 

1973) visat på likhe terna i samernas orga

nisationssträvanden och den framväxande 

arbetarrörelsen. Det är dock först frän 

1950-talet som samernas organisationer, 

framförallt Svenska Samernas Riksförbund, 

SSR, effektivt har framstått som samernas 

språkrör i Sverige och i viss mån kunnat 

bidraga till den kollektiva sammanhåll

ningen. SSR:s program har omfattat bl a 

krav på ökad trygghet i rättsliga frågor, 

större oberoende för samebyarna, bättre 

stöd åt rennäringen och större hänsynsta

gande till samernas intressen i olika 

sammanhang. Vid organisationens landsmöten 

har man också utformat ett samiskt hand

lingsprogram. Medlemmar i SSR är samebyar 

och sameföreningar. Detta förhållande har 

ibland anförts vara en svaghet eftersom 

många icke renskötande samer härigenom ej 

gör sin röst hörd. På senare tid har där

för bildats smärre lokala grupper vilka 

uppger sig representera de icke renskötande 

samerna. Hitintills måste man dock beteck

na dessa gruppers inflytande som mycket mar

ginella. Diskussionerna kring sameutredning

en (SOU, 1975:99] har dock visat på bety del

sen av den icke renskötande samebefolkningen. 

Vad avser frågor som berör den kulturella 



sammanhållningen har dock SSR:s insatser 

hittills varit mycket blygsamma. Sedan 

1975 har SSR emellertid ett särskilt ut

skott för kultur- och utbildningsfrågor. 

Det aktiva kulturarbetet med framför allt 

språk- och slöjdfrågor har sedan 1945 förts 

av Same-Ätnam. Same- Ätnam har till skill

nad från SSR individuell anslutning av med

lemmar och har trots lågt medlemsantal, f n 

ca 300, haft mycket stor betydelse inom sitt 

verksamhetsområde. Kulturell verksamhet med 

inriktning speciellt på ungdomar bedrivs av 

Saminuorra, Svenska Samernas Riksungdoms

förbund, som ansluter både enskilda same

ungdomar och samebyar samt sameföreningar. 

De senaste åren har Saminuorra strävat ef

ter aktivering av kulturarbetet på de lo

kala planet. 

Rennäringslagen 

Vid sekelskiftet hade samernas förnämsta nä

ring, renskötseln, reglerats genom renbe

teslagen. Genom denna lag fick myndigheter

na övervakande och ledande funktioner vari

genom renskötseln effektivt bevakades. Ba

kom renbeteslagen kan man ana ett etnocen-

triskt synsätt på samerna vilket resulte

rade i diskrimineringspolitik och beskyd-

darmentalitet. SSR riktade tidigt skarp 

kritik mot renbetslagen. Kritiken resulte

rade så småningom i en ny lag, rennärings-

lagen. Syftet med denna kan sägas vara att 



ge den renskötande befolkningen större själv

bestämmanderätt i renskötselfrågor och att 

skapa rationella renskötselenheter. Lagen har 

i övrigt slagit vakt om samernas ensamrätt 

att driva renskötsel och viss rätt till land 

och vatten. Här är det fråga om segregerings-

politik i den bemärkelsen att övriga svenskar 

förhindras från att ägna sig åt renskötsel. 

Rätten till land och vatten är för övrigt 

f n föremål för rättslig tvist där samerna 

kräver en fördelaktigare tolkning. Den nya 

rennäringslagen (SFS, 1971:437) har medfört 

att den renskötande befolkningen fått stör

re representation i olika organ som hand

lägger sameärenden. Samefonden t ex för

valtas av en styrelse med sex ledamöter 

varav tre är samer. Samefonden utdelar stöd 

till rennäringen, samiska organisationer 

och samiskt kulturarbete i vid mening. Sa

merna har också fått representation i lant

bruksstyrelsen, i rennäringsnämnd och ren

näringsdelegationer. När regeringen 1970 

tillsatte sameutredningen fick samerna 

också med två representanter. Samtidigt 

med rennäringslagens tillkomst har möj

ligheterna till ekonomiskt stöd till ren

näringen avsevärt förbättrats. Rationali

seringslån och bidrag utgår för renskötsel-

anläggningar, för inköp av livrenar, tran

sportredskap osv. Rennäringslagen betraktar 

dock samebyarna som enbart renskötsel en

heter. All annan verksamhet faller således 

utanför lagen. Denna verksamhet skall bedrivas 



efter samma principer och samma lagar och 

förordningar som gäller för övriga svenskar 

Undervisningsförhållanden 

På 1600-talet, betraktades samerna som ett 

hedniskt folk som måste omvändas till kris

tendomen. Synsättet resulterade i att skol

utbildningen skulle användas som ett medel 

för detta ändamål. Det var alltså fråga 

om ackulturationspolitik. Härigenom kom 

samerna att få ett utbyggt undervisnings

väsende långt innan den allmänna folksko

lans tillkomst 1842. Ifråga om förekomsten 

av undervisning var samerna således klart 

gynnade vid tiden för folkskolans tillkomst 

Samerna hade redan i princip en skola i 

varje församling. Efter sekelskiftet in

fördes en delvis annan syn på samernas 

undervisningsfrågor. Denna syn kom klart 

till uttryck i 1913 års skolreform. Genom 

reformen genomfördes i praktiken en segre

gationspolitik på skolområdet. Samernas 

barn skulle undervisas för sig och få en 

klart annorlunda utbildning än övriga sven

skar. Ett system med bl a vandrande skolor 

infördes. Syftet härmed var att skapa en 

till rennäringen följsam skolform, men 

syftet förfelades snabbt. De vandrande sko

lorna blev snart stationära vistesskolor. 

Den materiella standarden i dessa var klart 

sämre än i övriga stationära skolor vilket 

också påverkade den pedagogiska standarden 



(Holmström, 1938). Redan 1918 kom en kraf

tig reaktion från sarnernas första lands

möte mot denna skolreform, som man menade 

byggde på felaktiga grundprinciper. Ned 

1925 års stadga mildrades verkningarna från 

1913 något och tyngdpunkten försköts allt 

mer till fasta skolor. Från 1938 började 

också vistesskolorna att dras in. Även de 

fasta skolorna var synnerligen enkla. Bygg

naderna var ett slags mellanting mellan 

kåta och hus med i regel risbelagda jord

golv. Flera provinsialläkare påtalade att 

skolorna innebar stora hälsorisker för 

barnen (Park, 1937). Missförhållan

dena uppmärksammades av regeringen där 

bl a utbildningsminister Engberg anförde. 

"För egen del finner jag} att den nuvarande 
organisationen av undervisningen för de 
flyttande lapparnas barn i åtskilliga av
seenden giver anledning till berättigade 
erinringar{Prop 102, 1939, s 32). 

Man anslog medel till och uppförde under 

1940-talet moderna internat- och skolbygg

nader vid de fasta skolorna varigenom miss

förhållandena reglerades. Behandlingen av 

nomadundervisningen tycks vid denna tid 

vara genomsyrad av viljan att bringa same

barnens utbildning till samma nivå som 

övriga svenskars. Det skulle dock dröja 

ända till 1960 innan detta blev en verk

lighet. Det långa dröjsmålet var till stor 

del en följd av att man först fick inrikta 

sig på att förlänga den årliga lästiden 



så att denna skulle komma i nivå med folk

skolans, sedan gällde det att utöka an

talet skolår till samma som folkskolans. 

Denna utökning av skoltiden var ej helt 

problemfri då det även blan d samerna själva 

fanns krafter som förordade kortare skoltid 

med motivering att barnen behövde vara med 

i renskötseln dels för att lära sig yrket, 

dels som hjälp i arbetet. Nomadskolan var 

i stort sett endast till för den renskötan-

de befolkningen. I och med att grundskolan 

genomfördes fick alla samer, både renskö-

tande och icke-renskötande, full frihet 

att välja skola för sina barn. 

För närvarande finns sju sameskolor omfat

tande låg- och mellanstadium i hela lan

det samt ett gemensamt högstadium. Den 

övergripande målsättningen för sameskolor

na är den samma som för grundskolan i öv

rigt. Speciellt för sameskolan är dock un

dervisning i samiska språket och integre

ring av samiskt stoff i övrig undervisning. 

Sameskolan är också till skillnad från 

grundskolan en he lt statlig skola. Föräld

rarna har genom särskilda sko Ifu1lmäktige 

inflytande på skolans verksamhet. En sär

skild nomadskoleinspektör har under Läns-

skolnämnden i Norrbotten tillsyn över same

skolorna . 

Som jämförelse kan nämnas att i Finland 

har undervisning av samernas barn knappast 



rönt något större intresse fram till 1970-

talet utan samernas barn har erhållit sam

ma undervisning som övriga finska barn. 

För-närvarande pågår dock arbete med att 

förändra undervisningen ( Nuorgam-^Poutasuo, 

1974). Även i Norge går samebarnen i van

liga grundskolor. I nordnorge finns det 

emellertid grundskolor där samebarn är i 

majoritet i klasserna. Det finns också 

speciella anordningar t ex i Tröndelag och 

Nordland där samebarn rekryteras till sär

skilda skolor. Kommunerna Karasjok och 

Kautokeino i Finnmark har också särskilda 

anordningar för samebarnen. Där har för

äldrarna t ex möjlighet att välja samiska 

som undervisningsspråk för barnen (Hoëm, 

1971 b). 

När det gäller fortbildning har det sedan 

1942 funnits ett samiskt alternativ i Sa

mernas folkhögskola. Kyrkan och missions

sällskapet har haft ett stort intresse för 

skolan och var ursprungligen också huvud

män för den. Finansieringen ordnades dels 

genom donationer, dels genom bidrag i vanlig 

ordning från stat och landsting. Som komple

ment till den bristfälliga utbildning som 

enbart nomadskola utgjorde har folkhögskolan 

säkerligen fyllt en viktig funktion. Med 

tiden minskade dock elevtillströmningen 

till skolan. Anledningen härtill var bl a 

övergång till nioårig skolplikt och att 

nomadskolan formellt fick samma status som 



grundutbildningen i övrigt vilket skapade 

nya möjligheter till vidareutbildning. Den 

minskade elevtillströmningen kombinerad 

med besvär för huvudmannen med finansi

eringen ledde mot slutet av 1960-talet 

till en svår kris för samernas folkhögsko

la. Samernas organisationer engagerade sig 

då livligt för skolans fortsatta verksamhet 

Den akuta krisen löstes genom att huvudman

naskapet övertogs av en nybildad stiftelse. 

Stiftelsens styrelse består av represen

tanter för Jokkmokks kommun, där skolan är 

belägen, samerna och länsstyrelsen i Norr

bottens län. Verksamhetens framtid vid folk 

högskolan tryggades dock först genom Same

utredningen som avgett ett särskilt för

slag angående skolan (Utbildningsdeparte

mentet, 1973:2). Förslaget går ut på att 

göra samernas folkhögskola till ett cen

trum för samisk kulturarbete men också ett 

centrum för tvärkulturellt arbete. Sameut

redningens förslag bygger på uppfattning

en att en minoritet behöver egna institu

tioner för att kunna leva vidare. I samma 

anda har utredningen också avgett förslag 

om utbildning i samiska språket (Utbild

ningsdepartementet, 1973:14). Utredningen 

föreslog en professur i samiska vid Umeå 

universitet som senare också inrättades. 

Den lade också stor vikt vid det kutu-

rella området i stort och förordade tvär

vetenskapligt samarbete med en rad andra 

institutioner. 



Renskötande samer- icke renskötande samer. 

Eri fråga om identitet 

Som ett led i den allmänna samhällsutveck

lingen har politiken gentemot samerna klart 

ändrats. Man har sökt sig bort från förmyn-

darrollen och försökt främja självbestäm

manderätt och jämlikhet. Det tidigare för

kättrade förmyndarskapet inom t ex rennä

ringen kan man nu hävda i nte längre är 

någon huvudfråga. Kärnpunkten i dagens 

samefråga är att utvecklingen för många 

samer i Sverige inneburit att de varit 

tvungna att lämna sin gamla livsstil, då 

de funnit att de inte längre kunnat få sin 

bärgning inom den egna kulturens och ren

skötselns traditionella ram och framti

den har förefallit tämligen mörk och osäker. 

Den sociala, kollektiva och kulturella sam

manhållningen har därmed utsatts för på

frestningar. I och med övergång från ren

skötsel till andra näringar har många sa

mer ställt sig frågande inför vad det inne

bär att vara icke renskötande eller icke 

renägande same. Liknande tveksamhet åter

finns i Israel, där den yngre generatio

nen av judarna ställer sig undrande inför 

vad det i nnebär att vara icke-religiös 

jude. En lösning för många har varit att 

de förkastat sitt judiska ursprung (Hofman, 

1970). En annan möjlighet kan vara att 

klart deklarera sin religiösa uppfattning, 

vilket enligt Hofman skulle vara rela

tivt synonymt med att vara jude. 



Kitagawa (1965) som studerat indianerna 

i USA, fann att de som tvingats att lämna 

reservaten och flyttat in till tätorter

na, assimilerats inom en generation. Denna 

assimilation skulle, för indianerna, vara 

ett sätt att överleva. En individ från en 

minoritetsgrupp kan t ex sluta att identi

fiera sig med den egna minoriteten när 

han erhåller en högre social status utan

för sin minoritetsgrupp, menar Kitagawa. 

Individen försöker alltså bli medlem i den 

förhärskande kulturen, bl a genom att kon

sekvent ta avstånd från sin ursprungliga 

k u l t u r  o c h  a l l t  s o m  t i l l h ö r  d e n .  T o m  

fientlighet mot den egna rasen kan upp

komma, eller ett förnekande och en öppen 

kritik. Förklaringen till denna fientlig

het eller negativism till den egna rasen 

eller kulturen anser Kitagawa vara en 

stor osäkerhet hos individen som medlem 

i en minoritetsgrupp. 

I Sverige har man på senare år försökt 

förebygga sådana problem. Samerna själva 

har, som tidigare påpekats, genom t ex 

SSR försökt få fram ett samiskt handlings

program utan att direkt ha lyckats få 

med alla inom den icke renskötande gruppen. 

De nordiska samekonferenserna har varit 

viktiga tillfällen där gemensamma frågor 

kunnat diskuteras. Många förhoppningar 

knyts också till Nordiskt Samiskt Institut 

i Kautokeino som bildades 1973. Ett av de 



många svåra och viktiga problem som upptogs 

i sameutredningens direktiv var också an

knytningen mellan renskötande och icke ren-

skötande samer. 

Vad som ligger i botten av problemet är 

en fråga om identitetsupplevelse och där

med också frågan om den kollektiva samman

hållningen. Erikson Ï1966, 1969), som många 

refererar till, menar att identitet inte 

är något som individen har medfött, utan 

att detta skapas hos varje individ genom 

en rad processer. Enligt Erikson är be

greppet "identitet" ett nyckelbegrepp kring 

vilket det fokuseras en mängd skiftningar, 

föreställningar, vilka alla går in i varand

ra. Trots att identitet närmast kan över

sättas med hur individen egentligen upple

ver sig vara utrustad, så kommer yttre fak

torer att inverka på hur han blir, hur han 

är. Man måste utgå från att, trots biolo

giska och genetiska likheter mellan indi

viderna, så kommer de att skilja sig från 

varandra på grund av olika kulturella, 

sociala, politiska, ekonomiska och andliga 

betingelser. 

Erikson har intresserat sig mycket för be

greppet identitet i relation till raser 

och då främst inriktat sig på de svartas 

situation i USA (Erikson, 1966). Han häv

dar att de svarta i Amerika i stort sak

nar en egen identitet och att de desperat 



söker efter en sådan men har svårt att fin

na den. De försök att frigöra sig från den 

av de vita påklistrade identiteten är inte 

heller alltid lyckliga, eftersom den svarte 

inte har någon ersättning att komma med. 

•et amerikanska samhället visar den vita 

sidan utåtl De ideal och livsmönster som 

skapas har alltid formen av den vite man

nen och de små barnens försök att identi

fiera sig med den eller den hjälten stupar 

alltid på att barnets h udfärg omöjliggör 

en sådan identifikation. Självuppfattningen 

hos individer tillhörande en exploaterad 

och förtryckt minoritet påverkas kraftigt 

av omgivningen. Särskilt gäller detta då 

individen är medveten om de dominerande 

kulturella idealen men hindras från att 

ta del av dessa. En sådan individ är be

nägen att förena de negativa föreställning

arna som den dominerande majoriteten hyser 

gentemot honom med sin egen negativa själv

uppfattning. Erikson anser att detta gäller 

generellt. "There is ample evidence of 

'-inferiority' feelings and of morbid self-

hate in all minority groups". (Erikson, 

1966, s 155). 

Ett något försiktigare uttryck för samma 

tanke finns hos en annan forskare: 

"Om gruppen förlorar status eller prestige3 

så förlorar den enskilde individen också 
status och prestige. Medlemmar av minori-
teter3 som stadigt minskar> utvecklar ofta 



bat gentemt ßig själva geh mnéewMxées* 
känslor". (Mann, 1969, s 271. 

Utvecklingen i USA under det senaste de

cenniet har emellertid medfört påfallande 

förändringar. Dessa har manifesterats i 

massrörelser, med ledare som Martin Luther 

King m fl, där den egna identiteten succes

sivt tycks ha stärkts. Erikson har emel

lertid också pekat på att minoritetsgrup

pen på grund av det sätt på vilket den 

tidigare blivit behandlad har en djupt 

rotad hämning inför möjligheterna att ut

nyttja jämlikhet även da den är tillför

säkrad. Liknande tankar har framförts av 

andra författare (Essien-Udom, 1969]. 

Samernas förhållande till majoritetsbe

folkningen har utan tvekan tidvis präg

lats av liknande hämningar. "De senaste de

cenniernas utveckling har dock medfört en 

markant förändring och den samiska iden

titeten uttryckes på många sätt. Genom 

många samverkande faktorer har de samiska 

näringarna rent ekonomiskt förbättrats. 

Samiskt kulturarbete som författarskap 

blomstrar f n påtagligt. Samisk ungdom 

engagerar sig i samefrågor etc etc. 

TIDIGARE FORSKNING RÖRANDE SAMERNA I SVERIGE 

I Sverige har samerna varit föremål för em

piriska studier bl a inom språkvetenskaper

na. Huvuddelen av svensk forskning förefaller 



emellertid vara etnograf isk, etnologisk 

eller folklivsforskningskaraktär, Samhälls

vetenskaperna har med några få undantag (se 

t ex Bylund, 1956; Dahlström 1972) i stort 

sett varit passiva. På senare år har dock 

även inom samhällsvetenskaperna företagits 

några smärre undersökningar i skilda ämnen, 

främst i form av uppsatser på grundutbild

ningsnivån, som tyder på ett vaknande in

tresse. 

Tidigare forskning rörande skolprestatio-

ner har förekommit i liten utsträckning. 

De mest omfattande undersökningarna har 

utförts i Norge av Anton Hoem (1971 a). I 

Sverige är endast en tidigare undersökning 

känd (Björkqvist & Henrysson, 1964). Från 

Finland finns en aktuell undersökning rö

rande sko'ltsamebarnen (Seitamo, 1974). Un

dersökningar rörande samebarnens skolpres-

tationer i Sovjet har ej varit tillgängliga 

för detta arbete. Resultaten från under

sökningarna i Norge, Finland och Sverige 

går alla i samma riktning dvs att skolpres-

tationerna för samebarnen tenderar att 

ligga under riksgenomsnittet. 

Litteraturen om samerna är emellertid 

mycket omfattande (se t ex Thomasson, 

1961 , 1 971 ). Den som skall försöka bilda 

sig en uppfattning om samernas situation 

i Sverige möts idag således av informa

tion med synnerligen disparat innehåll. 



Från 1 itteratur ay indignationQkap^ktqr 

till mera sakliga vetenskapliga undersök

ningar. De litterära skildringarna har 

säkerligen bidragit till den ökade uppmärk 

samheten kring olika samefrågor. Känneteck 

nande för en stor del av den svenska forsk 

ningen på området är emellertid avsakna

den av empiriska undersökningar som behand 

lar samernas nuvarande förhållanden. Forsk 

ningens bidrag till förståelsen av samer

nas situation i Sverige idag måste därför 

betecknas som ytterst litet. 

SYFTE OCH ÖVERGRIPANDE ARBETSMODELL FÖR 

AKTUELLA UNDERSÖKNINGAR 

Syftet med föreliggande avhandling är att 

utifrån en minoritetspolitisk ram belysa 

befolkningsmässiga förhå1landsn, samhörig

het, språkkunskaper och önskemål om språ

ket, den egna utbildningen samt skoiför-

hållanden för barnen. Avsikten är också 

att utifrån resultaten ge förslag till 

åtgärder och fortsatt arbete. 

Som framgår ovan upptar kunskaper och 

önskemål vilka berör skolans verksamhet 

en stor del av syftet. Skolan förutsättes 

i dagens samhälle bibringa eleverna många 

av de färdigheter och kunskaper som anses 

vara nödvändiga för den fortsatta kultur

utvecklingen och blir på så vis en insti

tution av central betydelse för ifrågava



rande kultur. Samernas val av skolform för 

sina barn har också ofta sammankopplats 

med intresset för den egna kulturen. Vid 

behandling av nomad skoleutredningens be

tänkande (SOU, 1960:41) anförde statsrå

det Edenman bl a följande: 

"Emellertid framgår det av utredningens 
redovisning, att det inte för alla fjäll-
samer är ett grundläggande intresse att 
bevara lapska särdrag. Det finns på sina 
håll en strävan att frigöra sig från den 
samiska livsformen och i olika avseenden 
närma sig majoritetsbefolkningen. För sa
mer med dessa önskemål framstår undervis
ning i den regulj ära obligatoriska skolan 
som en väg att nå en med övriga samhälls
grupper jämställd utgångspunkt för val av 
den framtida yrkesverksamheten." (Proposi
tion nr 51, 1962, s 49). 

Citatet ger intryck av att de samer som 

inte sänt sina barn till nomadskolorna 

inte heller är intresserade av sin egen 

kultur. Liknande tankegångar kunde också 

konstateras när nomadskolans ledning dis

kuterades vid samernas landsmöte 1967 . 

Riksdagsman Eric Carlsson t ex, som ofta 

ventilerar samefrågor, ville dessutom 

lägga hela ansvaret på samerna själva för 

det vikande elevantalet i nomadskolorna. 

"Får jag emellertid sedan säga att nomad
skolans oah den samiska folkhögskolans 
framtid är beroende av i vilken omfatt
ning föräldrarna skickar sina barn till 
dessa skolor. Det gäller både låg-, mellan-
och högstadieskolan, det gäller folkhögsko
lan. Ansvaret ligger hos den samiska gruppen 



här att se till att man söker sig till 
sina egna skolor} sina egna utbildnings
möjligheter. " (Carlsson, 1967, s 75) 

Kopplingen mellan vikande elevantal i nomad

skolorna och sameföräldrarnas intresse för 

den egna kulturen förefaller emellertid 

vara alltför förhastad. Föräldrarnas be

teende kan inte ses isolerat från samhäl

let i ö vrigt och den minoritetspolitiska 

ram som tidigare presenterats i figur 1. 

I skolvalssituationen har den enskilde 

sameföräldern rnånga förhållanden att väga 

samman innan beslut fattas för den ena el

ler andra skolformen. Somliga av dessa 

förhållanden finns på samhällsnivå, andra 

på individnivå. En del förhållanden är 

mycket iögonfallande, andra kanske rentav 

är omedvetna. Dessa förhållanden kan il

lustreras av figur 2. 
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i relationerna samhälle - ind 
vid - beteende. 



Pilarna i figuren uttrycker påverkan. Eko

nomiska förhållanden påverkar givetvis ge

nerellt skolans utformning. Som ovan fram

gått har nomadskolans materiella standard 

tidigare varit klart sämre än motsvarande 

kommunala skolors, vilket också påverkat 

den pedagogiska standarden. Regionala och 

befolkningsmässiga förhållanden har på lik

nande sätt påverkat t ex skolornas lokali

sering. Det har också påtalats att same

undervisningens tillkomst och utveckling 

haft sin utgångspunkt i majoritet sbefolk

ningens kulturella bakgrund. Samerna själva 

har dock i viss utsträckning på senare tid 

kunnat påverka sameskolan, dels naturligt

vis som föräldrar till sameskolornas ele

ver, dels genom s k nomadskolefullmäktige 

genom vilka en formell möjlighet till in

flytande finns. Samernas inf.lytande på den 

kommunala grundskolan måste dock anses va

ra obetydlig. Däremot påverkar den kommuna

la skolan den samiska kulturen inte minst ge

nom de samebarn som går"i dessa skolor. Sam

hällsutvecklingen har bl a genom kommunika

tionernas och massmedias utbredning medfört 

att inflytande på samekulturen från majori

tetsbefolkningen blivit mer påträngande. Det 

förefaller vara svårt att bortse från att 

individen och vederbörandes identitet, behov, 

kunskaper och attityder är påverkade av dessa 

samhälleliga förhållanden. Allt detta påver

kar i sin tur individens beteende. 



I den kultursyn som präglat föreliggande 

arbete betraktas kulturen såsom föränder

lig och något som förs vidare genom ett 

socialt arv. Den samiska kulturen föränd

ras genom påverkan från svensk, norsk, 

finsk och rysk kultur men också inifrån 

som ett led i en na turlig utvecklingspro

cess. Den etniska gruppen definieras som 

en grupp med samhörighetskänsla. Inom den

na grupp har medlemmarna ofta nära och 

personliga relationer med varandra. Detta 

betyder dock inte att en etnisk grupp all

tid är en harmonisk enhet utan problem. 

Den samiska kulturen t ex har i Sverige 

något av en marginell ställning. Rennä

ringslagen har dessutom bidragit till 

att de icke renskötande samerna blivit 

en marginell grupp även inom samekulturen. 

Den marginella situationen betraktas dock 

i föreliggande arbete också som påverk-

ningsbar. Synsättet har lett till stånd

punkten att samekulturen i Sverige är hotad 

men att det fortfarande finns möjligheter 

att välja i vilken riktning samhället vill 

påverka utvecklingen. Undersökningarna tar 

också för givet att samekulturen har en 

berättigad plats inom svensk kultur. I de 

levnadsvillkor som samhället måste stödja 

har sameundervisning och kulturprogram 

stor betydelse. Dessa måste utformas med 

respekt för samernas egna värderingar och 

önskemål. De frågeställningar som uppställt 

i undersökningarna presenteras och motive

ras närmare i respektive rapport. 



I DENNA RAPPORT SIRÖRQA UNDERSÖKNINGAR 

En översiktsbild av arbetsgången för de 

fyra undersökningar som företagits ges i 

bilaga 2. Dessa är i huvudsak explorativa 

och deras resultat avsedda att utgöra en 

plattform för vidare forskning och för

söksverksamhet i prak tisk tillämpning. I 

företagna arbeten ingår samer som defini

erats ha viss släktskapsanknytning till 

den nuvarande renskötande befolkningen 

(se I s 10-13, III s 12-13, IV s 239, . 

V 282). 

Den första undersökningen omfattade interv

juer med ett urval av renskötande samer 

och samer som de senaste tjugo åren lämnat 

renskötseln (se I s 10-13). Redovisning 

ges i rapporterna (I och II), .Dessa interv

juer gav direkt anledning att följa upp 

några frågeställningar på ett annat be

folkningsunderlag. En mera avlägsen an

knytning till renskötseln för den icke 

renskötande samebefolkningen än i den 

första undersökningen skulle eftersträvas. 

Detta förutsatte emellertid helt ny a och 

mer omfattande befolkningsuppgifter röran

de framförallt den icke renskötande same

befolkningen. Två befolkningsundersökning

ar utfördes (III och IV). Dessa kunde ut

göra underlag för ett bredare urval än 

tidigare varpå en andra intervuundersök-

ning genomfördes (V). Den här följande 



sammanfattningen av utförda arbeten upp

delas innehållsmässigt under följande rubri 

ker. 

1. Samerna i Sverige - avgränsning av popu-

lationen 

2. Sameidentitet och gemenskapskänsla 

3. Kunskaper i samiska, språkanvändning och 

önskemål rörande språket. 

4. Föräldrarnas- och deras barns utbildning 

5. Skolan i framtiden. 

Samerna i Sverige - avgränsning av popula-

t ionen 

I bilaga 1 ges e n kort översikt över tidi

gare publicerande befolkningsuppgifter om 

samerna. Uppgifter om samerna finns i folk

bokföringsmaterial åtminstone från 1700-

talets mitt. Detta material ligger i stort 

sett obehandlat i olika arkiv varför pub

licerade uppgifter om den samiska befolk

ningens storlek är mycket ofullständiga. 

Någon fullständig undersökning rörande de 

stora befolkningsomflyttningarna söderut 

från norra Norrbotten förefaller t ex inte 

finnas. Tidigare uppgifter om samerna be

rör oftast enbart den renskötande befolk

ningen. Den befolkningsutveckling som kan 

följas i tidigare publicerade uppgifter 

kan åskådliggöras av den heldragna kurvan 

i figur 3. 
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Figur 3. Den samiska befolkningen i Sverige 
1750 - 1972. 

Figuren visar att den renskötande befolk

ningen stadigt minskat bortsett från tiden 

1850-1900. I figuren har också lagts in 

en streckad kurva. Den utgör en uppskatt

ning av hur utvecklingen kanske skulle kun

na se ut om även den icke renskötande same

befolkningen medräknades. Hur befolknings

utvecklingen ser ut är således i hög grad 

beroende av hur avgränsningarna av popu-

lationen utförs. I rapport (I] från den 

första intervjuundersökningen diskuteras 



detta problem ingående. Det konstateras 

också att tidigare undersökningar i regel 

endast berört husbönderna i den renskötan-

de befolkningen. Endast en tidigare under

sökning är känd som direkt inriktats på 

icke renskötande samer. Denna undersökning 

var geografiskt begränsad till Jämtland 

(Molander & Åhrén, 1970). Det speciellt nya 

i rapport (I) i detta avseende är att i 

den renskötande populationen inräknas även 

andra hushållsmedlemmar än husbönderna. 

Nytt i detta sammanhang är också att popu

lationen inte, som tidigare oftast varit 

fallet, begränsas till enbart renskötande. 

Ett urval av personer som de senaste tjugo 

åren lämnat rennäringen ingår nämligen i 

undersökningen. Även om detta innebär en 

förbättring jämfört med tidigare undersök

ningar framförs dock i rapport (I) att ur

valsunderlaget medför att de utflyttade 

har mycket nära anknytning till den nu

varande renskötande befolkningen. Rappor

ten (II) påtalar också nödvändigheten av 

att vissa frågor i undersökningen följes 

upp på ett bredare urval av icke renskö

tande samer. De två befolkningsundersök

ningar som senare utfördes var förutsätt

ningen för att ett sådant bredare urval 

kunde göras. 

Rapport (III) beskriver den renskötande 

befolkningens omfattning vid årsskiftet 

1971/72. Ambitionen i undersökningen har 



varit att data skall kunna jämföras med 

två tidigare undersökningar (Ahlfort, 

1960; Hyrenius, 1968) och därigenom 

även få fram tendenser i befolkningsut

vecklingen. Tidsmässigt fortsätter under

sökningen där översikten av befolkningsut

vecklingen i bila ga 1 slutar. Resultaten 

visar att den renskötande populationen 

med de använda definitionerna minskat de 

senaste decennierna och utgör för närva

rande ca 2400 personer. Denna population 

karaktäriseras framförallt av en mycket 

sned civilståndsfördelning med många 

ogifta män över 30 års ålder. En nyhet 

i förhållande till tidigare undersökning

ar rörande den renskötande befolkningens 

sammansättning är den metod varigenom 

insamling av data sker. I undersökningen 

användes renlängderna under tiden 1965-

1971 som utgångspunkt. Dessa uppgifter 

kompletterades med data om den egna famil

jen och födelsefamiljen. Samtliga perso

ner har därefter förts upp på s k individ-

kort. Dessa individkort har presenterats 

för bedömare som gjort en indelning av 

materialet i åtta olika klasser. De åtta 

olika klasserna anger olika former av 

anknytning till renskötseln. Vidare har 

varje individ åsatts ett hushållsnummer. 

Tidigare undersökningar har använt sig 

av metoder som i princip inneburit att 

bedömarna, utan att ha individkort som 

underlag försökt dra sig till minnes vilka 



personer som uppfyllt en viss definition. 

Den i rapport (III) använda metoden bör 

bara att föredra eftersom den ger mindre 

utrymme för fel av typen att minnet svik

tar i bedömningssituationen. En annan ny

het i rapport (III) är att det påvisas 

hur definitionen av den renskötande popu-

lationen varierar från ett sammanhang 

till ett annat och påverkar resultaten. 

En särskild studie har i rapport (III) ut

förts i Västerbottens län där dels assi

stenter vid lantbruksnämnden, dels bedöma

re från respektive sameby fått göra bedöm

ningar av samma material. Resultaten visar 

att i ifråga om en kärna i den renskötande 

befolkningen, dvs personer som finns upp

tagna som medlemmar i samebyn, ger de båda 

bedömargrupperna samma resultat. Beträffan 

de personer utanför denna kärna går dock 

meningarna starkt isär. Det understrykes 

kraftigt i rapport (III) att man vid an

vändning av sådana data måste uppmärksamma 

detta förhållande. 

Som ovan nämnts har kunskaper om den icke 

renskötande samebefolkningens omfattning 

och utbredning tidigare i stort sett sak

nats. Tidigare källor (t ex Svensson, 1966 

Ruong, 1969) uppskattar att antalet samer 

i Sverige uppgår till ca 10.000 varav ca 

2.500 renskötande. Dessa uppgifter bygger 

på 1945 års folkräkning (SOS, 1945). I 

rapport (IV) görs ett försök att, med 



utgångspunkt i. den i rapport (III) redovi

sade renskötande befolkningen, få fram data 

om en icke renskötande samebefolkning som 

fortfarande har viss anknytning till den 

renskötande befolkningen. Genom att sys

tematiskt följa upp den komplett a egna 

familjen och födelsefamiljen fram till 

årsskiftet 1973/74 insamlades data om 

12.930 personer förutom den renskötande 

befolkningen. Totalt omfattade datainsam

lingen således ca 15.000 personer. Under

sökningen understryker emellertid att om 

ifrågavarande insamlingsmetod användes på 

samtliga tillgängliga äldre renlängder 

skulle totalsumman stiga till ca 17.500 

personer. Vidare påpekas att det även 

utanför denna population kan tänkas 

finnas personer som anser sig vara samer. 

Undersökningen understryker ..också att en 

totalundersökning av samebefolkningen i 

detta avseende knappast kan göras utan 

medverkan av databasen i Haparanda (se 

vidare Johansson, 1973 a). Undersökningen 

i sin helhet ger som synes helt ny kun

skap om storleken av samebefolkningen i 

Sverige. Speciellt nytt i undersökningen 

är att den också ger en uppfattning om hur 

den samiska befolkningen numera är utspridd 

över hela landet och att stora omflyttning

ar även skett inom olika regioner vilket 

framgår av kartan i figur 4. 
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Figur 4. Icke renskötande samer som ingår i rapport 
(IV). Fördelning efter bostads kommun den 
31.12.1973. 



Rameidentitet och gemenskapskänsla 
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Samhällsutvecklingen har medfört att aven 

den officiella inställningen till samerna 

förändrats i positiv riktning. En viktig 

faktor i denna utveökling har varit samer-

nas egna organisationssträvanden. Utveck

lingen har emellertid samtidigt medfört 

att många samer övergått till Räringar 

utan direkt anknytning till den egna kul

turen. Frågan om anknytningen mellan ren-

skötande och iek§ renskötande bottnar i de 

icke renskötandes id@ntifeil§ypeleyelse som 

samer och är, som tidigare framgått, csn-

tra 1 i ds^sns samedebatt. I rapport (I) 

visas också att deo subjektivt upplevda 

sameidentiteten även firmi kViP h§§ FFiäj9 = 

rxteten av de utflyttade. Osäkerheten om 

dess innehåll är eme 1 lertid ..större b land 

dessa än bland de renskëtândë: Resultaten 

visar dock att sameidentiteten inte en

bart är uppknuten till rättigheter av 

olika slag. Det finfli §n bred g emensam 

grund av andra aspekter hei bids renskö

tande och icke renskötande samer. Vissa 

resultat i rapport (II) föranledde också 

att ytterligare intresse MgnsB st sam

hörighetskänslan i rapport (V). Speciellt 

nytt i detta avseende är att samebyn be

traktas ur tre synvinklar. För det första 

ses byn som den officiella organisationen 

som bedriver renskötsel. För det andra, byn 

som befolkningsenhet och för det tredje byn 



som ett geografiskt prnråds. Resultaten 

framgår av figur 5. 
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Figur 5. Fördelning av renskötande och 
icke renskötande män och kvinnor 
avseende samhörighet med samebyn 
i olika avseenden. 



Resultaten visar att samhörighet med byn 

i det första avseendet främst finns inom 

den renskötande delpopulationen. Däremot 

är samhörigheten med byn i det andra av

seendet stark i båda delpopulationerna 

och i det tredje avseendet tom mycket 

starkt. Av figuren framgår också klart 

att de olika aspekterna av samhörighet 

täcker varandra bäst inom den renskötande 

befolkningen. Övriga resultat om anslut

ning av medlemmar till byn går också i 

samma riktning. Det är den mänskliga kon

takten och kontakten med naturen som in

tervjupersonerna anser vara viktigt och 

inte om vederbörande råkar vara rensköt-

selberättigad enligt en lagbestämm else. 

Genomgående är det på bynivån som den 

starka samhörigheten finns. Det är dock 

inte heller någon tvekan om att önskan 

om samhörighet inom hela den samiska be

folkningen är mycket stark. Detta framgår 

bl a av att 80-90 procent av intervju

personerna vill ha en enda riksorganisa

tion för samerna i Sverige. 

Kunskaperna i samiska, språkanvändning 

och önskemål rörande språket 

Resultaten rörande samiska språkets utr 

bredning (II och V) visar stora regiona

la skillnader. Kunskaperna är mest utbred

da i norra Norrbotten och minst i skogs

samebyarna och Västerbotten. Språkanvänd



ningen återspeglar i viss mån samrna för

hållanden. Längst upp i norr används samis

ka oberoende av vem som tilltalas, bland de 

samisktalande, medan man i det sydligaste 

distriktet i huvudsak använder samiska 

enbart vid samtal med äldre personer. Bland 

de utflyttade visar resultaten (II) att det 

var de som redan kunde samiska som kom till 

nomadskolan. Nomadskolan har av resultaten 

(II) att döma inte haft någon större ef

fekt på läs- och skrivkunskaper i samiska 

men möjligen skapat en positivare inställ

ning till språket än vad folk- och grund

skolan mäktat med. Däremot ser det ut som 

om sämernas folkhögskolas verksamhet i 

Jokkmokk skulle ha bidragit till att bred

da läs- och skrivfärdigheterna. I den 

första intervjuundersökningen (II) var 

resultaten för de renskötande och de ut

flyttade från samma region i stort sett 

lika. Vid diskussionen av resultaten 

förmodades att en undersökning bland 

samer som hade en mera avlägsen anknyt

ning till rennäringen skulle ge större 

avvikelse från resultaten för de renskö

tande. I den andra intervjuundersökningen 

(V) har urvalsunderlaget för de icke ren

skötande utvidgats. Resultaten visar ock

så tendenser i den förmodade riktningen. 

Figur 6 visar en jämförelse av resultaten 

från de båda undersökningarna. 
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Av figur 6 framgår att resultaten för ur

valen av de renskötande i båda undersök

ningarna i stort sett är identiska utom i 

ett fall. Oet gäller skogssamebyarna där 

skillnaden mellan urvalen vad beträffar 

förståelse- och talkunskaper är mera påtag

lig. Mellan urvalen bland de icke renskötan 

de finns emellertid tydliga skillnader i 

något avseende inom samtliga distrikt. I 

samtliga dessa fall visar resultaten från 

den andra intervjuundersökningen (V) mindre 

utbredning av kunskaper i samiska än i den 

första undersökningen (II). Det viktigaste 

är dock att trenderna i båda undersökning

arna följer varandra mycket väl. Av båda 

delpopulat ionerna önskar ungefär hälften 

förkovra sig i språket (V). Intresset här

för verkar också vara störst där kunskaper

na är minst utbredda (III. Båda undersök

ningarna visar att föräldrarna önskar att 

barnen lär sig tala samiska. Med samiska 

avser de i allmänhet den egna dialekten. 

Resultaten visar emellertid också att för

äldrarna visserligen försöker få barnen 

att tala samiska men inte alla föräldrar 

som kan samiska använder språket i samtal 

med barnen (II). Majoriteten av föräldrar

na uppger att barnens första språk inte 

blir samiska (II) och att barnen nu i regel 

inte kan samiska (V). De barn som kan sa

miska har alla föräldrar som har goda kun

skaper i språket och är i regel nordsamiskt 

talande (V). Majoriteten av de icke ren-



skötande som har barn vilka inte kan 

samiska är tveksamma eller negativa till 

undervisning i samiska i skolan (V). Det 

speciellt nya i detta avseende är att det 

i båda undersökningarna är samerna själva 

som skattar sina egna kunskaper. I den 

mån det tidigare finns kännedom om språ

kets utbredning bygger den på uppskattnin g

ar som gjorts av utomstående observatörer. 

Föräldrarnas och deras barns utbildning 

Ungefär hälften av intervjupersonerna i 

den första undersökningen (II) uppger att 

skolan för deras del inte har gett vad 

de skulle önskat sig. Majoriteten har känt 

behov av att vidareutbilda sig. Cirka 2/3 

av dem som är missnöjda med sin utbildnings

bakgrund vill i dag släget komplettera sin 

utbildning men anför samtidigt mycket som 

hindrar dem att göra detta. Osäkerheten 

inför kursutbud av olika slag är stor. De 

flesta av dem som haft planer att anmäla 

sig till någon kurs har inte anmält sig 

(VI. Av dem som någon gång behövt byta 

bostadsort för att få arbete har drygt 

hälften upplevt problem som berört utbild

ningsfrågor (VI. 

Skälen till varför föräldrarna själva gått 

i nomadskola skiljer sig klart från de 

skäl man har för att barnen eventuellt går 

där. Själva har föräldrarna i regel inte 



haft någon valrnöj lighet, Q b  var hänvisa

de till nomadskolan eller utestängda från 

nomadskolan beroende på om de var samer 

av den "rätta sorten" eller ej. Skolvalet 

för deras barn avgörs däremot av praktiska 

överväganden (II). 

Skolan i framtiden 

Ungefär 50 % av de renskötande föräldrar

na och cirka 15 % av de icke renskötande 

föräldrarna säger att det nu eller i den 

närmaste framtiden kan bli aktuellt att 

deras barn går i sameskola. Om den nu 

närmaste sameskolan upphör kommer dock en

dast ett fåtal att sända sina barn till 

någon annan sameskola. Möjligheterna att 

barnen får vistas i skolhem vid sameskolan 

finner ingen större gehör hos föräldrarna. 

Endast 16 % av de renskötande föräldrarnna 

och 7 % av de icke renskötande föräldrarna 

anser detta alternativ vara lämpli gast för 

barnen. Föräldrarnas positiva inställning 

till barnens utbildning framgår av att unge 

fär 95 % vill att barnen får utbildning 

över grundskolenivån (II). Tidigare har 

viss försöksverksamhet förekommit med under 

visning i samiska språket i den vanliga 

grundskolan (Johansson, 1973 b). Speciellt 

nytt i föreliggande undersökning är att 

frågan om samiskt stoff i övrigt också ven

tileras. Ett mycket starkt önskemål är att 

grundskolan tar in samiskt stoff i under



visningen, Ungefär 90 % ay båda delpopula-

tionerna i båda undersökningarna har fram

fört detta önskemål (II och V). I den första 

undersökningen (II) finns en övervikt för 

dem som vill integrera stoffet medan mot

svarande övervikt finns i den andra under

sökningen (V) för dem som vill hänvisa 

stoffet till speciella lektioner. Innehål

let i stoffet vill man i hög grad skall 

beröra samernas nuvarande förhållanden (II). 

Föräldrarna anser dock överlag att lärar

na är för dåligt insatta i samernas förhål

landen för att kunna ta med samiskt stoff 

i undervisningen. För att undervisningen 

skall fungera bra anser 35-4D % av de in

tervjuade att läraren bör vara same. En 

klar majoritet av dessa och totalt unge

fär 90 % av samtliga menar dock att det 

också finns andra lika viktiga eller vik

tigare krav på lärarna. Dessa krav har 

att göra med lärarens kunskaper, engage

mang och intresse för sitt arbete. Föräld

rarnas val av skola för barnen avgörs nu 

i stor utsträckning av praktiska omstän

digheter. Inför en valsituation där föräld

rarna får möjlighet att välja mellan en 

grundskola, en sameskola i nuvarande ut

formning och en grun dskola med samiska 

inslag visar resultaten att de flesta 

kommer att välja det sistnämnda alterna

tivet. 



SLUTDISKUSSION, REFLEK.TIONER OCH FÖRSLAG 

TILL ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE 

Läsaren bör minnas att det på flera ställen 

i denna sammanfattning, och framförallt i 

de rapporter som utgör underlag till sam

manfattningen har pekats på begränsningar 

i det presenterade materialet. Enskilda 

resultat får därför inte tas ur sitt sam

manhang utan att helhetsbild en i ifråga

varande avseende beaktas. Arbetena bör ock

så ses som explorativa för fortsatt forsk

ning och försöksverksamhet. I föreliggande 

arbete har intresset uteslutande kretsat 

kring minoriteters förhållanden i samhäl

let. Detta får dock ej tolkas som att allt 

i en minoritets medlems dagliga tillvaro 

styrs av den etniska tillhörigheten. Männi

skans tänkande eller beteende dikteras na

turligtvis inte enbart av etnisk tillhörig

het. Det finns forskning som visar att 

t ex religiositet i vissa fall är mer sty

rande (Panchbhai, 19661. Likaså följer 

inte alla samhälleliga förhållanden alltid 

etniska gränser. Muller (1967) har t ex 

fäst uppmärksamheten på att fattigdomspro

blemet i USA går över de etniska gränserna. 

Stor försiktighet måste därför iakttagas 

vid användning av resultat i andra samman

hang än där de tillkommit. 



Generaliseringar från resultaten 

I de ovan sammanfattade undersökningarna 

har undersökningspopulationen definierats 

genom att metoderna för avgränsningarna 

angivits. Avgörande för om en person med

räknats i populati onen eller ej har varit 

om vederbörande haft någon anförvant på 

de så kallade renlängderna under vissa 

angivna år. Det har emellertid på flera 

ställen framgått att definitionen på samer 

varierat från ett tillfälle till ett annat. 

Figur 7 försöker belysa några definitioner 

i relation till några resultat i förelig

gande undersökningar. 

•en innersta heldragna cirkeln i figuren 

avser den renskötande befolkningen som re

dovisas i rapport (III] och.uppgår till 

cirka 2.400 personer. Den större heldrag

na cirkeln innesluter både den renskötan

de befolkningen och den icke renskötande 

befolkningen som redovisas i rapport (IV}. 

Cirkeln omfattar cirka 15.000 personer 

som kännetecknas av att de har viss an

knytning till renlängderna 1965-71 som 

närmare framgår av s 282 i rapport (IV). 

Utanför denna heldragna cirkel finns en 

pri ckmarkerad cirkel. Denna anger den 

uppskattade omfattningen av samebefolk

ningen om samtliga äldre renlängder 

kunde be aktas,, Utifrån föreliggande 

undersökningar uppskattas denna cirkel 
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Figur 7. Den samiska populationen avgrän
sad utifrån släktskap, renlängder, 
samhörighet och språk. 

innesluta cirka 17.500 personer. Den streck-

markerade yttersta cirkeln får symbolisera 

den samebefolkning som eventuellt skulle 

kunna inneslutas om hänsyn togs till släkt

skap vid behandling a v äldre kyrkobokförings-

material. Omfattningen av denna cirkel upp

skattas till cirka 20.000 personer. 



De heldragna lodräta linjerna har dragits 

utifrån resultaten i den andr a intervju

undersökningen (V). Linjerna innesluter 

inom den större heldragna cirkeln de per

soner som delar en känsla av samhörighet 

vilket närmast är en definition på e n et

nisk grupp. Linjerna innesluter cirka 

13.500 personer. De båda lutande heldra g

na linjerna är också dragna med utgångs

punkt från intervjuundersökningarna och 

avgränsar den befolkning som förstår sa

miska. Inom den större heldragna cirkeln 

innesluts cirka 9.000 personer av dessa 

linjer. Heldragna linjer eller cirklar 

i figur 7 kan således hänföras till re

sultat i företagna undersökningar. Pric

kade och streckade linjer eller cirklar 

i figur 7 är endast uppskattningar som 

bör bli föremål för vidare forskning. 

Generaliseringar från företagna intervju

undersökningar bör göras endast till den 

del av den större heldragna cirkeln som 

avgränsas av de lodräta heldragna linjerna 

I syftet anges att samhället.fortfarande 

har möjlighet att välja i vilken riktning 

utvecklingen skall påverkas. Beroende på 

vilken politik samhället väljer att föra 

gentemot samerna kommer de lodräta respek

tive lutande linjerna i figur 7 att för

ändra läge i förhållande till varandra. 

Väljer man att t ex föra en politik som 

minskar samhörigheten kommer de lodräta 



linjerna närmare varandra. Om samhället 

väljer att bibehålla eller öka avstånden 

mellan linjerna måste man också vara med

veten om de förutsättningar som krävs här

för. Det är angeläget att redan här på

peka nödvändigheten av att kulturprogram 

kan förankras i verkligheten och inte 

blir ett uttryck för nostalgiskt önske

tänkande. Denna ståndpunkt utvecklas något 

i slutordet. 

Den samiska befolkningens omfattning 

Som framgått på flera ställen i denna rap

port har befolkningsuppgifterna tidigare 

starkt knutits till den renskötande be

folkningen. Detta kan förklaras dels av 

de stora praktiska problem som måste över

vinnas om den icke renskötande samebefolk

ningen skall följas över tiden, dels ock

så som ett uttryck för ackulturations-

och assimilationspolitik. Det kan inte 

uteslutas att dessa typer av politik 

skapat förväntningar om att den icke ren

skötande samebefolkningen snabbt skulle 

uppgå i den övriga svenska befolkningen. 

Mot bakgrund av sådana förväntningar ter 

det sig kanske naturligt att det inte va

rit av intresse att följa denna befolk

ningsutveckling. Den särskilda studien i 

Västerbotten som presenteras i bilaga till 

rapport (III) ger också intryck av en så

dan syn. Vid bedömningen av vilka som 



skulle medräknas i den renskötande befolk

ningen föreföll tjänstemännens bedömningar 

vara grundade på en företagsekonomisk syn 

på renskötseln och samebyn. Byn som kul

turellt och socialt sammanhållande faktor 

syntes vara av underordnad betydelse. 

I de lokala bedömarnas bedömningar fram

skymtade dock även dessa faktorer. De redo

visade befolkningsundersökningarna har dels 

kullkastat tidigare uppfattningar om same

befolkningens storlek i Sverige, dels vi

sat på förhållanden som försvagar minori

tetens sammanhållning. Inom den renskötan

de befolkningen är den sneda könsfördel

ningen ett sådant förhållande. Den utgör 

ett hinder för naturliga sociala rela

tioner mellan könen och kan på sikt minska 

minoritetens sociala sammanhållning. Inom 

den icke renskötande samebefolkningen vi

sar resultaten att den stora geografiska 

spridningen också medför svårigheter att 

knyta nya sociala kontakter i hemtrakter

na vilket också försvagar sammanhållningen. 

Den geografiska spridningen (se figur 4) 

understryker vikten av att samekulturen 

ses som en riksangelägenhet och inte en

bart en angelägenhet för de kommuner där 

renskötsel bedrivs. 

Samhörighet 

Figur 7 bör ses mot bakgrund av att kultur 

i rapport (V) betecknas som något som 



ständigt förändras. Väsentlig för den et

niska grupp som bär upp kulturen är sam

hörigheten. Resultaten ifråga om den sub

jektivt upplevda samhörigheten visar att 

den finns även inom den icke renskötande 

samebefolkningen. Osäkerheten om dess in

nehåll är dock stor. Karaktäristiskt för 

resultaten i figur 5 är att samhörigheten 

med byn som geografiskt område är starka

re än samhörigheten med byn i de två andra 

avseendena. Geografin är som bekant i 

stort sett densamma oavsett vilken politik 

som förs. Lika karakteristiskt är att den 

svagaste samhörigheten finns med byns of

fentliga verksamhet. Byn som organisation 

är en direkt följd av minoritetspolitik 

som fastställts genom lag. Skillnaderna 

mellan den renskötande och den icke ren

skötande befolkningen i detta avseende är 

en direkt följd av att uppmärksamheten en

sidigt riktats på de renskötande genom ren

näringslagen. De icke renskötande samer-

nas kulturella behov har i stort sett helt 

förbisetts. En sådan politik medför natur

ligtvis också att sammanhållningen inom 

minoriteten på sikt försvagas. Den kollek

tiva sammanhållningens svagheter på na

tionsnivån antyder att de samiska organi

sationerna fortfarande har stora brister. 

Resultaten (V) visar dock att intervjuper

sonerna önskar att denna samhörighet stärks. 

För samekulturens framtid i Sverige bör 



det också ligga i samhällets intresse att 

stödja en sådan utveckling. Med hänvisn ing 

till figur 1 kan man konstatera att en så

dan utveckling på sikt eventuellt kan för

svara majoritetens makt över minoriteten. 

Figur 7 och den ovan förda diskussionen 

påminner också om att det inte alltid är 

självklart vilka personer någon avser när 

vederbörande talar om samer. Detta gäller 

i hög grad också personer som själva anser 

sig vara samer eller av andra betraktas som 

samer. 

Språkutveckling 

Språkkunskaper är som bekant viktiga för 

den kulturella sammanhållningen och också 

mottagliga för yttre påverkan. Som tidiga

re framgått i denna rapport och även i 

rapport (II) var fjällsamernas barn hän

visade till särskilda nomadskolor från 

1913 och ända in på 1950-talet. Samtidigt 

ansågs nomadskolorna ej vara till för barn 

från skogssamebyarna. Dessa blev således 

förhindrade från att ta del av den under

visning i samiska som endast gavs i nomad

skolorna (II). Detta tillsammans med de 

tidigare nämnda befolkningsomflyttningarna 

har säkerligen bidragit till de stora re

gionala skillnaderna i samiska språkets 

utbredning som resultaten (II och V) vi

sar. Resultaten rörande språkkunskaperna 

och önskemål i samband med språket ger 

några tankeställare inför den framtida 

språkutvecklingen. Skillnaderna mellan 



de två intervjuundersökningarna i figur 

6 tyder på att språkkunskapernas utbred

ning avtar ju mindre anknytning urvalet 

har till den renskötande befolkningen. 

Detta i kombination med föräldrarnas klart 

uttalade önskemål om att barnen bör lära 

sig samiska samt att barnens kunskaper i 

samiska är beroende av föräldrarnas kun

skaper bör verka som en utmaning för alla 

som har ansvar för sameundervisningen. I 

folkräkningarna från 1930 och 1945 finns 

vissa uppgifter rörande samiskans utbred

ning. Uppgifterna från 1930 förefaller 

dock vara helt obehandlade. Från 1945 

finns dock i detta sammanhang några använd

bara uppgifter som framgår av bilaga 1 till 

denna rapport. Jämförbarheten med undersök

ningarna i anslutning till folkräkningar

na är inte fullständig. Jämförelser måste 

därför ske med stor försiktighet. I figur 

8 kan dock en utvecklingstendens utläsas 

från en sådan jämförelse rörande språkut

vecklingen . 

Några kommentarer till jämförelsen är nöd

vändiga. Uppgifterna från folkräkningen 

1945 avser språk i föräldrahem och egen 

familj. I rapport (V) antas alla som kan 

göra sig förstådda på samiska i talspråk 

ha samiska i föräldrahem. Antagan det före

faller rimligt mot bakgrund av att 1945 

hade av totalt 5.278 endast 15 personer 

som inte hade samiska i föräldrahem samiska 
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som språk i egen familj. Uppgifter om samis 

ka i egen familj bygger på antagandet att i 

familjer med samiska som hemspråk kan åtmin 

stone något barn samiska. Jämförelsen visar 

en kraftig nedgång av samiska som språk i 

den egna familjen. Bakom nedgången finns 

dessutom regionala skillnader såtillvida 

att det nästan uteslutande rör sig om nord-

samisktalande som har barn som talar samis

ka. Detta förstärker knappast den kulturel

la sammanhållningen. Viljan till sådan sam

manhållning återspeglas dock i de återkom

mande resultaten rörande önskemålen om 

språkutvlcklingen. Dm utvecklingen emeller

tid får fortsätta utan att någon reell för

ändring sker ifråga om undervisningen i 

samiska kommer språkets utbredning snabbt 

att minska. 

Skolöverstyrelsen har på senare år satsat 

cirka 1 miljon kronor på bl a läromedels-

utveckling i samiska. Denna satsning har 

dessvärre inte följts av någon revolutio

nerande förändring av undervisningsmöjlig

heterna. Insatserna utanför sameskolan är 

i stort sett obefintliga. Sameskolan av 

idag förefaller dessutom knappast ha nå

gon större positiv inverkan på språkkun

skapernas utbredning. De konkreta åtgär

der som bör vidtagas är dels att vuxenut

bildning i samiska ges fastare form inom 

de områden där kunskaperna är minst ut-

utbredda, dels en kraftig utbyggnad av 



undervisningen i samiska psråket inom 

grundskolans ram. Förutsättningarna här

för bör vara goda eftersom intresset är 

störst där kunskaperna är minst utbredda 

(V). Vuxenutbildningen är nödvändig efter

som barnens kunskaper är beroende av för

äldrarnas. Att intresset för språket i 

stor utsträckning är knutet till den egna 

dialekten måste också få konsekvenser i 

praktiken. Man kan inte bortse ifrån den 

inställning människorna har till språket. 

Nu råkar den positiva inställningen vara 

knuten till den egna dialekten och då bör 

uppläggningen av språkundervisningen vara 

sådan att den utgår från den egna dialek

ten. Undervisning av både barn och för

äldrar bör startas som försöksverksamhet 

i t ex Storuman, Vilhelmina eller någon 

ort i Jämtland. Hed häns yn till att osä

kerheten bland de vu xna är mycket stor 

inför kurser överhuvudtaget bör förbere

delser för föräldraundervisning göras 

genom uppsökande verksamhet. Uppgiften 

förefaller vara lämplig som ett samarbets

projekt för samernas folkhögskola och 

samiska institutionen vid Umeå universi

tet. 

Vuxenutbildningsbehov 

De upplevda bristern a i den egna ut bild

ningen kräver konkreta åtgärder. När hälf

ten av de intervjuade är missnöjda med 



sin egen utbildning och dessutom i stort sett 

samtliga vill fortbilda sig måste detta tas 

som ett allvarligt tecken på a tt här finns en 

bortglömd grupp i utbild ningssamhället. De 

former under vilka vuxenutbildningsutbudet 

förs ut i dag är ej tillfyllest för att nå 

denna grupp. Den ovan påtalade osäkerheten 

inför utbudet är allt för stort för att dessa 

människor i vanlig ordning skulle nås genom 

annonser. Försöksverksamhet i några kommuner 

bör inledas med samarbete mellan samernas 

folkhögskola och den kommunala vuxenutbild

ningen. Även här är det nödvändigt att re

surser avsätts för uppsökande verksamhet. Det 

kan också bli aktuellt att ge kurserna sär

skild pedagogisk utfor mning. En planerings

grupp med representanter för någon intres

serad kommun, samernas folkhögskola och lä

rarhögskolan i Luleå eller Ume å kanske vore 

en naturlig börj an till en vuxenutbild nings-

verksamhet av detta slag. Naturligt är att 

samernas folkhögskola tar initiativ till en 

sådan planering och även samordnar verksam

heten. 

Behov av nytänkande i sameunder visningen 

Nyligen har sameutredningen (SOU, 1975:99) 

slutfört sitt arbete. På undervisningsområ

det kommer utredningen med få konkreta för

slag men ger vissa anvisningar om i vilken 



riktning man bör arbeta i framtiden. Ut

redningen föreslår att samiskt stoff bör 

finnas i grundskolans undervisning som 

ett medel för att öka förståelsen för sa-

mer och samekultur. Förslaget har, av re

sultaten i föreliggande arbete att döma, 

bred förankring bland samerna. Det är 

dock något överraskande att utredningen, 

som haft tillgång till här redovisade re

sultat, inte närmare diskuterat skolvals

problematiken och dess följder. Resul

taten visar klart att sameföräldrarna i 

en valsituation mellan nuvarande same

skola, en vanlig grundskola och en grund

skola med samiska inslag kommer att väl

ja det sistnämnda. Utifrån dessa resultat 

föreslås i rapport (V) en genomgripande 

omorganisation av hela sameundervisning

en i Sverige. Den föreslagna formen skulle 

innebära ett långtgående lokalt inflytan

de över sameundervisningen. De lokala va-

riationernernas betydelse för samekultu

ren har också betonats av andra forskare 

(Eidheim, 1971). Ett förverkligande av 

förslaget i rapport (V) skulle ge en 

sameundervisning där det samiska stoffet 

inte enbart var ett pedagogiskt medel 

utan där undervisningen utgick från den 

egna kulturella bakgrunden. Hur viktigt 

detta är har tidigare påtalats av Anton 

Hoëm (1971 a, 1971 c) som mycket överty

gande visat att brister i de norska same



barnens skolprestationer kan hänföras till för

hållandet att skolan inte utgått från barnens 

egen bakgrund. 

Något förvånande är också den stora betydelse 

sameutredningen anser att sameskolan har haft 

när det gällt att bevara och utveckla same

kulturen. Resultaten i föreliggande arbete 

i fråga om språkutvecklingen visar snarare 

att skolans betydelse för språket måste be

tecknas som mycket diskutabel! Vidare är det 

också anmärkningsvärt att utredningen menar 

att det låga elevantalet i sameskolorna en

dast till en mindre del kan förklaras med 

att föräldrarna föredragit att sända bar

nen till en vanlig grundskola. Resulta

ten i rapport (II) visar i stället att för

äldrarna valt att sända barnen till en van

lig grundskola i mycket stor utsträckning. 

Av rapporterna (III och IV) har framgått att 

den samiska befolkningen är utbredd över 

hela landet. Vidare framgår att i grund

skoleåldrarna finns 2700-3000 barn i den 

samebefolkning som redovisas i dessa rap

porter. Som framgår av rapport (II) finns av 

dessa knappt 200 i sameskolorna. Övriga går 

således i den vanliga grundsk olan. 



Kulturell pluralism 

I denna avhandling riktas kritik mot skol

politiken gentemot samerna. Med hänvi sning 

till figur 1 i inledni ngen kan det konsta

teras att politiken kännetecknats dels av 

segregation genom hänvisning av sameunder

visningen till särskilda skolor, dels av 

att skogssamerna tidigare diskriminerats 

såtillvida att de ej fått tillträde till 

dessa skolor. I resultaten från föreliggan

de arbeten finns ett starkt gensvar för 

kulturell pluralism även på skolområdet. 

Kulturell pluralism kan emellertid se ut 

på många sätt. Ett är den traditionella 

som kännetecknar svensk skolpolitik gente

mot samerna med början från 1913. Samekul

turen skulle skyddas och bevaras som den 

var och förbli ett inslag med museala 

drag i storsamhället. Ett annat är den 

solidariska kulturella pluralismen. Den 

innebär att individen inte behöver överge 

sin kultur för att kunna fullgöra sin 

insats i samhället. Diskriminering för

hindras och segregering sker endast i un

dantagsfall och på minoritetens egna vill

kor. Pluralismen bygger på insikten om att 

även minoritetskulturen berikar samhället 

på olika sätt. Minoriteten och majoriteten 

deltar i samhällslivet under ömsesidigt 

accepterande och tolerans. Valet behöver 

inte vara ett liv in om minoritets kulturen 

med i de allra flesta fall låg standard 



och en karriär inom majoritetskulturen 

med goda möjligheter till avsevärd högre 

standard. Detta samband måste brytas och 

en förutsättning härför verkar vara en 

jämlikhetsbefrämjande politik i samhället. 

Detta alternativ ställer emellertid stora 

fordringar. En utväg är att införa långt 

gående segregationspolitik där individen 

får likvärdiga alternativ inom båda kultu

rerna. Det förefaller emellertid vara en 

utopisk tanke att de båda kulturerna var 

och en på s in kant skulle kunna erbjuda 

t ex lika differentierat näringsliv. En 

mera realistisk utväg förefaller vara 

att individen kan förena rollen som mi

noritetsmed lem med stor valfrihet inom 

storsamhällets ram. På skolområdet kan 

detta underlättas genom att i linje 

med sameutredningens förslag inleda för

sök med samiskt stoff i undervisningen. 

Denna försöksverksamhet bör dock utvid

gas till att i renskötselområdet om

fatta även organisation av sameunder

visning på sätt som föreslås i rapport 

(V] med långt gående lokalt inflytande 

över undervisningen. Sådan försöksverk

samhet är angelägen också mot bakgrund 

av den minoritetspolitiska ramen i fi

gur 1 . 

Enligt figur 1 skulle segregationspolitik 

förstärka den kulturella sammanhållningen. 



8ime§kql§n# eem i sig är uttryek för segre

gation, skulle alltså verka i denna rikt

ning. Uppenbart är dock att skolan inte 

fått denna effekt ifråga om språkutveckling

en. Detta skulle vid första anblicken tala 

för att figur 1 bör modifieras. Den slut

satsen är emellertid alltför förhastad. 

Det har tidigare framgått att endast en 

bråkdel av samebarnen verkligen gått i 

dessa skolor. Deras ringa antal medför na

turligtvis att det eventuella tillskottet 

till den kulturella sammanhållningen inte 

blir särskilt stort. Att de som gått i 

sameskola inte markant avviker från övriga 

ifråga om läs- och skrivfärdigheter i sa

miska måste ändock vara alarmerande. För

klaringen härtill torde vara att skolpoli

tiken varit inkonsekvent. Återigen är en 

anknytning till figur 1 fruktbar. Man har 

fört en segregationspolitik med särskilda 

nomadskolor men av resultaten att döma har 

ackulturation och assimilation präglat 

även denna skolform. Det är kanske dags 

att överge tron att hopfösning av elever 

med en viss bakgrund till ett skolhus 

automatiskt leder till att t ex språkfär

digheterna utvecklas. Det måste nu ifråga

sättas under vilka förutsättningar verksam

heten vid sameskolorna bedrivs. Hur är den 

pedagogiska standarden? Har t ex den utbild

ning lärarna erhållit i samiska språket 

verkligen varit av sådan art att den kan 

anses vara tillfyllest som lärarutbildning? 



Vilka möjligheter har lärarna att integre

ra samiskt stoff i undervisningen? Vil

ken utbildning har lärarna till detta? 

Vilka materiella resurser står till deras 

förfogande? Dessa frågor understryker sam

tidigt kraftigt värdet av den insats lärar

na vid nomadskolorna trots diskutabla förut

sättningar utfört. Detta får dock inte tas 

till intäckt för en låt gå politik i same

undervisningen. De personella resurser som 

nu sätts in i sameundervisning måste själva 

ha en stabil utbildningsgrund annars ris

kerar insatserna att bli bortka stade. Vik

ten av att minoritetsgrupper på det lokala 

planet erhåller materiella och personella 

resurser har nyligen understrukits även 

på annat håll (Carnoy, 1974]. 

Den ovan föreslagna försöksverksamheten 

kan kanske leda fram till ändamålsenlig ut

formning av de lokala resurserna och bör 

därför läggas upp och följas forsknings

mässigt. Innan sådan verksamhet startas 

bör dock erfarenheter från liknande pågåen

de verksamhet i Canada inhämtas (McDiarmid, 

1975). Ytterligare ansträngningar bör ock

så göras för att eventuellt få ta del av 

erfarenheter från Sovjet. 

Fortsatt forskning 

Forskningen rörande minoritetsfrågor är om

fattande runtom i världen. De stora olik



heterna mellan minoriteter i olika delar 

av världen medför emellertid att forsknings 

resultat inte alltid kan överföras från en 

världsdel till en annan. Det krävs således 

att forskning bedrivs kring dessa frågor 

även i Sverige. Många skäl talar också för 

att den forskningen borde va ra av tvärveten 

skaplig karaktär. Det kan t ex inte uteslu

tas att många angelägna undersökningar rö

rande samerna aldrig kommit till stånd p g 

att ifrågavarande problem hamn at mellan oli 

ka vetenskaper. Ibland har kanske också frå 

geställningarna krävt mycket arbete för att 

få fram elementära basdata för fortsatt ar

bete. Sådant arbete har kanske i forskar

nas ögon inte ansetts föra vederbörande 

vetenskap framåt varför forskarna kanske 

hellre ägnat sig åt andra problemområ den. 

Det vaknande intresset för samernas situa

tion inom samhällsvetenskaperna borde där

för förhoppningsvis leda till tvärveten

skapliga studier för att el iminera bl a 

dessa nackdelar. Ett annat förhållande 

som talar för tvärvetenskapliga studier 

är att man i minoritetsforskning ofta 

använder samma begrepp i hel t olika be

tydelse även inom näraliggande discipliner 

(Andersson & Larsson, 1971). Detta försvå

rar naturligtvis tolkningen av resultaten 

och påverkar även deras allmängiltighet. 

De förslag till fortsatt pedagogisk forsk

ning som ges i det följande bör till stor 

del vara lämpliga för tvärvetenskapligt 

arbete. 



Så vitt det är bekant är föreliggande av

handling den första avhandling i pedago

gik i Sverige som behandlar sameundervis

ningen, en utbildning som trots allt har 

sitt ursprung i 1600-talet. Frånvaron av 

pedagogiska avhandlingar som behandlat 

sameundervisningen kan kanske ses som yt

terligare ett uttryck för ackulturations-

och assimilationspolitikens följder. Det 

har kanske inte ansetts vara mödan värt 

att ägna mycket arbete åt en undervisning 

som eventuellt bedömts vara under avskaf

fande. De påpekanden som gjorts i denna 

sammanfattning och framförallt i rapport 

(II) i anslutning till skolreformen 1913 

bör emellertid uppmana till fortsatt pe

dagogisk forskning. Tidigare har fram

gått hur den ursprungliga sameundervis

ningen hade sina utgångspunkter helt i 

majoritetsbefolkningens kultur. Av intres

se vore bl a därför en studie där man un

der sökte om, varför och hur olika peda

gogiska idéströmningar senare återspeglats 

i organisationen av samernas undervisning 

och i den konkreta undervisningssituatio

nen. I föreliggande undersökningar har 

avsikten inte varit att dra några orsaks-

baserade slutsatser rörande de hittills

varande skolformerna. Materialet har dock 

gett upphov till hypoteser rörande dessa 

som borde studeras närmare. 



Ur forskningens synvinkel bör det också vara 

angeläget att ställa dagens språkkunskaper 

i pedagogikhistorisk belysning. En studie 

där språkutvecklingen följes över tiden 

kan ge synnerligen intressanta möjligheter 

till jämförelser med motsvarande utveckling 

för befolkningen i övrigt. Undervisningens 

betydelse för språkutvecklingen skulle där

igenom kunna belysas. Särskilt intressanta 

bör resultaten ifråga om läs- och skrivkun

nigheten i samiska vara. Resultaten tycks 

tyda på att en läs- och skrivkunnig miljö 

inte är en tillräcklig förutsättning för 

spridning av dessa färdigheter. Det före

faller krävas någon form av officiellt ut

talad vilja eller deklaration om nödvändig

heten av dessa färdigheter innan utveckling

en kommer igång. Dessa resultat kanske kan 

jämföras med studier av läs- och skrivkun

nighet i något utvecklingsland. 

Hänvisningarna till det kyrkliga folkbok

föringsmaterialet och synpunkterna i anslut

ning till detta motiverar också fortsatt 

forskning i anslutning till dessa källor. 

En angelägen studie vore att i det äldsta 

kyrkliga materialet försöka avgränsa en 

samisk befolkning och följa dess befolk

ningsmässiga utveckling till dagsläget. 

Det skulle då exempelvis vara möjligt att 

närmare studera den stora befolkningsminsk

ningen vid mitten av 1 700-talet som berörs 

i bilaga 1. Anknytning kunde då kanske 



göras till viss tidigare språkvetenskaplig 

forskning (Hansegård, 1965). I anslutning 

härtill vore det också av intresse att stu

dera hur samebefolkningen senare förändras 

med inflyttningen av samer norrifrån. De 

stora omvälvningar som skett i Västerbotten 

i samband med inflyttningarn a norrifrån 

har förmodligen haft viss betyd else för 

bl a språkutvecklingen. Vissa resultat i 

föreliggande arbete rörande språket ger an

ledning att tro detta. En undersökning av 

befolkningsomflyttningen till Västerbotten 

vore därför av särskilt stort intresse, 

•et är också oklart hur olika gränstraktat 

med grannländerna påverkat d en samiska be

folkningen. Likaså finns tidigare forskning 

(se t ex Ruong, 1944; Hoppe, 1944; Bylund, 

1956) som påpekat hur samer övergått till 

att bli nybyggare. Vad som fortsättnings

vis hände med dessa nybyggare är oklart 

och motiverar fortsatt forskning. I det 

presenterade befolkningsmaterialet har 

framgått en betydande sned könsfördelning 

under 1900-talet. En studie med inriktning 

på den kvinnliga avgången från rennäringen 

skulle i sammanhanget ge ny och sannolikt 

intressant kunskap. Dessa forskningsupp

gifter på det kyrkliga materialet förut

sätter att resurser vid databasen i Ha

paranda kan disponeras för ändamålet. Bäst 

kan behov et förmodligen täckas genom att 

en särskild enhet knuten till base n får 

i uppgift att ta fram det aktuella bas

materialet. I rapport (IV) har den icke 



renskötande samebefolkningens flyttningar 

under 1900-talet berörts. Forskning med 

inriktning på dessa samers flyttningar fö

refaller helt saknas. Det bör vara an

geläget att sådan forskning kommer till stånd. 

I diskussionen av resultaten ifråga om 

språkkunskaperna har antytts att samernas 

folkhögskola i Jokkmokk kan ha ha ft en gynn

sam inverkan på utvecklingen. Sameutredning

en har senare betonat folkhögskolans tvär

kulturella inriktning och betydelse. Sko

lans betydelse i dessa avseenden borde bli 

föremål för forskningsinsatser. Inte minst 

bör det vara av intresse att studera hur 

den tvärkulturella inriktningen kan för

verkligas och vilka problem som den medför. 

Frågeställningar med tvärkulturen inrikt

ning är väsentliga även i många andra av

seenden. Kommunikationerna har som bekant 

medfört att den tidvisa isoleringen från 

andra kulturer har brutits. Gamla kontakt

vägar får mindre betydelse och ersätts av 

nya. Forskning kring värdisystemet som be

rörs i rapport (II) kunde ge värdefulla ut

gångspunkter för kontakter kulturer emellan 

överhuvudtaget. Det är slutligen också an

geläget för forskningen att över tiden stu

dera hur eventuella samhälleliga insatser 

påverkar samekulturens fortsatta utveckling. 



Slutord 

Det är en långvarig och många gånger svår

hanterlig process att få majoritetsbefolk

ningen att se och förstå verkligheten ur 

minoritetens synvinkel. Studerar man den 

officiella synen på samerna i Sverige kan 

man konstatera att den ändrats till det po

sitivare på många sätt. Trots det möter man 

emellertid ibland fortfarande synen att sa

merna utgör ett främmande element i storsam

hället och inte är ett självklart inslag i 

det. Synsättet kan leda både till assimila

tionssträvanden och idylliser ande segrega

tionssträvanden. Detta synsätt represente

rar emellertid en trång och statisk verklig

hetssyn vilket också kan få till följd att 

enskilda personer eller tom offentliga 

institutioner ger sig själva rollen som 

samernas hjälpande och beskyddande vänner. 

Bristande helhetssyn hos dessa beskyddare 

och vänner kan leda till att nya marginella 

grupper skapas. Detta gäller såväl den sa

miska befolkningen som den icke samiska be

folkning vilken under århundraden verkat i 

nära anslutning till samerna och därför i 

många avseenden blivit bärare a v samisk kul

tur. Förhållandet kan också lätt leda till 

kuturell förfalskning såtillvida att det 

är dessa vänners och beskyddares värderingar, 

normer och mål som kommer att införlivas av 

samerna själva. Ett sådant förhållande kallar 

Freire (1972) för kulturell invasion. En 



kristsnds helhetssyn gör ockaå att man vis

serligen diskuterar kulturens bevarande men 

fastnar lätt i enskilda företeelser som t ex 

att bevara språket eller mönsterskydd för 

sameslöjd. Vad man då glömmer bort är att 

alla dessa enskilda företeelser måste kunna 

förankras i verkligheten hos en levande och 

verksam befolkning. Det måste med andra ord 

finnas ett samhälleligt underlag som kan 

bära upp kulturen. Finns denna förutsättning 

i dagens Sverige? Frågan kan ej besvaras helt 

j a kände. 

Tidigare har angetts att de gamla samiska 

näringarna renskötsel och slöjd ekonomiskt 

tycks stärkas, att självbestämmanderätt.bli

vit en självklarhet, att kulturarbete blom

strar etc. Med denna utveckling borde fram

tiden te sig ljus. Det finns., emellertid fak

torer som äventyrar den ljusa framtiden. I 

det befolkningsmaterial som presenterats 

har det klart framgått oroande tendenser 

bl a den onaturliga köns- och civilståndsför

delningen. Dessa förhållanden har lett till 

försenad familjebildning. Under de senaste 

decennierna har synen på kvinnans ställning 

i arbetslivet radikalt förändrats i Sverige. 

Stora samhällsinsatser sätts in för att un

derlätta kvinnans möjligheter att söka sig 

ut i arbetslivet. I den ekonomiska planering

en förutsättes allt oftare att kvinnan stäl

ler sig till arbetslivets förfogande. Denna 

utveckling sker inom i stort sett alla 



näringsgrenar utom renskötseln. Genom 

renskötselns förändring har de av tradi

tion kvinnliga arbetsuppgifterna försvun

nit. De traditionella kvinnliga arbetsupp

gifterna var inte kvinnliga som resultat 

av könstänkande utan var en funktionell an

passning av olika arbetsuppgifter till de 

rådande förhållandena. Som ersättning till 

dessa försvunna arbetsuppgifter har ingen

ting kommit. Rennäringen förusättes tvärt

om vara så beskaffad att mannen genom sitt 

arbete skall kunna försörja sin hustru och 

familjen i övrigt. I längden torde denna 

inställning vara ohållbar. En liten mino

ritets näring kan knappast helt isol eras 

från samhällsutvecklingen i övrigt. Det är 

också ett orimligt krav att just rennäring

en skulle vara så lukrativ att enbart man

nens arbetsinsats behövs när andra näring

ar inte mäktar med det. Kvinnan i den ren-

skötande befolkningen måste få åtminstone 

samma reella möjligheter som kvinnan i öv

riga samhället. Vad som krävs är att det i 

områden där renskötseln är levande erbjudes 

arbetstillfällen för kvinnlig arbetskraft. 

Detta utgör en förutsättning för att famil

jebildningen inom den renskötande befolk

ningen kan normaliseras. Genom sådana åt

gärder kan man skapa ett fungerande sam

hälleligt underlag för samekultur. Saknas 

denna verklighetsanknytning riskerar ut

vecklingen gå mot att samekultur blir en 

"finkultur" förbehållet en begränsad elit 

av kultursnobbar och besuttna. 
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Bilaga 1 
1 

SAKERNA I SVENSK BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Det tidigaste-folkbokföringsmaterialet som 
kan ge upplysningar' om samebefolkningens 
demografiska förhållanden över tiden är hit
tills i stort sett obehandlat. De uppgifter 
som här anges i tabellerna 1-4 bygger på 
utdrag ur sammanställningar av tabellver
kets primärtabe11er publicerade i statis
tiska meddelanden (SCB, 1949). Det måste 
redan här förutskickas att materialet li
der av allvarliga begräns ningar. Det medtages 
dock eftersom det i stort anger kunskapsläget 
på området vid föreliggande arbetes början, 
•säkerheten i befolkningsmaterialet som re
dovisas i denna rapp ort är av två slag. Det 
ena är att uppgifterna bygger på vad som 
finns publicerat i tryck, vilket innebär 
att det kan finnas primärmaterial som ej 
kommit med i de tidigare p ublikationerna. 
Det andra är att definitionerna på vem som 
räknats som same varierar från ett tillfälle 
till ett anna t. I det tidigaste materialet, 
tabellerna 1-6, definieras samerna som ett 
stånd. Ståndsindelningen motsvarar närmast 
en kombinerad indelning efter socialklass 
och yrke. Folkräkningsmaterialet fram till 
1945, tabell 7 och 8, definierar på liknan
de sätt samerna som en främmande stam där 
stambegreppet efterhand också förändras. Ge
nom att definitionen på same fortlöpande knu
tits till renskötaryrket kan det förmodas att 
de samer som lämnat rennäringen efter hand 
kommit utanför definitionen och därigenom har 
definitionen bidragi t till assimilationspro
cessen. Redovisningen av det tidigare kända 
befolkningsmaterialet är fortsättningsvis 
synnerligen summarisk. För noggrannare upp
gifter hänvisas till Johansson (1975). 

Av det material som finns publicerat fram
går att det vid 1700-talets mi tt i kyrko
bokföringsmaterialet finns uppgifter om sa
merna. I tabell 1 redovi sas uppgifter fram 
till år 1760. Som framgår av tabellen och 
noterna är osäkerheten i siffrorna mycke t 
stor. Det finns dock all anledning att se 
ljust på möjligheterna att vid en nog grann 



genomgång av primärmaterialet få fram 
betydligt tillförlitligare uppgifter. An
ledningen härtill är att det åtminstone 
från 1757 finns en utbredd särredovisning 
av samerna även om definitionen av befolk
ningen tycks variera från år till år. 

Tabell 1. Demografiska uppgifter om samer
na före 1760. 

Är Män Kvinnor Bam under Totalt 
15 år 

1751 * * * * 

1754 192** 197** 389** 

1757 2414*** 2627*** *** 5041*** 

* Samer anges ej särskilt 

** Siffrorna är högst osäkra. Medtages här enbart 
i syfte att visa att uppgifter troligen finns 
för detta år men att dessa ej hitintills fram-
tagits. 

*** Dessa uppgifter anges i länstabellerna. Av to
tala antalet 5041 uppges ca 1900 vara barn un
der 15 år. 

Från 1760-talet och framåt synes insamling 
av uppgifter om den samiska befolkningen ha 
fått fastare rutiner. I tabell 2 redovisas 
befolkningstalen för åren 1760-1772. Upp
gifterna för 1763 avviker markant från de 
övriga åren. Utifrån det tryckta materia
let kan man ej avgöra om avvikelsen be
ror på dubbelräkning eller om de redovi
sade siffrorna avser en bredare difinition 
av pupulation. Düben (1873) anger dock be
folkningens numerär i Norrbotten och Väster
botten tillsammans till 5356. Dm således 
uppgiften i tabell 2 är riktig skulle ca 
2000 samer ha funnits i de övriga länen från 
1763. 
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Tabell 2. Demografiska upp) gifter om s amerri a 
1760-1772. 

ÅR MÄN KVINNOR BARN UNDER 15 ÄR TOTALT 
2° fi 

1760 1476 1582... 678 . ! 709 4445 
1763 2845 2965 811 805 7426 
1766 1393 1521 459 618 3991 
1769 1205 1298 338 345 3186 
1772 1322 1401 525 '531 3779 

Teckenförklaring: 
go gossar 
fl flickor 

Av tabellen framgår att, förutsatt att uppg if
terna avser en befolkn ing efter samma defini
tion, en nedgång i befolkni ngstalen kan för
märkas under 1760-talet. Eftersom primär ma
terialet i stort sett ligger obehandlat är 
det svårt att med säkerhet ange orsakerna 
till nedgången i befolkningsta len. Det finns 
dock uppgifter som tyder på att en svår ren
pest härja de i mi tten av 1700-talet åtminsto
ne i de no rdligaste delarna av landet (Düben, 
1873). Enligt Düben sjönk också samebefolk
ningens numerär från 5356 år 1763 till 2876 
år 1769 i Norr- och Västerbotten, således en 
minskning av befolkningen med hela 46 % på 
6 år.' Nå nga av dessa flyttade till nordnorge 
(Turdfjäll, 1779) och övergick till fiske. Det 
är också högst troligt att många övergick till 
jakt, fiske och småbruk inom de områden där 
de tidigare bedrivit renskötsel. Nedgången i 
befolkningstalen visar också hur starkt defi
nitionen av den samiska befolkningen varit 
knuten till rennäringen. 

Som framgår av tabell 3 tycks nedgången i be
folkningstalen vid mitte n av 1700-talet ha va 
rit så kraftig att befolkningens numerär först 
1795 kommer upp till den nivå som förelåg innan 
nedgången började. I tabell 3 kan man också se 
civilståndsfördelningen. Här framgår bl a att 
förhållandet mellan antal ogifta män och kvin
nor är relativt konstant från år till år. 
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Tabell 3, Demografiska uppgifter om samerna 1775-1600. 

AR MÄN 

g og Z 

KVINNOR 

g fg og E 

BARN UNDER 
15 ÄR 
go fl 

TOTALT 

1775 482 27 217 726 482 97 193 772 253 269 2020 

1780 876 63 395 1334 876 137 360 1373 628 541 3876 

1785 X X X X X X X X X X X 

1790 771 50 368 1189 771 123 409 1303 562 679 3733 

1795 780 43 478 1301 780 169 507 1456 906 862 4525 

1800 X X X X X X X X X X X 

xEj särskilt angivna 

T ec kenförklari ng: 
g gifta 

fg förut gifta 
og ogifta 
go gossar 
fl flickor 

Under förra delen av 1800-talet kan en dif 
ferentiering av den samiska befolkningen 
märkas såtillvida att renskötande och icke 
renskötande redovisas var för sig. Emeller
tid kan man inte utan en genomgån g av folk-
bokföringsmaterialet avgöra hur noggrann 
denna särredovisning varit. Av tabell 4 
framgår att år 1805 var 2501 av 4481 eller 
c:a 55 % av den redovisade samiska befolk
ningen renägande. Motsvarande andel har år 
1835 sjunkit till 43 %. 

Tyvärr framgår det ej helt klart av minnes
skriften över den svenska befolkningsstati
stiken (SCB, 1949) i vilken utsträckning 
man i de uppgifter som tabell 4 bygger på 
medräknat hustrur och hemmavarande barn. 



Tabell 4. Don samiska befolkningen 18Ü5 - 1Ö35, 

AR L H R  L U R  K 0 V S U M  T O T  
män kvn E män kvn Z nen kvn l män kvn 

1805 1176 1325 2501 424 474 8S8 424 658 1082 2024 2457 4481 
1810 969 594 1563 547 693 1240 349 394 743 1Q65 1681 3546 

1815 989 805 1794 537 725 1262 325 525 850 1851 2055 3906 
1820 948 1007 1955 549 555 1104 317 414 731 1814 1976 3790 

1825 931 1055 1986 614 5 77 1191 376 406 842 1921 2098 4019 

1830 920 985 1905 326 469 795 402 549 951 1648 2003 3651 

1835 764 811 1575 452 622 1074 397 624 1021 1613 2057 3670 

Teckenfork la ri ng: 
LHR Lappar som hava renar 
LUR Lappar utan renar 
KQV Kringstrykande och vallhjon 
SUM Summa män och kvinnor 
TOT Totalt 
kvn Kvinnor 

Från olika tabeller i minnesskriften kan anta
let hemmav arande barn erhållas. Utgår man ifrån 
att dessa ej finns med i tabell 4 för åren 1825 
1835 och komp letterar me d dessa uppgifter er-
hålles tabell 5. 

Tabell 5. Den sami s ka befolknin gen 1825-1835. 
Reviderade data. 

gen 1825-1835. 

kr Män Kvinnor Totalt 

1825 2845 3119 5964 
1830 2544 2992 5536 
1835 2661 3068 5729 

I en annan källa (Düben, 1873) redovisas ock
så uppgifter för dessa år vilket framgår av ta
bell 6. 



Tabell 6. Hela samebefolkningen i Sverige 
1825-1835. 

Är AC+BD län Z län Övriga län Totalt 

1825 5255 363 441 6059 
1830 4928 334 355 5617 
1835 4964 364 401 5729 

Justeringen i tabell 5 leder således till 
en synbarlig god överensstämmelse mellan 
tabell 5 och uppgifterna i tabell 6 för 
motsvarande år. Det kan dock ej avgöras om 
Düben haft detta tillvägagångssätt. Det kan 
inte heller uteslutas att i tabell 4 sak
nas ogifta män, änklingar, änkor och barn. 
Qm så är fallet skulle den totala samebe
folkningen de aktuella åren uppgå till ca 
9000 personer. Osäkerheten i de r edovisa
de tabellerna är således påfallande stor. 
Utifrån de uppgifter som i tryck finns pub
licerade kan man med säkerhet ej fastslå 
den exakta utvecklingen. Detta har också 
påpekats av bl a Quensel i en uppsats rö
rande tillförlitligheten i de äldsta be
fintliga befolkningsdata (Quensel, 1949). 
För att emellertid återgå till tabell 4 
så är det således troligt att antalsupp
gifterna i tabellen är för låga. Om man 
emellertid ser enbart på andelen män som 
innehar renhjord i förhållande till totala 
antalet män kvarstår faktum att den ren-
skötande andelen sjunkit kraftigt under de 
första decennierna av 1800-talet. I viss 
utsträckning kan detta ha vari t ett resul
tat av koloniseringen av lappmarkerna. 

Vid mitten av 1800-talet synes en viss sta
bilisering inträda i befolkning stalen som 
uppges till ca 5700 personer (Düben 1873; 
SCB 1949). Utvecklingen under 1800-talets 
senare hälft kan utläsas i folkräkningarna. 
Av tabell 7 framgår att befolkningens nu
merär 1870 uppgår till 6711. En jämförelse 
med uppgifter från 1850-talet visar att 
en kraftig ökning med inte mindre än 18 
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procent  ägt  rum mel lan  àre r ì  1S5 I  eeh 1070,  Ta '  
bellen visar också hur samernas andel av den 
totala befolkningen ändock stadigt minskar. 

Tabell 7. Antalet samer enligt folkräkningarna 1870-
1 i -1900 . 

Är BD AC Z Övr Summa R % 

1870 4260 1492 800 159 6711 0.16 
1880 3899 1547 844 114 6404 0.14 
1890 4266 1656 907 17 6846 0.14 
1900 4234 1712 915 122 6983 0.14 

Teckenförklaring: 

BD Norrbotten 
AC Västerbotten 
Z Jämtland 
•vr Övriga län 
R % Procent av hela rikets befolkning 

1) Källa: SOS, 1910 

Denna ökning i numeräre n kan härledas till 
invandring av norska samer till landets nord
ligaste delar. Inflyttningens storlek kan man 
få en uppfattning om genom att studera ut
vecklingen för den nordligaste svenska kom
munen, Karesuando, som i första hand fick ta 
emot "invandrarna". I figur 1 har ett index-
diagram över befolkningsutvecklingen i Kare
suando 1850-1890 upprättats. Basåret 1850 
fanns i Karesuando totalt 580 nomadiserande 
samer och 330 bofasta (Lundborg-Wahlund, 1932). 
Ökningen från 1850 till 1870 var som synes 
mycket kraftig. På 20 år ökade samebefolkning
en med över 70 procent. Som framgår av figur 
1 sker en viss minskning de sista decennierna 
av 1800-talet. En anledning härtill var att de 
inflyttade samernas renskötselmetoder skiljde 
sig från de inhemska samernas vilka i viss ut 
sträckning blev ut konkurrerade (Ruong, 1937), 
Under de sista årtiondena av 1800-talet fort
satte också den nordsamiska invasionen till 
3ukkasjärvi vilket också bidrog till minskning
en i Karesuando (Ruong, 1969). 
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Figur 1. Indexdiagram över befolkningsök
ningen för samer och bofasta i 
Karesuando 1050-1890. Basår 1850. 

Den nordsamiska invasionen orsakades av att 
Ryssland år 1852 i praktiken upphävde över
enskommelsen från 1751 om tillåtelse för den 
norska befolkningen att vintertid färdas 
över på finsk mark. Gränsspärrningen fick 
till följd att många samer tvingades flytta 
från Norge till Sverige (Friis, 1872). Någ
ra vetenskapliga undersökningar som ingåen
de studerat gränsspärrningens effekter sy
nes ej föreligga. Emellertid torde det vara 
klart att verkningarna av den nordsamiska 
invasionen under lång tid kom att påverka 
renskötseln och samekulturen i Sverige. 
Långt in på 1900 -talet nödgades stora nord-
samiska enheter att flytta söderut till 
sydligare delar av Norrbotten och Väster
botten. 
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Säkerheten i de hitting redovisade siffrprna 
har inte varit god. De medtages dock för att 
visa, dels den kunskap som föreligger om sa-
merna i detta avseende, dels att den ku nska
pen är bristfällig. Trots att väsentliga för
bättringar skett med åren kan man emellertid 
även ifrågasätta det material från folkräk
ningarna som presenteras i det följande efter
som det i stort sett enbart belyser utveckling
en blan d den rensköta nde befolkningen. Den öv
riga samiska befolkningen har i regel lämnats 
utan avseende. Det vore därför oriktigt att på
stå att folkräkningsmaterialet ger en helt rätt 
visande bild av den samiska befolkningsutveck
lingen om samerna definieras som en etnisk 
grupp. Denna begränsning i materialet måste 
således läsaren hålla i minn et. 

Folkräkningarna 1910 (SOS, 1910 IV) och 1920 
(SOS, 1920 II) baserades i s tort sett på upp
gifter om främmande stam i kurkoböckerna. In
för 1930 års folkräkning (SOS 1930, V) gjordes 
emellertid en revidering av stambegreppet vil
ket fick till följd att uppgifterna inte är 
helt jämförbara med de tidigare folkräkning
arna. Vid denna folkräkning företogs också en 
språkundersökning som berörde de nordligaste 
länen. De uppgifter som avsåg samiska språket 
har av allt att döma förblivit obehandlade. I 
samband med 1945 års folkräkning (SOS, 1945, 
IV, IX) genomfördes den första mera omfattan
de särskilda undersökningen av samebefolkning
en. De avgränsningsgrunder som tillämpades 
var stambegreppet i kombination med såväl språk 
som yrkestillhörighet. Av 2962 personer i den 
renskötande befolkningen hade 2482 samiska som 
hemspråk i föräldrahem och 2414 i egen familj. 
Inom den icke renskötande befolkningen hade 
2781 av tot alt 6924 samiska som hemspråk i för
äldrahem och 1623 i ege n familj. Avgränsning-
en av den samiska befolkningen vid 1945 års 
folkräkning avviker emellertid ifrån den som 
1930 års folkräkning använde sig av. Avgräns-
ningen i 193 0 års folkräkning avvek, som tidi
gare påtalats, i sin tur från 1920 års. Jäm
förbarheten bakåt i tide n försvåras helt natur
ligt av detta förhållande. Tabell 8 visar 



sammanfattningsvis samebefolkningen en
ligt folkräkningarna fram tom 1945. 

Tabell 8. Samerna i Sverige enligt folk
räkningarna 1910, 1920, 1930 
och 1945. Fördelning efter kön. 

Ar Män Kvinnor Totalt 

1910 3611 3527 7138 
1920 3702 3460 7162 
1930 3349 3132 6481 
1945 5334 4859 10193 

Jämförelser mellan folkräkningarna måste ske med 
stor försiktighet eftersom avgränsningen 
av populationen varierat från ett tillfäl
le till ett annat. Av samma källor fram
går också att den renskötande befol kning
en stadigt minskat från 4456 personer år 
1880 till 2497 år 1965 (Hyrenius, 1968). 
Ett annat genomgående drag som framträder 
under 1900-talet är att andelen kvinnor 
i de redovisade befolkningstalen minskar. 
Slutligen måste det också konstateras att 
de redovisade befolkningsuppgifterna om sa
merna i mycket ringa omfattning berört den 
icke renskötande samebefolkningen. Det har 
emellertid i alla tider funnits samer som 
livnärt sig på andra näringar. I takt med 
att den renskötande befolkningen minskat 
bör den icke renskötande befolkningen så
ledes ha ökat. Utifrån tillgängliga upp
gifter om den renskötande befolkningens 
storlek kan figur 2 konstrueras. Den hel
dragna kurvan visar befolkningsutveckling
en för den renskötande befolkningen. I 
figuren görs också med den streckade kur
van en uppskat tning av samebefolkningens 
omfattning när definitionen bortser från 
yrkestillhörighet men tar fasta på den et
niska tillhörigheten. Det bör dock under
strykas att kunskaperna f n är bristfäl
liga rörande den verkliga utvecklingen. 
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Figur 2. Den samiska befolkningen 1750-1972. 
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