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Samiska studier (f.d. institutionen för samiska) är en enhet, ett verksamhetsområde, inom 
institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet. Vid Samiska studier 
bedrivs grund- och forskarutbildning dels i samiska språk (nord-, lule- och sydsamiska), 
dels i ämnet samiska studier (som avser samerna, det samiska samhället samt samernas 
kultur och historia). Examensbenämningen (fil. kand., fil. mag. , fil. lic. och fil. dr) är sa
miska språk respektive samiska studier. 

Sami dutkan lea ossodat Ubmi universitehta arkeologiija ja sâmi dutkama institusuvnnas. 
Sami dutkan-ossodagas lagiduvvo vuoddo- ja dutkanoahppu sämegielas (davvi-, julev- ja 
lullisåmegielas) ja sâmi dutkanoahpus (masa gullâ oahppu sâmiid, såmi servodaga ja 
sarniid kultuvrra ja historjjâ birra). 

Sami Studies is a section within the Department of Archeology and Sami Studies at Umeå 
University. Undergraduate and graduate studies are conducted at the department within the 
Sami language (North, Lule, and South Sami) and within the subject of Sami studies (in
cluding the Sami, the Sami society, and the Sami culture and history). 
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901 87 Umeå 

Hemsida http://www.umu.se/samiska/ 

Omslag: Anna Lisa Rensberg kammar skohö och dottern Saila hjälper till. Bilden är tagen i Tännäs 
lappby år 1938. Foto: Ernst Manker (Nordiska museet). 

I forskningsprogrammet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum, som finansie
ras av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, är basbegreppet gräns. Dels granskas kultur
gränser som utgör sega, tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom ett geografiskt rum, 
dels krafter som på olika sätt sveper fram över rummet och ibland förmår utradera en kul
turgräns, men ibland lämnar en gammal gräns helt orubbad. För att detta tvärvetenskapliga 
forskningsfält med framgång skall kunna genomlysas, samlar programmet forskare från åtta 
ämnen vid främst Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Projektets redaktion utgörs av professor Lars-Erik Edlund (seriens huvudredaktör) och 
forskningsassistenterna Anna Greggas och Kristina Holmström (redaktörer). Skrifterna kan 
beställas genom Anna Greggas eller Kristina Holmström. Adress: Kulturgräns norr, Institu
tionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ. 
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Förord 
Jag kommer så väl ihåg en vårdag 1991, då jag till min stora förvåning fann ett 
brev från Svenska Institutet i min brevlåda i Kiel i norra Tyskland. Jag hade fått ett 
stipendium för att åka till Sverige och läsa vid Institutionen för samiska vid Umeå 
universitet! Jag åkte sedan på hösten till Umeå och det året i Sverige och vid sa
miska institutionen blev ett av de mest spännande i mitt liv. Men detta enbart hade 
inte varit tillräckligt för att skapa ett intresse hos mig att skriva en avhandling om 
det samiska samhället. Det var Krister Stoor, som tog med oss studenter på studie
besök till olika orter i Sâpmi, som fick mig att verkligen bli intresserad av samiska 
studier och det var Per Frånberg som slutligen gjorde det möjligt för mig. Hösten 
1993 påbörjade jag sedan min forskarutbildning i historia i Umeå, där jag var dok
torand fram till sommaren 1997, då jag fick möjlighet att fortsätta mina studier vid 
institutionen för samiska, som äntligen hade fått en egen forskarutbildning. 

Arbetet med avhandlingen har inte alltid varit lätt och min situation som dok
torand med utländsk bakgrund har inte gjort saken bättre. Alla de som på olika sätt 
har stött mig i mitt arbete och mig som person vill jag passa på att tacka hjärtligt. 
En del personer vill jag nämna särskilt. 

Jag vill rikta ett varmt tack till docent Per Frånberg som har varit min handle
dare. Han har tålmodigt läst och rättat mina seminarierapporter och artiklar och gett 
mig många goda synpunkter under årens lopp. Per har också ställt upp på andra 
sätt, som att söka forskningsmedel från Forskningsrådsnämnden åt mig. 

Ett tack också till docent Roger Kvist, som var min handledare i början av min 
forskarutbildning, och till deltagarna i det samehistoriska seminariet samt till delta
garna i det kvinnohistoriska seminariet (båda vid institutionen för historia) för de
ras kommentarer på mitt arbete. 

Jag har också haft stor nytta av FD Gun-Marie Frånbergs erfarenheter med 
intervjuer. Hon har gett mig värdefulla tips för mitt eget intervjuarbete och har 
diskuterat dess uppläggning med mig. 

På senare år har det speciellt varit två personer, som i långa diskussioner har 
fått mig att skärpa mina argument och ibland även fått mig att tänka om. Den ena 
har varit Carola Nordbäck (historia, Härnösand) som alltid har varit villig att dis
kutera genusteori med mig och som helhjärtat har engagerat sig i mitt avhandlings
ämne. Dessa samtal har varit ett rent nöje för mig. En annan är docent Mikael 
Svonni (Samiska studier, Umeå), som generöst har delat med sig av sina kunskaper 
om det samiska samhället och ofta tagit sig tid att diskutera avhandlingens pro
blemställningar med mig. Eftersom jag själv inte är same har Mikaels kommentarer 
varit av stort värde för mig. 

Jag tackar också professor Olavi Korhonen för hans noggranna granskning av 
mitt manuskript och för hans synpunkter på avhandlingen. Ett tack också till docent 
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Daniel Lindmark för hans synpunkter på min artikel i Historisk tidskrift samt till 
mina kollegor vid Samiska studier. 

Denna avhandling bygger till en betydande del på intervjuer med samiska 
kvinnor och män. Utan deras generositet och öppenhjärtighet hade jag inte kunnat 
skriva den. Men det är mer än bara källmaterial som jag har fått av mina infor
manter. Jag har även fått minnen för livet! Jag kommer aldrig att glömma den gäst
frihet som de har mött mig med och det förtroende som de har visat mig. Tusen 
tack! 

Avhandlingsarbetet har finansierats med medel från Forskningsrådsnämnden, 
Sametingets kulturråd och via projektet Kulturgräns Norr vid Umeå universitet. I 
detta samanhang vill jag rikta ett varmt tack till professor Lars-Erik Edlund som 
har gett mig möjlighet att delta i projektet Kulturgräns Norr. Jag har också erhållit 
stipendier och andra ekonomiska bidrag som har underlättat min tillvaro. Jag tackar 
Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond samt Länsförsäkringar Västerbotten 
och Sparbanken Sverige AB genom lokal Sparbank i Umeå fond för ekonomisk 
och social forskning. 

Till slut ett stort tack till min syster, Britta Amft, som har följt och engagerat 
sig i mitt arbete från det att jag skrev min första PM till den sista läsningen av det 
tryckfärdiga avhandlingsmanuset. Britta har under åren också bistått mig med 
många praktiska råd och dåd, som har gjort livet lite lättare för mig och - inte 
minst - mycket roligare. Danke für alles, Britta! 

An dieser Stelle möchte ich auch meiner Mutter, Christel Traud, herzlich dafür 
danken, daß sie mir in der Schlußphase eine so große Hilfe gewesen ist. Ohne Dich 
wäre ich nicht so schnell wieder auf die Beine gekommen. 

Umeå i januari 2000 
Andrea Amft 
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Karta 1. Sâpmi, det samiska bosättningsområdet, indelad i olika samiska (språk)områden. 
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Samebyar 
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LI Koncessionsom råden (9) 

Gemensamma områden 

Karta 2. Fjäll- och skogssamebyar samt koncessionsområden i Sverige. 
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1 INLEDNING 
Sâpmi är nordsamiska och betecknar i vidaste bemärkelse både Sameland, den 
samiska befolkningen och den samiska kulturen. Dessa tre begrepp bildar en odel
bar enhet och Sâpmi kan i detta avseende även betyda det samiska samhället.1 

Det finns många arbeten om det samiska samhället. Många av dessa måste 
betraktas som populärvetenskapliga och de flesta vetenskapliga studierna har inte 
haft ett sådant samiskt perspektiv, genom vilket samerna ses som självständiga 
aktörer och historiska subjekt.2 Att skriva samisk historia, som verkligen förtjänar 
namnet och som inte i grund och botten handlar om svensk historieskrivning, är 
ingen lätt uppgift. Källäget är besvärligt därför att de flesta äldre källorna är skriv
na av svenska historieskrivare eller ämbetsmän, svenska präster eller lapplandsre
senärer. Källmaterialet säger därför i regel mer om majoritetsbefolkningens syn på 
det samiska samhället och samerna, än om samernas syn på sitt eget samhället. 

Ett annat problem är att man även inom forskningen ibland på ett okritiskt sätt 
har blandat källmaterial av mycket olikartat ursprung och från mycket skilda tider 
och sammanfört förhållanden i olika samiska bosättningsområden. Utifrån detta har 
man sedan försökt att ge en generell och allmängiltig bild av 'samerna' och 'det 
samiska samhället'.3 Ingen skulle ens komma på idén att tillämpa sådana metoder 
och en sådan historieskrivning beträffande t.ex. den svenska majoritetsbefolkning
en. Det mest allvarliga problemet med en samisk historieskrivning av detta slag är 
dock att myter lätt ersätter historiska sanningar och fakta. Den samiska befolkning

1 Den exakta översättningen för Sâpmi/sâpmi är: 1) Sameland, 2) samiska och 3) same. Se även 
Svonni, Mikael (1996b), "Saami Language as a Marker of Ethnic Identity among the Saami", i Irja 
Seurujärvi-Kari och Ulla-Maija Kulonen (eds) Essays on Indigenous Identity and Rights. Helsinki, s. 
118 och Korhonen, Olavi (1997) "Samiskan som språk och traditionskälla", i Olavi Korhonen och 
Birger Winsa (red.) Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien. Två uppsatser. (Kulturens 
frontlinjer, Skrifter från forskningprogrammet Kulturgräns Norr 7.) Umeå, s. 53-106. 
2 Denna problematik har nyligen också utförligt diskuterats av Gunlög Fur i en artikel i Historisk 
tidskrift. Hon menar att det är en rättvisefråga att tillskriva samerna (och andra koloniserade och 
marginaliserade folk) en egen historia. Och hon ser det som en utmaning för akademisk historieforsk
ning i Sverige att ta itu med den svenska kolonisationens förflutna och nuvarande konsekvenser för 
att kunna bli ett redskap för respekt och värdighet för all mänsklig variation och erfarenhet. Fur, 
Gunlög (1999), "Ädla vildar, grymma barbarer och postmoderna historier", Historisk tidskrift, nr 4, s. 
637-653. 
3 Observera blandningen av olika källmaterial, som tidsmässigt täcker perioden mellan 1670-talet och 
1930-talet, i följande tre arbeten. Se t.ex. beskrivning av olika samiska kåtatyper över tid, i Fjellström, 
Phebe (1986), Samernas samhälle i tradition och nutid. Värnamo, kap. VI och beskrivningen av de 
samiska kvinnornas ställning i det samiska samhället i Nordnorge, i Solem, Erik (1933), Lappiske 
rettsstudier. Oslo, kap. II, samt beskrivningen av genusarbetsdelningen i Balto, Asta (1997), Samisk 
barneoppdragelse i endring. Oslo, s. 48-50. 
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en görs därmed historielös och i slutändan även rättslös. Den ständiga debatten, om 
samerna verkligen är att betrakta som ursprungsbefolkning i norra Skandinavien 
eller om inte någon annan folkgrupp (som ingen vet namnet på) var före dem, är 
bara ett exempel på detta. Det borde vara en självklarhet att forskningen om samer
na och det samiska samhället (samiska studier) måste bedrivas med samma grad av 
vetenskaplighet och professionalitet som forskningen om t.ex. Sverige och dess 
befolkning. För detta krävs goda kunskaper om det samiska samhället, en tvärve
tenskaplig ansats och en revidering av det som vi hittills trott oss veta om 'samer
na'. 

Mytbildningen kring de samiska kvinnorna är stor. Ibland får man intrycket att 
samerna levde i ett samhälle som snarast liknade ett matriarkat. Då betonas det 
starkt att den samiska kvinnan alltid har haft en mycket aktad och stark ställning i 
det samiska samhället. Men ibland kan man få det rakt motsatta intrycket, nämligen 
att kvinnorna i många avseenden har varit förtryckta och marginaliserade. I detta 
sammanhang har mitt intresse särskilt fångats av frågan om vad vi egentligen vet 
om samiska kvinnors levnadsvillkor och om relationerna mellan könen i det samis
ka samhället över tid. Hur såg det ut i verkligheten under 1900-talet, de stora för
ändringarnas tid? 

För att besvara denna fråga och för att inte hamna i ovan beskrivna källkritiska 
problem, har jag valt att undersöka de samiska kvinnornas levnadsvillkor med ut
gångspunkt i ett nyproducerat källmaterial, nämligen intervjuer. På detta sätt ga
ranteras dels att det verkligen är samiska röster vi hör (och inte svenska ämbets
mäns), dels att källan är klart definierad i tid och rum. 

Framställningen inleds med en presentation av avhandlingens empiriska och 
teoretiska utgångspunkter (kapitel 1) och en beskrivning och analys av de, ur sa
misk synvinkel, mest centrala förändringarna i Sapmi (kapitel 2) odh som utgör den 
historiska bakgrunden för andra fenomen som undersöks i avhandlingen. Därefter 
analyseras de ramar som har satts upp av staten för den samiska befolkningen ge
nom lagstiftningen samt vilka konsekvenser dessa har fått (kapitel 3). I de följande 
kapitlen studeras genusarbetsdelningen och maktrelationerna i familjen, samebyn 
och Sametinget (kapitel 4) samt olika fenomen som relateras till etnicitet (kapitel 
5). Till slut sammanfattas avhandlingens resultat (kapitel 6). 
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Avhandlingens empiriska och teoretiska utgångs
punkter 

Renskötseln och de samiska kvinnorna i litteraturen 
Även om det finns ett stort antal beskrivningar av samerna1 är den vetenskapliga 
forskningen om renskötseln som ett ekonomiskt och socialt system begränsad. Den 
har mera översiktligt beskrivits av Israel Ruong i boken Samerna i historien och 
nutiden,2 av 0rnulf Vorren och Ernst Manker i boken Samekulturen,3 och av Phebe 
Fjellström i Samernas samhälle i tradition och nutid.4 En på faktaförmedling in
riktad beskrivning av dagens renskötsel och dess villkor ges av Knut Gustavsson i 
boken Rennäringen. En presentation för skogsfolk,5 vilket även gäller boken Svensk 
rennäring6 som innehåller aktuell statistik. Till de mer ingående vetenskapliga un
dersökningarna av renskötseln hör Lennart Lundmarks forskning om renskötselns 
uppkomst i Sverige, Uppbörd, utarmning, utveckling,7 Roger Kvists forskning om 
den inneboende dynamiken i renskötseln som ekonomiskt system och dess sociala 
konsekvenser, Rennomadismens dilemma,8 och Hugh Beachs detaljerade under
sökning av renskötselns förändring i Tuorpons sameby under 1900-talet, Reindeer-

1 Litteraturen om samerna är mycket omfattande. För en översiktlig sammanställning, se Thomasson, 
Lars (1975), "Litteratur av samer och om samer", SOU nr 100 (1975). Samerna i Sverige. Stöd åt 
språk och kultur. Bilagor. Betänkande av sameutredningen. Stockholm 1975. Utbildningsdeparte
mentet, bilaga 5, s. 435-455. Se även den av Thomasson sammanställda bibliografin i fyra band, 
Thomasson, Lars (1961), De svenska lapparna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar 
för åren 1950-59. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, no 1.) Umeå, s. 135-199; Thomasson, 
Lars (1971), De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar för åren 
1960-69. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, no 10.) Umeå; Thomasson, Lars (1979), De 
svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar för åren 1970-74. (Kungl. 
Skytteanska Samfundets Handlingar, no 21.) Umeå, samt Thomasson, Lars (1982), De svenska sa
merna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar för åren 1975-80. (Kungl. Skytteanska 
Samfundets Handlingar, no 24.) Umeå. 
2 Ruong, Israel (1982, fjärde helt omarbetade upplagan), Samerna i historien och nutiden. Stockholm. 
3 Vorren, 0rnulf och Manker, Ernst (1981, andra reviderade upplagan), Samekulturen. Tromsö. 
4 Fjellström (1986). 
5 Gustavsson, Knut (1989), Rennäringen. En presentation för skogsfolk. Jönköping. 
6 Svensk rennäring (1999). Svenska Samernas Riksförbund, Jordbruksverket, Sveriges Landbruksuni-
versitetet och Statistiska Centralbyrån. Stockholm. 
7 Lundmark, Lennart (1982), Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets över
gång till rennomadism i Lule lappmark. (Arkiv avhandlingsserie 14.) Lund. 
8 Kvist, Roger (1989), Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska samhällets förändring i Tuor-
pon och Sirkas 1760-1860. Umeå. 
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Herd Management in Transition.' Gemensamt för dessa tre arbeten är att de foku
serar intresset på förhållandena i Lule älvdal. 

Detta innebär att vi har goda kunskaper om olika förändringsprocesser i same
byarna Tuorpon och Sirkas och därmed om det område som motsvarade större 
delen av forna Lule lappmark (nu en central del av Norrbottens län). Det är där
emot osäkert om resultaten från dessa undersökningar utan vidare och utan modifi
kationer kan överföras på andra samebyar i Västerbottens eller Jämtlands län. Un
dersökningar som behandlar andra samiska bosättningsområden är bland annat 
socialantropologen lan Whitakers forskning om renskötselns sociala nätverk bland 
flyttsamerna i samebyn Lainiovuoma, Social Relations in a Nomadic Lappish 
Community,2 och J. Falkenbergs undersökning av den rörossamiska kulturens om
vandling, Fra nomadisme til fast bosetning blant samene i R0ros-traktene (1890 
årene - 1940 årene)? 

De samiska kvinnorna har än så länge endast i mycket liten utsträckning upp
märksammats i historisk och antropologisk/etnologisk forskning och i litteraturen 
om 'samerna' intar de en undanskymd plats. Arbeten som mer utförligt behandlar 
samiska kvinnor är få.4 Till de viktigaste hör antropologen Jorunn Eikjoks studie av 

1 Beach, Hugh (1981), Reindeer-Herd Management in Transition. The Case of Tuorpon Saameby in 
Northern Sweden. (Uppsala Studies in Cultural Anthropology, no 3.) Uppsala. Här ska också Brit 
Uppmans (1978) avhandling i historia nämnas, Samhället och samerna 1870-1925. Umeå, samt en 
artikel av Gunlög Fur (1992) som behandlar samerna, "Saami and Lenapes meet Swedish colonizers 
in the seventeenth century", i Roger Kvist (ed.) Readings in Saami History, Culture and Language 
III. (Center for Arctic Cultural Research, Umeå university, Miscellaneous Publications no 14.) Umeå, 
s. 41-62. 
2 Whitaker, Ian (1955), Social Relations in a Nomadic Lappish Community. (Samiske samlinger, bind 
II.) Oslo. 
3 Falkenberg, J. (1985), "Fra nomadisme til fast bosetning blant samene i R0ros-traktene (1890 årene 
- 1940 årene)", i Sverre Fjellheim och Albert Jåma (red.) Åarjel-saemieh. Samer i s0r. (Saemien 
Sijte, årbok nr 2, 1984/85-86.) Snåsa, s. 7-28. 
4 På senare år har dock en rad arbeten publicerats som behandlar de samiska kvinnorna i varierande 
omfattning och från olika infallsvinklar. Till dessa hör t.ex. historikern Gunlög Furs (1998) artikel, 
"Gränsöverskridande kvinnor och svenska män. Kön och sexualitet på gränsen mellan samiskt och 
svenskt i tidigmodern tid", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1, s. 49-64; religionshistorikern May-
Lisbeth Myrhaugs (1997) bok, I modergudinnens fotspor. Samisk religion med vekt på kvinnelige 
kultut0vere og gudinnekult. Oslo; socialpedagogen Asta Baltos (1997) bok, Samisk barneoppdragelse 
i endring. Oslo; socialantropologen Nellejet Zorgdragers (1997) arbete, De rettferdiges strid, Kauto-
keino 1852. Samisk motstånd mot norsk kolonialisme. (Norsk folkemuseums samiske samlinger, bind 
XVIII.) Nesbru; sociologen Kerstin Häggs (1997) artikel, "Individuella och kollektiva identiteter. Om 
klass, kön och etnicitet i samtal med samiska kvinnor", i Gudrun Nordborg (red.) Makt & Kön. Eslöv, 
s. 131-150; antropologen Robert P. Wheelersburgs (1991) artikel, "Saami and Rural Swedish Indust
ries in Upper Norrland. The Pre-Chernobyl Baseline", i Roger Kvist (ed.) Readings in Saami History, 
Culture and Language II. (Center for Artie Cultural Research, Umeå university, Miscellaneous Publi
cations, no 12.) Umeå, s. 111-134; samt den av religionshistorikern Louise Bäckman (1985) författa
de texten, "Kvinnan i traditionell samisk miljö", i Kari Vogt m.fl. (red.) Kvinnenes Kulturhistorie II. 
Fra år 1800 til vår tid. Oslo, s. 197-202. I Norge har husmödrarnas arbetsinsats i renskötseln under
sökts av Nordiskt Samiskt Institut i Kautokeino och publicerats i institutets skriftserie Dieåut, Boa-

16 



Sâpmi iförändringens tid 

tre samiska kvinnogenerationers förändrade levnadsvillkor i den samiska byn Le-
ahki i Nordnorge, Kvinner og menn mellom to verdener,1 etnologen Katharina 
Gutings avhandling om kvinnans marginalisering inom den renskötande befolk
ningen, Rivgu. Zur Marginalisierung der Frau in der sâmischen Renzüchterbevöl
kerung Schwedens,2 Hugh Beachs artikel om den samiska kvinnans ställning i den 
moderna samebyn, The Place of Women in the Modern Saameby,3 Vigdis Stordahls 
analys av förändring och kontinuitet bland samer i Karasjok i efterkrigstidens Nor
ge, Same i den moderne Verden,4 samt min egen analys av de samiska kvinnornas 
rättsliga ställning i ett historiskt perspektiv, Silent in the Church.5 Värdefull är ock
så Erik Solems bok, Lappiske rettsstudier,6 som bland annat ger en beskrivning av 
kvinnans ställning i Tanaområdet i Nordnorge i början av 1900-talet.7 

zosâmi œmidiid bargodilâlâsvuodat. Flyttsamekvinnenes arbeidssituas]on (1979). På norsk sida har 
även ett antal mindre arbeten om samiska kvinnor tillkommit i form av populärvetenskapliga arbeten, 
projektarbeten, s.k. hovedoppgaver och konferensrapporter. Dessa är Mariann Komissar, Mari 
M0ystad och Kate Rognlie (1987), Kvinnens stilling i reindriftsnœringen. "Har det norske samfun-
nets lov- og regelverkpåf0rt reindriftskvinnene likestillingsproblemer i nyere tid?" Prosjektarbeid for 
Kommunal- og Arbeidsdepartementet. (Rådet for Arbeidslivsstudier, Universitetet i Oslo.) Oslo; Liv 
Inger Somby (1988), Reindriften opplever en ny krise. Unge og kvinner velger å forlate nœringen. 
(Hovedoppgave vid Norsk Journalisth0gskole.) [Oslo]; seminarierapporten Sâmi nissonolbmuid dili 
birra. Den samiske kvinnens situasjon (1985), Rapport från kvinnoseminariet i Hetta den 31.05-
01.06.1985. Utsjoki; Samiske kvinner (1990) ett häfte i den populärvetenskapliga tidskiften Ottar (nr 
180) utgiven av Tromsö Museum; konferensrapporten Sâmi nissonkonferansa. Samisk kvinnekonfe-
ranse (1988), Rapport från kvinnokonferensen den 19-20.03.88 Högalidskolan, Kiruna. Utsjoki; samt 
seminarierapporten, Sâmi nissonolbmuid dilâlasvuohta dolin ja dal. Den samiske kvinnens situasjon 
f0r og nå (1979). Seminariets rapport redigerat av Liv 0stmo och Vigdis Stordahl. Alta. Slutligen har 
jag själv publicerat en mindre översikt över de samiska kvinnornas ställning i svensk renbeteslagstift
ning, Andrea Amft (1997), "Den samiska kvinnans rättsliga ställning i Sverige 1886-1926-1993. En 
kortfattad genomgång av renbeteslagstiftningen utifrån ett genusperspektiv", i Bj0rn-Petter Finstad, 
Lars Ivar Hansen, Henry Minde m.fl. (red.) Stat, religion, etnisitet. Rapport fra Skibotn-konferansen, 
27.-29. mai 1996. (Senter for samiske studier, skriftserie, nr 4.) Troms0, s. 301-310. 
1 Eikjok, Jorunn (1989), Kvinner og menn mellom to verdener. Samisk kvinne- og mannsidentitet i 
endring. (Hovedoppgave i samfunnsvitenskap.) Troms0. 
2 Guting, Katharina (1991), Rivgu. Zur Marginalisierung der Frau in der sâmischen Renzüchterbe
völkerung Schwedens. Bonn. 
3 Beach, Hugh (1982), "The Place of Women in the Modern Saameby. An Issue in Legal Anthropolo
gy". Ymer, nr 102, s. 127-143. 
4 Stordahl, Vigdis (1996), Same i den moderne Verden. Endring og kontinuitet i et samisk lokalsam-
funn. Karasjok. 
5 Amft, Andrea (1998a), "Silent in the Church. Sami Women in the Reindeer-Herding Society 1886-
1996", i Gun-Marie Frånberg (ed.) Construction of Gender in Different Cultural Contexts. (Femina 
borealis publications, no 5.) Östersund, s. 17-53. 
6 Solem (1933). 
7 Erik Solem tjänstgjorde mellan 1912 och 1931 som 'sorenskriver', det vill säga häradshövding, i 
Tana och kom i denna befattning i nära kontakt med samerna i området. På det sättet fick Solem 
inblick i samernas samhällsordning, rättsuppfattning och rättspraxis. Hans beskrivning av kvinnans 
position i det samiska samhället i Tana-området får dock inte övertolkas och utan vidare överföras på 
andra samiska bosättningsområden. Därutöver finns det en klar tendens hos Solem att lyfta fram den 
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Övriga studier som är av intresse är främst socialantropologen Pertti Peltos forsk
ning om mekaniseringens ekonomiska och sociala konsekvenser för skoltsamerna i 
finska Sevettijärvi sedan mitten av 1960-talet, The Snowmobile Revolution 

Falkenberg och Pelto beskriver var för sig olika händelseförlopp i samband 
med två mycket snabba förändringsprocesser inom två i tid och rum skilda samiska 
renskötarsamhällen. I det ena fallet (Falkenberg) i ett sydsamiskt område i Norge 
kring sekelskiftet 1900, och i det andra fallet (Pelto) i ett skoltsamiskt område i 
norra Finland under 1960-talet. Även om båda dessa förändringar var av revolutio
nerande karaktär och helt omstöpte de lokala renskötarsamhällena, anger Falken
berg och Pelto olika företeelser som utlösande faktorer för förändringarna i respek
tive samhälle. Falkenberg kommer fram till att norsk renbeteslagstiftning sedan 
1880-talet på ett påtagligt sätt hade ändrat förutsättningarna för de renskötande 
samerna. De orsakade en omvandlingsprocess som påverkade så gott som alla delar 
av den rörossamiska kulturen. Renskötselns grundvillkor hade förändrats i och med 
att betesmarkerna kollektiviserades och reinbeitesdistrikt, som motsvarade dåtida 
svenska lappbyar, infördes. Distriktsindelningen framtvingade interna omstrukture
ringar inom renskötarsamhället. Det var inte längre möjligt för samerna i Röros att 
fortsätta som tidigare efter det att förutsättningarna hade förändrats så radikalt. En 
bland flera direkta konsekvenser blev anpassningen av de renskötande hushållens 
produktion. 

Omleggingen av reindriften fra en kombinert kj0tt- og melkeproduksjon, som i hovedsaken 
var beregnet på selvforsyning, til en ren kj0ttproduksjon, som i ho vedsak var beregnet på 
salg, fikk store sosiale og kulturelle konsekvenser. Og fordi kvinnene ble skj0vet ut av den 
direkte deltagelse i selve reindriften samtidig som de ble fritatt for det veldige arbeid med å 
berede, sy och reparere alle skinnklaerne, ble det skapt en sosial situasjon som ikke bare 
resulterte i at arbeidsdelingen mellom menn og kvinner ble endret, men at hele det samiske 
bosetningsm0nster ble et annet.2 

En observation som är central för min studie är att kvinnorna efter renskötselns 
omorganiseringen friställdes från aktivt deltagande i renskötselarbetet. Övergången 
från en intensiv till en extensiv renskötselform, som var inriktad på köttproduktion 
och anpassad till den kommersiella marknaden, ledde till en markant förändring i 

ovanliga kvinnan, den dominerande matriarken, och att dra alltför långtgående slutsatser utifrån en
staka kvinnoöden. Solem försöker även att underbygga påståendet om kvinnornas starka position 
genom antagandet att det tidigare torde ha förekommit en s.k. morsrätt bland samerna, som skulle ha 
gett kvinnorna en särskild framskjuten position. Han lyckades dock inte belägga att morsrätt verkligen 
förekom hos samerna. Detta till trots är hans arbete vid en kritisk läsning värdefullt just för att det tar 
upp det som uppfattades som ovanligt och därför värt att notera. 
1 Pelto, Pertti J. (1987), The Snowmobile Revolution. Technology and Social Change in the Artie. 
Illinois. 
2 Falkenberg (1985), s. 21. 
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könsarbetsdelningen.1 Renskötselarbetet utvecklades till ett mansdominerat arbete 
där kvinnornas och barnens arbetsinsats inte längre behövdes inom den direkta 
produktionen, det vill säga vid bevakning och vallning av renhjorden. Själva ren
skötselarbetet ändrade karaktär och kvinnor, barn och äldre fick så småningom ett 
fast boende i timrade hus. Pelto, å sin sida, visar att introduktionen av snöskotern 
som tekniskt hjälpmedel i renskötselarbetet förde med sig förändringar av så ge
nomgripande karaktär att han talar om en revolution. Socialt medförde mekanise
ringen en utslagningsprocess som drabbade främst äldre män och deras familjer 
men också en för skoltsamerna ny socioekonomisk skiktning av befolkningen. 

Peltos forskning visar också hur skoltsamerna under ett kort och intensivt tids
förlopp karakteriserat av snabb teknisk förändring förlorade sin lokala autonomi 
när det gäller energiförsörjningen i dess vidaste bemärkelse (det vill säga med av
seende på behovet av fossila bränslen, matleveranser och arbetskraft). Omställ
ningen av det skoltsamiska samhället till ett system som till stora delar vilar på 
bruket av fossila, och kommersiellt distribuerade, bränslen innebar kostnader som 
långt översteg det lilla lokalsamhällets ekonomiska möjligheter. Den finska staten 
gav på olika sätt ekonomiskt stöd och många skoltsamer blev därigenom bidrags
beroende. Enligt Pelto har mekaniseringen, på gott och ont, gjort skoltsamerna till 
en integrerad del av den globala ekonomin (p.g.a. beroendet av externa energikäl
lor) och gjort dem allt mer beroende av den finska välfärdsstaten. Pelto har dock 
inte undersökt hur mekaniseringen har påverkat genusarbetsdelningen hos skoltsa
merna i Sevettijärvi. 

Med utgångspunkt i Falkenbergs och Peltos resultat kan man fråga sig i vilken 
mån renskötarsamhällen i Sverige under 1900-talet har genomgått liknande om
vandlingsprocesser som de som förekommit i Röros och Sevettijärvi. Har det in
träffat en 'snöskoterrevolution' även inom svensk renskötsel eller har utvecklingen 
tagit andra vägar i Sverige? Man kan också fråga sig på vilket sätt den svenska 
renbeteslagstiftningen under det gångna seklet har förändrat förutsättningarna och 
villkoren för de renskötande samerna i Sverige och om lagstiftningen har påverkat 
relationerna mellan könen? Är genusarbetsdelningen densamma i dagens rennäring 
som den var i slutet av 1800-talet? 

Genusarbetsdelning 
De flesta samhällen präglas av en strikt arbetsdelning efter kön. En del sysslor är 
utpräglade mansarbeten medan andra utgör utpräglade kvinnoarbeten. Vilka arbe

1 T ermerna 'intensiv' och 'extensiv' renskötsel kan ha olika innebörd, se t.ex. Beach (1981), s. 34-36, 
samt s. 508-510. I denna avhandling avser jag med 'intensiv renskötsel' att renhjorden hålls samlad 
året om och att vajorna mjölkas dagligen under större delen av barmarkstiden. På grund av den stän
diga kontakten med människor blir renarna jämförelsevis tama. 
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ten som uppfattas som typiskt manliga eller typiskt kvinnliga varierar mellan olika 
kulturer och även över tid inom en och samma kultur. Även om uppdelningen i 
renodlade kvinnoarbeten och -yrken respektive renodlade mansarbeten och -yrken i 
varje tid kan förefalla självklar och i det närmaste naturgiven, är den för tillfället 
rådande genusarbetsdelningen i ett samhälle resultatet av en historisk process. Ett 
arbetes genus, dvs. om det är definierat som manligt eller kvinnligt, är inte förutbe
stämt, utan kan vid historiskt specifika tillfällen bli föremål för omtolkning. Flera 
forskare har på senare år fokuserat denna omtolkningsprocess som kan gå åt två 
olika håll: ett tidigare mansdominerat yrkes feminisering och den motsatta proces
sen, ett tidigare renodlad kvinnligt yrkes maskulinisering. 

Historikern Lena Sommestad ger följande konklusion av denna process i sin 
avhandling om mejeriyrkets maskulinisering. 

Könsarbetsdelningen skapas av människor som tolkar och omtolkar arbetets genus utifrån 
sina historiskt specifika föreställningar, intressen och erfarenheter. I den historiska proces
sen konfronteras motstridiga tolkningar av genus med varandra, men långsiktigt tenderar 
tolkningarna att renodlas i dikotomier. Manligt och kvinnligt skiljs åt och kontrasteras mot 
varandra.1 

Arbetet med mjölk och dess förädling till grädde, smör och ost hade länge varit ett 
renodlad kvinnoarbete på grund av de associationer som mjölk gav upphov till och 
som var kopplade till den kvinnliga reproduktionsförmågan. Män befattade sig inte 
med mjölk, eftersom den var så starkt knuten till den kvinnliga sfären. Det var inte 
förrän i slutet av 1800-talet, då osttillverkning började avhandlas vetenskapligt, 
som män i roller av vetenskapsmän och experter började arbeta i anslutning till 
mejerierna. Fastän män så småningom fick en överordnad roll som arbetsledare 
inom mejerierna förblev yrket kvinnodominerat ända till dess mejerierna mekanise
rades. Efter mekaniseringen vände situationen och männen tog helt över det seder
mera med teknik och vetenskap associerade mejeriyrket. I dag är yrket starkt 
mansdominerat. 

En liknade omtolkningsprocess i ett samiskt sammanhang beskrivs av Jorunn 
Eikjok i hennes 'hovedoppgave' om samiska kvinnors och mäns identiteter i för
ändring, även om hon själv inte diskuterar händelseförloppet i termer av en masku-
liniseringsprocess. Eikjok visar hur männen på 1950-talet, då jordbruket blev me
kaniserat 'kom ned fra fjellet' och övertog den dittills helt kvinnodominerade 
gårdsdriften i den samiska byn Leahki i norska Finnmarken. Innan maskinerna kom 
hade arbetet i ladugården varit en kvinnlig sysselsättning och män deltog inte i 

1 Sommestad, Lena (1992), Från mej er ska till mejerist. En studie av mejeriyrkets maskuliniserings-
process. Lund, s. 264. För ett liknande resonemang, se även Petersen, Grethe Carlslund (1986), 
"Inledning. Om studiet af k0nsarbejdsdeling, k0nsrelationer og magtforhold i 1800-tallets fiskerbon-
desamfund", i Grethe Carlslund Petersen, K0nsarbejdsdeling og magtforhold. (Meddelelser fra Katte-
gat-Skagerrak-projekt, nr 12.) Esbjerg, s. 14. 
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mjölkningen av kor. Då mjölkmaskinen introducerades efter andra världskriget 
omdefinierades arbetets genus och blev manligt. I samband med jordbrukets meka
nisering tog männen över mjölkningen och i stort sett alla andra arbetsuppgifter på 
gården. Kvinnornas roll inom jordbruket omvandlades till reservarbetskraft (man
nens medhjälpare) och husmor. Den framskridande moderniseringen och jordbru
kets mekanisering ledde helt enkelt till en bortrationalisering av den kvinnliga ar
betskraften och slutligen till en omtolkning av olika arbetens genus. Denna om-
tolkningsprocess medförde även att männen övertog kvinnornas roll som huvud
producenter av födoämnen. Kvinnorna sysslade i fortsättningen främst med omsor
gen om den egna familjen och sörjde inom ramen för lönearbete även för omsorgen 
om de gamla och sjuka inom den kommunala sektorn.1 

Den omvända omtolkningsprocessen, feminiseringen, har till exempel stude
rats av Christina Florin med avseende på den svenska folkskolans lärarkår. Florin 
beskriver hur folkskoleläraryrkets genus omtolkades från manligt till kvinnligt i 
samband med yrkets professionalisering under senare hälften av 1800-talet.2 I stu
dien om porslinsfabriken Gustavsberg undersöker Ulla Wikander den skiftande 
könsarbetsdelningen på fabriken under en tidsrymd av hundra år. Hon finner att 
männens överordning ständigt reproducerades även när män och kvinnor i princip 
utförde samma arbete. Männen arbetade i dessa fall som kvinnornas arbetsledare. 
Wikander lägger stark vikt vid maktaspekten och menar att "[köns]arbetsdelningen 
i samhället utformats på ett sådant sätt att kvinnor i och genom själva arbetet un
derordnas män".3 Gemensamt för denna kategori av forskning om maskulinisering-
en och feminiseringen är att de i regel studerar omtolkningen av ett specifikt yrkes 
genus, ofta i samband med industrialiseringsprocessen. 

En annan typ av forskning om genusarbetsdelningen lägger tonvikt på att un
dersöka maktrelationer mellan könen i förindustriella och hushållsbaserade sam
hällen och Grethe Carlslund Petersen är en företrädare för denna inriktning.4 Peter-

1 E ikjok (1989). 
Florin, Christina (1987), Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen 

inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. (Umeå Studies in the Humanities 82.) Umeå. 
3 Wikander, Ulla (1988), Kvinnors och mäns arbeten. Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsdelning 
och arbetets degradering vid en porslinsfabrik. (Det svenska arbetets historia IV.) Lund, s. 229. För 
en mer utförlig diskussion om maskuliniserings- och feminiseringsprocesser samt fler litteraturhän
visningar, se Sommestad (1992), s. 18-22, not 22 och 24 i kapitel 1. Se även Wikander (1988), s. 20-
25, samt not 15 i kapitel 1. 
4 Andra arbeten om genusarbetsdelningen i förindustriella, hushållsbaserade samhällen, är till exem
pel, Lene J0rgensens (1986) analys av arbetsdelningen på den danska ön Laes0, "K0nsarbejdsdeling 
og magtforhold på Laes0 1750-1870", i Grete Carlslund Petersen, K0nsarbejdsdeling og magtforhold. 
(Meddelelser fra Kattegat-Skagerrak-projekt, nr 12.) Esbjerg, s. 29-64; Inger Jensens (1986) analys av 
arbetsdelningen i det norska kustsamhället Kvaler vid gränsen mot Bohuslän, "Arbeidsdeling og 
magdforhold på Hvaler i 0stfold omkring 1900", i Grete Carlslund Petersen, K0nsarbejdsdeling og 
magtforhold. (Meddelelser fra Kattegat-Skagerrak-projekt, nr 12.) Esbjerg, s. 79-100; Orvar Löfgrens 
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sen anser att man i studiet av genusarbetsdelningen i sådana samhällen inte kan 
stanna upp vid att enbart kartlägga de båda könens konkreta arbetsuppgifter, utan 
att undersökningen även måste fokuseras på vilken status och vilken makt ett visst 
arbetes utförande medförde. Petersen vänder sig både mot ' värdighetsforskningen\ 
som hon menar har en tendens att lyfta fram atypiska kvinnor och att upphöja dem 
till historiens hjältinnor, samtidigt som den sätter likhetstecken mellan ett arbetets 
nödvändighet och dess status, utan att egentligen ha undersökt status- och maktför
hållandena i det konkreta samhället. Mot 'eländighetsforskningen' invänder hon att 
den reducerar kvinnorna till passiva offer för en patriarkalisk maktutövning. Peter-
sen framhåller i stället vikten av att ge en mer nyanserad bild av ett givet samhälle 
genom att studera arbetsdelningen mellan könen i relation till varandra och samti
digt se den som ett aktionsfält inom vilket det pågår en ständig konkurrans om 
status och inflytande.1 

Petersens resonemang kring förindustriella och hushållsbaserade samhällen 
har direkt relevans för föreliggande arbete då renskötarsamhällen i Sverige i slutet 
av 1800-talet, och en lång bit in på 1900-talet, kan beskrivas som hushållsbaserade, 
det vill säga att familjen/hushållet utgjorde samhällets basenhet inom vilken pro
duktion, reproduktion och konsumtion ägde rum. Den av Petersen föreslagna mo
dellen för studiet av förindustriella och hushållsbaserade samhällen ligger här till 
grund för analysen av arbetsdelningen och maktrelationerna inom rennomadis-
ka/renskötande hushåll (se kapitel 4). I analysmodellen görs en åtskillnad mellan 
ansvarsområde, status och makt.2 Med ansvarsområde avses det konkreta arbete 
som utförs av kvinnor respektive av män. Eftersom ett arbetes nödvändighet inte är 
liktydigt med dess status är det inte möjligt att endast med en beskrivning av den 
konkreta genusarbetsdelningen som grund dra långtgående slutsatser om kvinnors 
och mäns status i ett visst samhälle, och det säger inte heller något om kvinnors och 
mäns möjligheter till maktutövning. 

Kvinderne kan sagtens besidde vitale ansvarsområder uden af denne grund at have magt 
eller status, og på den anden side kan en enkelt mand sagtens besidde enorm magt uden 

(1982) artikel om arbetsdelningen i bondesamhället, "Kvinnfolksgöra - om arbetsdelningen i bonde
samhället", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, s. 6-14; Eva Österbergs (1980) artikel, "Bonde eller 
bagerska? Vanliga svenska kvinnors ekonomiska ställning under senmedeltiden", Historisk tidskrift, 
nr 3, s. 281-297; samt Inger Lövkronas (1990) artikel, "Nyckelknippans semiotik. Den starka bond
kvinnan - myt eller verklighet?", i Anders Gustavsson (red.) Nordisk etnologi och folkloristik under 
1980-talet. Några forskningstendenser presenterade vid en forskarkurs i Uppsala. (Etnolore, nr 9.) 
Uppsala, s. 179-217. 
1 Petersen (1986), s. 11-27. 
2 Petersen har i sin differentiering av arbetsområde, status och makt blivit inspirerad av antropologen 
Susan Reynolds Whytes (1979) diskussion om status, prestige och makt. 
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nogensinde at have utf0rt et stycket konkrete arbejde. Endelig kan nogle kvinder - som 
regel aeldre - have h0j status (anseelse) uden af den grund vaere magtfulde.1 

Med status förstås å ena sidan det anseende en person åtnjuter, som till exempel 
äldre kvinnor på grund av en lång och högt värderad livserfarenhet. Deras ord till
mäts ett stort värde och man söker därför deras råd och vägledning, utan att de för 
den skull nödvändigtvis besitter någon reell makt. Och å andra sidan avses med 
status det värde som samhället tillskriver ett arbete och den position i samhället 
som arbetet ger. Status är ett uttryck för samhällets syn på och värdering av ett 
givet arbete. Med makt menas den enskilda individens möjlighet att planera, orga
nisera och utöva kontroll över det egna arbetet och andras. Att äga makt innebär att 
personen besitter ett visst mått av autonomi och formaliserat inflytande. En persons 
makt eller inflytande kan dessutom variera med avseende på olika områden i sam
hället - ekonomisk makt, ideologisk makt, politisk makt m.m. - liksom mellan 
olika samhälleliga institutioner - som inom familjen/hushållet, staten, marknaden, 
kyrkan etc.2 För att få en uppfattning om kvinnornas position och inflytande i hus-
hållsbaserade samhällen är det därför nödvändigt att undersöka om kvinnorna var i 
besittning av autonoma områden och hur långt deras eventuella självbestämmande
rätt sträckte sig. Enligt Petersen är det möjligt att kasta ljus över maktrelationen 
mellan könen bara genom att sätta kvinnornas eventuella autonomiområden i rela
tion till samhällets totala näringsstruktur. Slutligen är det nödvändigt att studera 
kvinnor utifrån begreppen klass och kön, samt utifrån begreppen åldersgrupp och 
socialgrupp. Det sistnämnda för att det inom olika kvinnokollektiv existerade en 
hierarkisk ordning beroende på ålder och social position i samhället.3 

En viktig utgångspunkt för denna avhandling är att kön-genus måste betraktas 
som en historisk föränderlig och tillika konfliktfylld process där kön/genus bildas 
av en hierarkisk ordning mellan könen (där det manliga utgör normen och överord
nas det kvinnliga) och ett ständigt återskapande av motsatsparet manligt-kvinnligt. 
Begreppsparet kön-genus ger uttryck för skillnaden mellan biologiskt och socialt 
kön mellan män och kvinnor å ena sidan och manligt och kvinnligt som me-
ningskapande kategorier å andra sidan. Det sociala könet, som kallas för genus, är 
en social konstruktion, vars innehåll varierar mellan olika kulturer över tid och 
rum.4 

1 Petersen (1986), s. 18. 
2 Petersen (1986), s. 18 f. 
3 Petersen (1986), s. 11-27. 
4 Se även Sommestad (1992), s. 22f; Hirdman, Yvonne (1988), "Genussystemet - reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning", Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nr 3, s. 49-63 och Scott, Joan Wallach 
(1988), Gender and the Politics of History. New York. 
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Etnicitet 
Sedan Fredrik Barth skrev det inflytelserika inledningskapitlet till boken Ethnic 
Groups and Boundaries (1969), har etnicitetsforskningen tagit nya vägar. Barth ser 
etnicitet som en aspekt av social organisation, i stället för som aspekt av kultur. 
Detta synsätt har i forskningen medfört en förskjutning från en syn på etnicitet som 
något statiskt till en uppfattning av den som en växelverkan mellan grupper.1  

Barths idéer om etnicitet har fått en vid spridning och har också utvecklats och 
förfinats. Etnicitetsbegreppet beskrivs utförligt av Thomas Hylland Eriksen och det 
är hans definition av etnicitet som används i detta arbete. 

Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som kul
turellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av regel
bunden interaktion. Etnicitet kan alltså definieras som en social identitet (baserad på en 
kontrast gentemot andra) kännetecknad av metaforiskt eller fiktivt släktskap.2 

Från denna synvinkel uppstår etnicitet i kontakten mellan grupper och är därmed 
ingenting som är 'naturligt inneboende' i kulturen (eller människan). Kontakten 
mellan grupper är en tvingande förutsättning för att etniska relationer ska kunna 
uppstå. Att tala om etniska grupper i total isolering är därför lika absurt som att tala 
om ljudet från en hand som applåderar.3 Etniska relationer mellan grupper har 
mycket lite att göra med huruvida gruppernas kulturer de facto skiljer sig från var
andra. 

Två åtskilda endogama grupper i låt säga Nya Guinea kan mycket väl ha vitt skilda språk, 
religiösa föreställningar och t o m teknologier, men detta innebär inte nödvändigtvis att det 
råder en etnisk relation mellan dem. För att etnicitet skall uppstå måste grupperna ha ett 
minimum av kontakt med varandra, och de måste hysa föreställningar om att den andra 
gruppen är kulturellt annorlunda än den egna. Om dessa villkor inte är uppfyllda, finns 
ingen etnicitet, eftersom etnicitet till sin natur är en aspekt av en relation, inte en egenskap 
hos en grupp.4 

1 För en kortfattad beskrivning av den kritik som under årens lopp har framförts när det gäller Barths 
syn på etnicitet, se Vermeulen, Hans and Govers, Cora (eds) (1994), The Anthropology of Ethnicity. 
Beyond 'Ethnic Groups and Boundaries'. Amsterdam, samt Hutchinson, John and Smith, Anthony D. 
(eds) (1996), Ethnicity. Oxford, s. 9. För en beskrivning av etnicitetsbegreppets utveckling och en 
överblick över olika strömningar inom etnicitetsforskningen och deras främsta företrädare, se Hut
chinson and Smith (1996), s. 3-14, och Eriksen, Thomas Hylland (1993), Etnicitet och nationalism. 
Nora, s. 9-21. 
2 Eriksen (1993), s. 22. 
3 Eriksen (1993), s. 19. 
4 Eriksen (1993), s. 21f. 
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Det är bara i den mån kulturella skillnader uppfattas som viktiga och görs socialt 
relevanta som sociala relationer kan sägas innehålla ett etniskt element.1 Därmed 
kan man kort sammanfatta etnicitet som kommunikation av kulturella skillnader 
eller kulturellt avstånd mellan grupper som anser sig vara kulturellt olika. Skillna
der kommuniceras bland annat med hjälp av etniska markörer som samtidigt skapar 
och förstärker den egna gruppens särart. Språk, kläder, boendeformer och livsstilar 
kan fungera som etniska markörer liksom i princip allting som kan förmedla att den 
egna gruppen skiljer sig från andra.2 

Etniska relationer kan också beskrivas som maktrelationer och etniska ideolo
gier kan användas för att etablera och legitimera en social hierarki mellan olika 
etniska grupper. En sådan över- och underordning efter etniska kriterier förekom
mer inte sällan i multikulturella samhällen.3 Analysen av etniska relationer utifrån 
ett maktperspektiv kan fokuseras på två olika aspekter av etnicitet. En undersök
ning av etnicitetens horisontella aspekt (1) avser konkurrensen om knappa resurser 
och frågan om hur gränsen mellan grupperna upprätthålls, medan en analys av et
nicitetens vertikala aspekter (2) avser maktförhållandena mellan etniska grupper. 
Betydelsen av dessa två aspekter av de etniska relationerna mellan grupper varierar 
i olika situationer, mellan olika samhällen och i ett historiskt perspektiv.4 Det är 
den vertikala aspekten av etnicitet mellan svenskar och samer, som skall bli före
mål för undersökning i denna avhandling (se kapitel 3 och kapitel 5). 

1 Eriksen (1993), s. 22. Eriksen menar att grupper kan vara kulturellt mycket likartade samtidigt som 
det råder en social relevant och till och med laddad etnisk relation mellan dem, som till exempel i 
förhållandet mellan norrmän och kustsamer eller mellan kroater och serber efter Jugoslaviens sam
manbrott. Det kan också förekomma en stor kulturell variation inom en grupp utan att etnicitet före
ligger. Eriksen (1993), s. 21f. 
2 Se även Barth, Fredrik (1969), "Introduction", i Fredrik Barth (ed.) Ethnic Groups and Boundaries. 
The Social Organization of Culture Difference. Oslo, s. 14; jfr även Woodward, Kathryn (ed.) (1997), 
Identity and Difference. (Culture, Media and Identities, no 3.) London, s. 4, s. 12, samt s. 35ff. 
3 Eriksen (1993), s. 15f, samt s. 67f. Eriksen betonar att etnicitet inte nödvändigtvis hänvisar till en 
rangordning av olika etniska grupper i ett samhälle, utan att det även finns många andra kriterier som 
kan ligga till grund för en hierarkisk ordning i samhället, som t.ex. kön, ålder och klasstillhörighet. I 
de samhällen där över- och underordningen följer etniska linjer utgör påstådda kulturella skillnader 
eller tänkandet i olika 'raser' kriterierna för rangordningen. För en differentiering av begreppen etni
citet och klass, se Eriksen (1993), s. 15f. 
4 Eriksen (1993), s. 67. 
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Den etniska organiseringens två sidor 
Flera forskare lyfter fram dubbelsidigheten i den etniska organiseringen hos perso
ner. Den omfattar både nyttoaspekter, som är den politiska sidan av etnicitet, och 
meningsskapande aspekter, som utgör den symboliska sidan av etniciteten.1 

Den etniska organiseringens politiska dimension har, till exempel, undersökts av 
Eugeen Roosens i boken Creating Ethnicity2 där han bl.a har studerat huronindia-
nernas politiska organisering i Québec.3 Roosens ser den etniska gruppen som ett 
slags påtryckargrupp, 'pressure group \ som har blivit ett effektivt instrument i det 
demokratiska systemet, när det gäller att driva igenom gruppens sociala och eko
nomiska önskemål.4 Etniska grupper kan också sätta press på den dominerande 
gruppen genom att framhålla att de tillhör en historiskt förtryckt grupp.5 Synsättet 
att etniska grupper först och främst skulle verka som politiska sammanslutningar, 
har kritiserats för att de tillskriver den etniska identiteten, dvs. den symboliska 
sidan av etniciteten, för liten betydelse och att den ser denna som irrelevant eller 
alltför starkt knuten till rena nyttoaspekter.6 Att tillhöra en viss etnisk grupp kan 
visserligen medföra socio-ekonomiska fördelar för den enskilda individen, men 
detta är sällan den enda orsaken till människors etniska grupptillhörighet, utan här 
måste även den identitetsskapande, symboliska sidan vägas in. 

Den symboliska sidan framkallar hos individen - förutom känslan att tillhöra 
en grupp - även en känsla av trygghet och att vara unik. 

Those who identify with an ethnic category, network, or group can find psychological secu
rity in this identification, a feeling of belonging, a certainty that one knows one's origin, 
that one can live on in the younger generations of people who will carry on the struggle, 
and so on. One can commit oneself to "a cause," fulfill oneself, realize oneself to be unique, 
original, irreplaceable as a member of an ethnic group and irreducible from the outside to 
something else. (...) One can feel oneself to be different from the others, and in this being 
different define and experience oneself as incomparable or as primordially equal.7 

1 Se Roosens, Eugeen E. (1990), Creating Ethnicity. The Process of Ethnogenesis. (Frontiers of 
Anthropology, volume 5.) Newbury Park, s. 13-17. Abner Cohen har sammanfattat etnicitetens dub
belsidighet mycket kort med orden: "Political Man is also Symbolist Man. Man is two-dimensional", 
Cohen, Abner (1974), Two-Dimensional Man. An essay on the anthropology of power and symbolism 
in complex society. London, s. xi. Se även Eriksen (1993), s. 6If, samt s. 99. 
2 Roosens (1990). 
3 Se även Barth (1969), s. 14 och Cohen (1974). 
4 Trots att termen 'etniska grupper' ofta associeras med antalsmässigt små och underordnade grupper, 
alltså med minoritetsfrågor, åsyftar begreppet lika mycket antalsmässigt betydligt större och överord
nade grupper, som till exempel 'svenskar', 'tyskar', 'amerikaner' etc. Eller som Eriksen uttrycker sig: 
"... majoriteter och dominerande folkslag är lika "etniska" som minoriteter." Eriksen (1993), s. 13. 
5 Roosens (1990), s. 13. 
6 Eriksen (1993), s. 63. 
7 Roosens (1990), s. 16. 
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Enligt Barth inbegriper den etniska formen av social organisering även att man 
dömer och själv blir dömd efter en moralisk standard som måttstock som är rele
vant för just den egna etniska identiteten; alltså efter de normer och värderingar 
som gäller inom den egna gruppen.1 Människor föds (i regel) in i etniska grupper 
och de socialiseras från barnsben att bli gruppmedlemmar enligt gruppens normer 
och föreställningar. Barnet lär sig hur man är och hur man ska bete sig som t.ex. en 
same. Att tillhöra en viss etnisk grupp innebär med andra ord att bli och att vara en 
viss person med särskilda egenskaper, och personens egen (etniska) identitet och 
hennes sätt att vara blir en viktig beståndsdel i kommunikationen och produktionen 
av kulturella skillnader. Eftersom den etniska identiteten utgör en aspekt av etnici-
teten är den relationell till sin karaktär och varierar i betydelse beroende på kon
texten. Därmed är den även situationeli. Den etniska identiteten är bara en bland 
många andra sociala identiteter som varje människa förfogar över. Vilka identiteter 
(subjektpositioner) som en person utvecklar beror helt på i vilka sammanhang (dis
kurser) individen under sin livstid ingår.2 På det viset intar man en position/utbildar 
en identitet i relation till ens familj, ens yrke, ens nationella, regionala, religiösa 
och politiska tillhörighet och så vidare. 

Alla dessa olika positioner/identiteter existerar inom personen (och de föränd
ras även med tiden) samtidigt som kontexten avgör vilken identitet/vilka identiteter 
som är relevanta och som aktiveras i ett visst sammanhang. I ett demonstrationståg 
mot nedskärningar i skolan skulle det vara av underordnad betydelse ifall en person 
var vegetarian, forskare eller katolik, medan det skulle vara mycket relevant om 
man var förälder till ett barn i skolåldern.3 

Eriksen lyfter fram att etniska identiteter till sitt innehåll är konstruerade: 

1 Barth (1969), s. 14. 
2 Jfr Hall, Stuart (ed.) (1997), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. 
(Culture, Media and Identities, no 2.) London, s. 54ff. Stuart Hall beskriver utifrån Foucaults resone
mang växelverkan mellan skapandet av identiteter genom diskurser och hur diskurser endast är me
ningsfulla om individen intar en viss subjekt-position/utvecklar en viss identitet. "First, the discourse 
itself produces 'subjects' - figures who personify the particular forms of knowledge which the 
discourse produces. These subjects have the attributes we would expect as these are defined by the 
discourse: the madman, the hysterical woman, the homosexual, the individualized criminal, and so on. 
These figures are specific to specific discursive regimes and historical periods. But the discourse also 
produces a place for the subject (i.e. the reader or viewer, who is also 'subjected to' discourse) from 
which its particular knowledge and meaning most makes sense. It is not inevitable that all individuals 
in a particular period will become the subjects of a particular discourse in this sense, and thus the 
bearers of its power/knowledge. But for them - us - to do so, they - we - must locate themsel
ves/ourselves in the position from which the discourse makes most sense, and thus become its ' sub
jects' by 'subjecting' ourselves to its meanings, power and regulation. All discourses, then, construct 
subject-positions, from which alone they make sense." Hall (1997), s. 56. 
3 Jfr Roosens (1990), s. 16. 
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Det har ofta betonats att etniska identiteter, grupper och föreställningar om gemensamma 
kulturer och historier är skapade - oavsett om de sedan skapats av historiska omständighe
ter, strategiska aktörer eller som oavsiktliga konsekvenser av politiska projekt.1 

Att den etniska identiteten innehållsmässigt är en social konstruktion, och därmed 
även möjlig att manipulera och omtolka, innebär inte att den inte utgör en integre
rad del av personens självbild vid en viss tidpunkt. Det är inte heller helt omöjligt 
att byta etnisk identitet, fastän det är mycket svårt. Individer kan tillägna sig en 
annan grupps kultur, men de kan t.ex. inte ändra på att de har samiska som mo
dersmål. Det som individen kan välja att göra är att underkommunicera, dvs. att 
nedtona den egna etniska identiteten och/eller att söka sig till sociala miljöer, där 
etniciteten inte är relevant.2 Harald Eidheim visar i sin undersökning, Aspects of the 
Lappish Minority Situation (1977), hur samerna vid den norska ishavskusten ge
nomgående underkommunicerade sin samiska identitet i offentliga sammanhang 
samtidigt som de starkt överkommunicerade sin behärskning av den norska kultu
ren. För utomstående kunde det verka som om det inte fanns några samer i området 
samtidigt som alla på orten visste vem som 'egentligen' var same. Under sådana 
förutsättningar är det ytterst svårt att byta grupptillhörighet och etnisk identitet 
under en livstid. Ett byte förutsätter att den egna gruppen tillåter det och/eller den 
andra gruppen vill ta emot personen som ny medlem.3 

Kopplingar mellan genus- och etnicitetsteori 
Det är uppenbart att det existerar stora likheter mellan etnicitet och genus. Båda är 
sociala konstruktioner och innehåller en identitetsskapande dimension (könsiden
titet respektive etnisk identitet) som opererar med dikotomier, för att skapa skillna
der mellan två grupper som manligt/kvinnligt och vi/de. Båda utgör också maktre
lationer. Etniska ideologier och könsideologier kan användas för att producera och 
legitimera sociala hierarkier i samhället, där den ena parten överordnas den andra 
parten. Här används i bägge fall isärhållandet som maktteknik. 

1 E riksen(1993), s. 116f. 
2 Eriksen (1993), s. 32 och s. 40f. 
3 Andra arbeten som tar upp samerna och deras identitetsfrågor är t.ex. Svonni (1996b); Ruong, Israel 
(1981), "Samerna. Identitet och identitetskriterier", Nord nytt, (Nordisk tidsskrift for folkelivsforsk-
ning, tema "Etnisk Identitet"), nr 11, s. 17-32 och Korhonen, Olavi (1996), "Språk och identitet bland 
samerna i Sverige", i Kyösti Julku (ed.) Historia Fenno-ugrica 1:1. Congressus primus historiae 
Fenno-ugricae. Oulu. s. 529-540. 
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Förändringar i Sâpmi: avhandlingens huvudämnen 
Med utgångspunkt i den tidigare forskningen i ämnet och de teoretiska perspektiv 
inom genus- och etnicitetsforskningen som har presenterats ovan kommer förelig
gande avhandling att huvudsakligen koncentreras till fyra ämnesområden. Avsikten 
är att analysera det samiska samhällets förändrade levnadsförhållanden och de 
maktrelationer som har existerat mellan könen. 

För det första görs en analys av vilka förändringar som faktiskt har skett i 
svenska Sâpmi under 1900-talet med avseende på bl.a. samernas livsföring och 
levnadssätt, t.ex. mathållning, klädsel och bosättning. 
Den andra huvudfrågan är inriktad på den svenska renbetes- och rennäringslagstift
ningen, som kommer att studeras både från ett genus- och ett etnici tetsperspektiv. 
Hur har relationen mellan staten och samerna gestaltat sig sedan slutet av 1800-
talet och har lagen varit lika för samiska män och samiska kvinnor? Studiet av lag
stiftningen från detta etnicitetsperspektiv kommer särskilt att behandla maktrelatio
nen mellan den svenska och den samiska befolkningen såsom olika etniska grup
per. 

Den tredje huvudfrågan handlar om hur relationerna mellan könen har föränd
rats under ett drygt sekel. Särskild tonvikt läggs på hur övergången från en intensiv 
till en extensiv renskötsel har påverkat arbetsdelningen mellan könen och även hur 
andra förändringsprocesser har påverkat arbetsdelningen fram till i dag. Kvinnor
nas position i familjen, samebyn, Sameting och staten analyseras utifrån ett makt
perspektiv och i ett historiskt perspektiv. 

Slutligen analyseras den samiska etniska identiteten och hur den har förändrats 
över tid. En viktig frågeställning är också hur samerna själva definierar vem som är 
same, samt hur det är att leva som same inom det svenska majoritetssamhälle. Fö
rekommer det att samer underkommunicerar eller överkommunicerar sin etniska 
identitet? 

Undersökningen omfattar tiden från 1880-talet, då den första renbeteslagen 
kom till i Sverige och fram till sekelskiftet 2000, och den behandlar förhållandena i 
den svenska delen av Sâpmi. För att ge en nyanserad bild av olika samiska bosätt
ningsområden delas Sâpmi in i tre undersökningsområden: sydsamiskt, lulesamiskt 
och nordsamiskt område (se karta l).1 

1 Denna indelning är naturligtvis inte den enda tänkbara, men den för avhandlingen mest praktiska. 
En indelning efter län hade också varit möjlig, men gjordes inte för att därigenom bättre kunna bevara 
de enskilda informanternas identitet. Avgränsningen av de tre samiska bosättningsområdena gjordes i 
stället på basis av de olika samiska varieteter/dialekter som länge har talats i respektive område. 
Språkskillnaderna implicerar även att vissa kulturella skillnader har existerat mellan de samiska grup
perna i respektive område. Språksituationen i dag är emellertid delvis annan än den som visas på 
kartan. Vid sidan av de ursprungliga varieteterna talas nämligen nordsamiska numera i alla delar av 
Sâpmi. 
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Källmaterial 
Undersökningen utnyttjar flera olika typer av källmaterial. Det tryckta källmateri
alet består av författningssamlingar, offentliga utredningar, propositioner, riks
dagstryck, publicerad statistik och facklitteratur. Det arkivmaterial som har ge-
nomgåtts är 1919 års lappkommittés material, den särskilde sakkunnige Johan Wi-
déns efterlämnade material (båda i Riksarkivet), samt material i det Lapska arkivet 
(Nordiska museets arkiv). 
En betydande del av källmaterialet utgörs av intervjuer, som jag i regel utförde i 
informanternas hem under hösten 1997. Varje intervju varade mellan 90 och 120 
minuter och spelades in på band. Analysen av intervjumaterialet baseras på bandut
skrifter.1 Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket innebär att alla informanter i 
princip lämnade information om samma ämnesområden, men frågorna anpassades 
efter varje informants speciella livsvillkor.2 Varje informant berättade sin livs his
toria i kronologisk ordning. Under samtalet ställde jag frågor rörande följande åtta 
teman: 1) allmän bakgrund om informanten och hennes/hans familj, 2) om boende-
förhållanden, 3) om renskötsel, lappväsendet och lagstiftningens följder, 4) om 
ansvarsområden, status och makt, 5) om etniska relationer och etniska markörer, 6) 
om hushållets ekonomiska bas, 7) om barnuppfostran, förväntningar och värde
ringar, och slutligen 8) om skolgång, utbildning, yrke och valmöjligheter. 

En huvudmålsättning har varit att spegla den samiska mångfalden och de arton 
informanterna representerar därför olika kategorier av samer: unga, medelålders 
och äldre kvinnor och män; renskötande och icke-renskötande samer; fjällsamer, 
skogssamer och fiskesamer; nord-, syd- och lulesamer samt samer bosatta innanför 
och utanför det traditionella samiska bosättningsområdet. Trots att jag har arbetat 
för att uppnå en jämn könsfördelning är de manliga informanterna i medelåldern 
och i lägre åldrar starkt underrepresenterade. Den ojämna fördelningen balanseras 
med hjälp av det omfattande intervjumaterial, som har samlats in av den samiska 
dokumentationsgruppen i Jämtland under slutet av 1970-talet och under 1980-talet. 
Det materialet förvaras vid MinnesBanken i Jämtlands Läns Museum (JLM) och 
innehåller intervjuer med mer än sjuttio äldre samer, varav den äldsta är född år 
1882. Såväl dessa informanter som mina egna informanter är anonyma. Inga namn, 
exakt ålder eller informanternas bostadsorter uppges därför i texten. För att skydda 
informanternas identitet har det i några enstaka fall även varit nödvändigt att för en 

1 Banden och bandutskrifterna finns i mitt privata ägo. 
2 För en utförlig beskrivning av denna intervjumetod (general interview guide approach), se Patton, 
Michael Quinn (1987), How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury Park, s. 108-110, 
s.l 1 If och s. 116f. Mina informanter valdes slumpmässigt. Urvalet skedde bland de 399 personer som 
slumpmässigt var utvalda ur Sametingets röstlängd och 236 personer i Jordbruksverkets renlängd att 
ingå i en enkätundersökning (se nästa fotnot). Mina urvalskriterier var kön, ålder, geografiskt område 
samt innehav av renmärke. 
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viss individ förändra vissa uppgifter, vilket dock inte har haft någon betydelse i 
sakfrågor. Intervjuerna utgör det grundläggande källmaterialet för alla kapitel med 
undantag för kapitel 3 som baseras på lagtexter (SFS) och offentliga utredningar 
(SOU). 

Förutom det statistiska material som har getts ut i samarbete mellan Svenska 
Samernas Riksförbund (SSR), Jordbruksverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Statistiska centralbyrån (1999) utnyttjas egna statistiska beräkningar som baserar 
sig på Sametingets röstlängd från år 1997 samt på Jordbruksverkets företagsregister 
för rennäringen från år 1996.1 

1 Sammanställningen av de statistiska uppgifterna om Sâpmi skedde inom ramen för ett projekt
samarbete mellan docent Mikael Svonni, universitetsadjunkt Krister Stoor och Andrea Amft vid 
Samiska studier, Umeå universitet. 
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2 RENSKÖTSEL - ETT EKONOMISKT 
SYSTEM I FÖRÄNDRING 

Från nomadiskt levnadssätt till renskötselföretag 
Renskötseln - som ett socialt och ekonomiskt system - har genomgått omvälvande 
förändringar under 1900-talet. Förutsättningarna och villkoren för dagens rensköt
sel är helt andra jämfört med de som rådde i början eller i mitten av seklet. En av 
de viktigaste förändringarna, om än inte den mest iögonfallande, är övergången 
från själv- och naturahushållning till penninghushållning.1 

Med intervjumaterialet som huvudkälla görs i detta kapitel en analys av för
ändringarna och deras omfattning och omvälvande karaktär både för en stor grupp 
av den renskötande befolkningen och även för enskilda individer. Tonvikten har 
lagts på de förändringar som mina informanter ansåg vara mest centrala och bety
delsefulla under 1900-talet. Samernas liv har emellertid förändrats så mycket inom 
loppet av ett sekel och deras verklighet har vid varje historiskt ögonblick varit så 
komplex att förenklingar och generaliseringar är nödvändiga för att det överhu
vudtaget ska vara möjligt att åskådliggöra händelseförloppet. Jag kommer därför 
huvudsakligen att redovisa generella drag i händelseförloppet. 

Ett sekel med stora förändringar 
Med utgångspunkt från mina äldre informanters skildringar kan man hävda att 
renskötseln och de renskötande samernas levnadssätt och livsvillkor avsevärt för
ändrats under 1900-talet. Den renskötande befolkningens levnadsvillkor i dag skil
jer sig mycket från deras uppväxttid och de förhållanden som de då levde under. En 
del av dessa förändringar har inträffat inom en relativt kort tid, som till exempel 
övergången till bofasthet, medan det i andra hänseenden snarare har varit fråga om 
en mer eller mindre utdragen process, som t.ex. övergången till penninghushåll
ning. Det framgår vidare att det har funnits en del regionala skillnader till exempel 
i fråga om tidpunkten för vissa förändringar. Gemensamt för syd-, lule- och nord-
samiskt område är att renskötseln under mina informanters livstid har genomgått 

1 S e även Ruong (1982), s. 115. 
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samma utveckling: från en tidigare nomadisk livsföring, där själv- och naturahus
hållningen var dominerande, till renskötselföretag som i hög grad styrs av markna
dens krafter. 

Själv- och naturahushållningens tidevarv 
Vilka var villkoren och förutsättningarna för renskötseln vid olika tidpunkter under 
1900-talet? Vilka har varit de utlösande faktorerna för renskötselns omvandling? 

I början på seklet var den renskötande befolkningen i hög grad självförsörjan
de. "Vi levde mest på det som markerna gav. Det fanns inte så mycket kontanter," säger en 
informant från Jämtland om sin ungdomstid.1 Mycket av det som behövdes i ett 
flyttsamiskt hushåll i början på 1900-talet tillverkade samerna själv, så att endast 
en begränsad del förnödenheter inköptes. När det gäller livsmedlen, producerade 
man basfödan själv eller samlade in det naturen gav. Kosthållet bestod till övervä
gande del av animalisk föda i kombination med mjölkprodukter och inslag av ve-
getabilier i form av bär och örter. Man använde även spannmål, till exempel bröd, 
men det utgjorde inget betydande inslag i mathållningen. Renkött var basfödan, 
medan fisk var ett viktigt komplement, men även småvilt jagades. 

Av renen togs allt till vara: kött, blod, märg, klövar, huvud (bl.a. tunga, ögon,), 
hjärta, lever, njure och fett.2 Tillgången på mat var begränsad och det var därför av 
stor vikt att kunna konservera och säkert förvara kött, fisk och mjölk. Allt som inte 
åts direkt skulle på ett eller annat sätt konserveras och sparas till ett senare tillfälle. 
Renkött stektes och kokades, och för att göra det hållbart rökte, saltade och torkade 
man köttet. Fisken tillvaratogs på liknande sätt. Renens blod konserverades genom 
att man torkade det och det användes till korv och blodpalt och i pannkakor. Färsk 
renmjölk kan inte heller konsumeras obehandlad i större mängder.3 Samerna ystade 
därför i regel mjölken. Ystningen hade även en annan positiv effekt eftersom den 
förlängde renmjölkens hållbarhet väsentligt. Mjölken förvandlades bland annat till 
ost eller smör och den kunde även torkas. En annan metod för konservering av 
renmjölk var tillsättningen av olika örter, som kvanne (Angélica archangélicä) och 

1 Informanten är född 1903 i Jämtland och var renskötare hela sitt liv. Intervjuades 1979. Jämtlands 
Läns Museum (JLM), MinnesBanken. 
2 Se Fjellström (1986), s. 262-268. För en ingående beskrivning av den renskötande befolkningens 
kosthåll och mattillredning på 1800-talet, se Drake, Sigrid (1918, facsimileutgåva 1979), Västerbot
tenslapparna under förra hälften av 1800-talet. Umeå, s. 133-157. 
3 Ruong, Israel (1954), "Om renmjölkningen på sydlapskt område", Svensk landsmål och svenskt 
folkliv, årgång 1953/54. (Tidskrift utgiven av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom 
Dag Strömbäck.) Uppsala, s. 296. 
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fjällängssyra (Rumex lapponicus), som fick mjölken att stelna. På detta vis erhölls 
en produkt som påminner om dagens keso.1 

Renen var också en utmärkt källa för alla slags råvaror, som försåg den ren-
skötande befolkningen med det mesta som behövdes. Senorna lämpade sig utmärkt 
som material till sytråd, hornen blev till bl.a. olika föremål, t.ex. knivskaft, 
knivslidor och nålhus, tarmarna och magen blev till ett slags förvaringskärl för kött 
och fett, blod (som korv) och vatten, och renhud och bellingar utnyttjades för till
verkning av kläder. Vinterklädseln syddes av päls medan det garvade skinnet fick 
sin främsta användning vid framställningen av sommarklädseln. Den bestod av 
sommarskor gjorda av avhårat renskinn, skinnbyxor, sommarkolt i skinn eller 
vadmal samt bälte. Om vintern användes en innerpäls som bars med håret mot den 
bara kroppen, vilket gav en utmärkt isolerande effekt. Utanpå bars en ytterpäls med 
håren utåt sammanhållen av ett bälte. Bellingbyxorna var gjorda av garvat skinn 
längst upp, och från mitten på låret och nedåt bestod de av bellingar, dvs. de myck
et värmeisolerande skinnen från renens ben, som inte snön kunde fastna vid. Även 
vinterskorna och handskarna tillverkades av bellingar. I stället för strumpor använ
des skohö som höll fötterna både varma och torra. Skohöet brukades året om och 
skorna fästes med speciella skoband. Denna klädsel var mycket funktionell och 
anpassad till de renskötande samernas levnadssätt och behov. En man från Härje
dalen berättar följande: 

Mot kylan gick det ju att klä sig. (...) Vi hade rejäla vadmalskläder och renskinnspäls. På 
händerna hade vi skinnhandskar och på fötterna skallskor. Vi hade skohö i både handskar 
och skor. Skallskor var sydda av renens huvudhud. Det var de bästa skorna. Skidbindning-
arna satt bättre på skallskorna än på vanliga nuohtek [sydsam. novtehkh, dvs. bellingskor]. 
Och så var de varmare. Ett par riktigt sydda skallskor var så täta att man kunde gå i vatten 
med dem. Tjatjeke [sydsam. tjaetsehkk] kallades de.2 

Kläderna var lite olika för män och kvinnor men skilde sig inte till sin grundkarak
tär. Barnens kläder var desamma som de vuxnas bara i en förminskad storlek.3 

1 F jellström (1986), s. 276-283. 
2 Informanten är född ca 1903 i Härjedalen och var renskötare hela livet ut. Intervjuades 1979. JLM, 
MinnesBanken. 
3 Det förekom också att tyg användes till koltar (ytterplagget) eller annat skinn som inte kom från 
renen. En informant (intervju 1) berättar att kvinnor i hans familj även sydde skor av tjockt koläder. 
För mer detaljerade beskrivningar av det samiska dräktskicket och dess olika varianter med avseende 
på olika geografiska områden, men även med avseende på könen, se t.ex. Porsbo, Susanna Jannok 
(1988), Samiskt dräktskick i Gällivare, Jukkasjärvi och Karesuando socknar. Jokkmokk; Aira, Elsa, 
Tuolja, Karin och Sandberg, Anna-Lisa Pirtsi (1995), Lulesamiska dräkter i Jokkmokks socken. 
(Skrifter från Ajtte 2.) Jokkmokk; Inga, Torbj0rg A., Eriksen, Elrun Rönte och Eriksen, Ardis Rönte 
(1986), Samisk koftebruk i Ofoten og S0r Troms. Troms0; Haugen, Anny (1987), Samisk husflid i 
Finnmark. Oslo. 
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Ungarna gick klädda precis som de äldre. Det fanns ingen skillnad på kläderna annat än att 
de var mindre. Ja, kanske kunde de få lite mjukare tyg i underkläderna och byxorna. Men 
de fick inte hålla på att slita bomullsbyxor för länge. Nej, det var bara att dra på sig skinn
byxorna för dem också. Men åt ungarna hade man lite mjukare kalvskinn. De skulle vänja 
sig, att ha på sig skinnbyxor. Och så hade de skinnskor när de var riktigt små, så där ett till 
fyra år.1 

Det förekom självklart regionala skillnader i klädskicket mellan olika samiska be
folkningsgrupper och även avvikelser inom en och samma grupp. Själva utförandet 
av klädesplaggen varierade kraftigt och det ska även poängteras att de renskötande 
samerna så småningom började använda 'svenska' klädesplagg i allt högre ut
sträckning, delvis i kombination med samiska kläder. Inom det sydsamiska områ
det kom 'köpeskläder' också tidigare i bruk än inom det nordsamiska området. 

Av intervjumaterialet framgår att sydsamerna redan före andra världskriget 
köpte en del kläder, medan nordsamerna inte började använda 'svenska' kläder i 
större utsträckning förrän efter andra världskriget. Speciellt två skäl framfördes till 
att samerna slutade att tillverka sina egna klädesplagg. Det var dels att de renskö
tande samerna hade tillgång till pengar på grund av goda priser på renkött, dels att 
också de ville följa med modet.2 En man säger: "Jag tror att om mamma också hade 
levt [som hade kunnat sy kläder åt familjen], så hade man börjat köpa kläder. För man är 
ju liksom så där att man följer, trots att man är same så följer man lite modet."3 Båda 
dessa motiv är uttryck för att de renskötande samerna höll på att bli mer integrerade 
i storsamhället. 

Renhudarna kom också till nytta utöver användningen i klädtillverkningen. Av 
det garvade skinnet framställdes nämligen diverse skinnpåsar, till exempel för för
varing av kaffe eller pengar, samt lasson och seldon. "Sängkläderna bestod av ren
skinn och renfällar. Renfällarna var garvade så de skulle vara mjuka. På fotändan var de 
hopsnörda till en påse, där man kunde ha fötterna " berättar en informant från Jämt
land.4 Det mesta som behövdes i hushållet införskaffades således efter självhus
hållningens principer, dvs. man producerade allt själv eller erhöll föremålen genom 
byteshandel. Ett fåtal varor var familjerna trots allt tvingade att köpa för pengar, 
eller 'på krita'.5 Detta gällde främst mjöl, salt, socker, kaffe, snus, tobak, ameri

1 Informanten är född ca 1902 i Jämtland och var renskötare hela livet ut. Intervjuades 1979. JLM, 
MinnesBanken. 
2 Intervju 4; Intervju 5. 
3 Intervju 5. 
4 Informanten är född ca 1903 i Jämtland och var renskötare hela livet ut. Intervjuades 1979. JLM, 
MinnesBanken. 
5 En informant (intervju 6) meddelar att hennes familj storhandlade en gång om året på hösten. De 
handlade alltid i samma affär i Kiruna, där de även hade lov att köpa 'på krita' tills familjen hade fått 
in kontanter genom försäljningen av köttet från höstslakten. 
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kanskt fläsk, torkad frukt, tändstickor, garn, tyg, knivblad, järnkittlar, synålar och 
liknande produkter. 

De renskötande samerna var relativt oberoende av storsamhället också i andra 
hänseenden än i fråga om mat och kläder. De slöjdade de flesta bruksföremålen 
själva (bland annat ostformar, kåsör, förvaringskärl, skedar) och råmaterialet som 
de behövde härtill hittade de i naturen. Det samma gällde även deras boende i stor 
utsträckning. Allt material som behövdes för att bygga förrådsbodar, torvkåtor och 
tältkåtor kunde familjerna skaffa i naturen: trä till bodar och torvkåtor, torv, träd till 
kåtastänger, björk- och granris för att risa golvet, sten för att bygga en eldstad samt 
ved för att underhålla elden. Även om det mesta hämtades direkt från naturen, så 
kunde ändå utgifter blir aktuella i samband med att man förvärvade material. I 
Norge fanns en yllevävnad, s.k. ranor, som lämpade sig särskilt väl som kåtaduk 
och som därför införskaffades därifrån.1 Kostnader kunde också uppstå ifall famil
jen valde att hyra in sig i en liten stuga hos bönder i vinterbeteslandet, något som 
inte var helt ovanligt.2 Det är känt att samerna betalade med naturaprodukter för 
husrum och inte med pengar. De renskötande samerna tillverkade också sina trans
portmedel (ackja, båt och skidor) själva. 

Den övervägande delen av den renskötande befolkningens ekonomi hade såle
des sin grund i renen, som utgjorde en källa för mat och råvaror och även fungera
de som drag- och lastdjur. Det var ett känsligt samspel mellan människan, renen 
och naturen. En rubbning av balansen på grund av yttre påverkan (t.ex. genom 
lagstiftning) eller på grund av förändringar av de naturgivna förutsättningarna kun
de få förödande konsekvenser. 

Påverkan genom naturens växlingar 
En stor vargstam har alltid betraktats som ett stort hot för den renskötande befolk
ningen och vargar har också under 1900-talet starkt påverkat villkoren för gruppen. 

1 Detta enligt intervju 7 och intervju 5. För lite mer information om ranor, se Bergstrand, Ingrid 
(1985), I Sirkassamernas Land. Jokkmokk, s. 67. Det skall här påpekas att det även förekom regio
nala variationer med avseende på boendet och hur till exempel syd-, lule- respektive nordsamer och 
skogssamer utformade sina kåtor. Vidare har samernas boendeformer växlat och förändrat sig i ett 
historiskt perspektiv. För en utförligare beskrivning av olika kåtatyper och samiska boendeformer, se 
Fjellström (1986), s. 230-256; Ruong (1982), s. 105-114 och Bergstrand (1985), s. 67-81. 
2 Detta framgår ur intervjumaterialet. 
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Bild 1 Anna Lisa Rensberg hänger upp tvätt i de krokiga fjällbjörkarna runt kåtan. 
Björkarna använder hon också för att torka kokkärl, bärmesar och renhudar. Bilden är 
tagen i Tännäs lappby år 1938. Foto: Ernst Manker (Nordiska museet). 
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Bild 2 Kåtan har moderniserats och en järnspis har funnit plats i eldstaden (ärran). 
Bilden är tagen i Anna Lisa och Jon Nilsson Rensbergs kåta i Tännäs lappby år 1938. 
Foto: Ernst Manker (Nordiska museet). 

38 



Sâpmi iförändringens tid 

Kring sekelskiftet och en bit in på 1900-talet utgjorde vargangrepp ett ständigt hot i 
de områden där vargstammen var stor och speciellt i Jämtland ställde vargarna till 
med stora problem.1 En informant återger vad som hände i hans by strax efter se
kelskiftet, då en stor vargflock tog sig in i lappbyns område från norsk sida. 

Och så när han kom upp till [en sjö uppe i fjällen alldeles vid norska gränsen] så får han se 
en vargflock på trettio vargar. Det kommer in trettio vargar. (...) Och det gjorde att det tog 
slut på renskötseln. Och det medförde att alla de yngre människor då som hade krafter de 
samlade sina renar och sedan flyttade de ner till Otfjäll, och ner till Mittådalen, och ner till 
Tännäs och ner till Idre sameby. Och så vart det bara det här gammalfolket kvar. Och de 
bosatte sig runt fjället.2 

Vargarnas framfart ledde i detta fall till att renskötseln helt upphörde under en tid i 
de lappbyar som hade drabbats värst. En del, främst de gamla, klarade situationen 
genom att bli bofasta vid foten av fjället. De bodde i små fähus och hade det av allt 
att döma mycket svårt.3 De yngre däremot samlade sin renhjord och lämnade med 
sina familjer området. Deras utväg ur krisen var flyttningen till sydligare lappbyar, 
där förutsättningarna för renskötseln var bättre just då. De äldres övergång till bo
fasthet å ena sidan och de yngres utflyttning från området å andra sidan lämnade 
byarna Offerdal och Sösjö helt utan aktivt renskötande samer.4 Efter drygt tio år 
öppnades därigenom möjligheter för andra samer att med sina renhjordar flytta in i 
de lappbyar, där det för tillfället inte bedrevs någon renskötsel. Så gjorde samer 
från Frostvikens norra lappby, som på 1910-talet flyttade till Offerdals lappby. 

Jag härstammar från Frostvikens norra sameby. Det var för mycket renar i den byn så 1912 
beslöt min far att vi skulle flytta ner till Offerdal. Det fanns inga samer här just då. Det hade 
stått tomt i tio år. Anledningen att samerna flyttade från Offerdal var den stora förekomsten 
av rovdjur. En del hade också blivit helt utblottade och tvingats sluta med renskötsel. Det 
var främst vargen som härjade, men här fanns också gott om järv och örn. När renarna 
försvann härifrån försvann också rovdjuren så det fanns inte så gott om dem när vi kom 
hit.5 

På lulesamiskt område var det en kombination av dåliga betesår, renpest och rov
djursangrepp som tillsammans framkallade en svår kris i renskötseln på 1910-talet.6 

1 Se även Thomasson, Lars (1990), "Samerna", i Mats Rolén (red.) Jämtlands och Härjedalens histo
ria, del V1880-1980. Stockholm, s. 787f. 
2 Intervju 4. Tännäs sameby har bytt namn och heter idag Ruvhten sijte. Se karta 2. 
3 Intervju 4. 
4 Dessa två lappbyar har uttryckligen nämnts i intervjumaterialet. Offerdal heter numera Jovnevaerie 
och Sösjö har bytt namn till Njaarke. Se karta 2. 
5 Informanten är född 1901 i Jämtland och var renskötare hela sitt liv. Intervjuades 1980. JLM, Min-
nesBanken. Även en annan informant berättar samma sak, om att det inte fanns några rensamer i 
Offerdal när de kom dit 1912. JLM, MinnesBanken. 
6 Bergstrand (1985), s. 21, s. 24 och s. 31. 
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Många renskötande familjer förlorade så pass många renar att de inte längre kunde 
livnära sig på renskötseln som basnäring. I stället blev många bofasta och försörjde 
sig i fortsättningen som fiskesamer. För det stora flertalet innebar detta en perma
nent övergång till andra näringar än renskötsel och endast ett fåtal hade möjlighet 
att återgå till nomadlivet och renskötseln efter de svåra åren. En anledning till detta 
torde ha varit att alla inte lyckades återuppbygga en så pass stor renhjord, att den 
kunde bilda grunden för deras försörjning. En bidragande faktor torde också ha 
varit bestämmelserna i 1928 års renbeteslag. 

Enligt denna lag, 1 § 1 stycket, tillkom renskötselrätt "den som är av lapsk 
härkomst, så framt hans fader eller moder eller någon av dessas föräldrar såsom 
stadigvarande yrke drivit renskötsel eller biträtt däri eller ock Konungens befall-
ningshavande medgiver honom rätt därtill".1 Vidare föreskriver samma lag, 8 §, att 
"[t]ill lappby höra: b) lapp, som inom lappbyn drivit eller på stadigvarande sätt 
biträtt i renskötseln men upphört därmed och icke stadigvarande ägnat sig åt annat 
yrke . .."2 Lagen lämnade ett tolkningsutrymme för lappväsendet3 att betrakta över
gången från renskötsel till fiske som en övergång till ett annat stadigvarande yrke.4 

Det kan här fastslås att de växlande naturförutsättningarna också på lulesamiskt 
område innebar en utslagningsprocess, som för många familjer förde med sig ett 
nytt boendemönster och ledde till en övergång till andra näringar som fiske 
och/eller lönearbete. 

Den naturbetingade kris som har lyfts fram som den mest ödesdigra av de 
nordsamiska informanterna är nödåren i mitten av 1930-talet, då flera exceptionellt 
dåliga vintrar inföll i rad. Speciellt vintrarna mellan 1932 och 1936 är kända nödår, 
då betesförhållandena var så dåliga att de ledde till en massdöd av renar.5 Vintern 
1935/36, den enligt Israel Ruong "ojämförligt svåraste i mannaminne"6, drabbade 
de renskötande samerna, när deras ekonomi redan hade blivit synnerligen försva
gad. Ruong visar att samerna i Talma lappby i norra Norrbotten redan år 1934 hade 
råkat i en svår ekonomisk kris och att de befann sig i en situation, där de levde 
under existensminimum. En medelstor familj på den tiden behövde enligt Ruong en 
renhjord på minst 200 djur för att klara sig enbart på renskötsel. I Talma hade det 

1 SFS nr 309 (1928). Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige; given Stockholms slott 
den 18 juli 1928. Författarens kursivering. 
2 SFS nr 309 (1928). Författarens kursivering. 
3 Se kapitel 3. 
4 I intervjumaterialet finns det ett exempel på att en son i en fiskesamisk familj återupptog rensköt
seln. I vilken utsträckning det förekom att lappväsendet aktivt hindrade denna kategori av samer från 
att återgå till sitt ursprungliga näringsfång skulle det vara intressant att göra till föremål för fortsatt 
forskning. 
5 Ruong (1937), s. 57f och Ruong (1982), s. 119. 
6 Ruong (1937), s. 58. Informanterna från Norrbottens och även Västerbottens län minns fortfarande 
mycket väl nödåren i mitten på 1930-talet och även informanter som inte ens var födda på den tiden 
nämner dessa svåra år. 
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gått så illa att nästan nittio procent av de renskötande samerna ägde färre än 200 
renar och mer än hälften ägde mindre än 100 renar. Den senare siffran utgjorde det 
minimiantal djur som ansågs vara en nödvändig förutsättning för att familjerna 
överhuvudtaget skulle kunna flytta utan att behöva låna dragrenar. 

Situationen för samerna i grannbyn Kaalasvuoma, dagens Leavas sameby, var 
jämförbar med förhållandena i Talma, medan läget för samerna i Rautasvuoma, 
dagens Gabna sameby, var något 'bättre'. Där var det tjugo procent av byns folk 
som hamnade under gränsen för existensminimum, 200 renar. Endast i den nordli
gare byn, Saarivuoma, hade renantalet hållit sig mer eller mindre konstant, efter
som den byns betesmarker inte hade blivit lika kraftigt påverkade av de svåra vint
rarna och eftersom de flesta ägde renhjordar i den storlek som krävdes för att livnä
ra sig enbart på renskötsel.1 Många informanter minns dessa år som en ren katastrof 
som innebar dråpslaget för den egna familjens möjligheter att leva som rennoma
der. Även de yngre har fått berättat för sig om de hemska nödåren i mitten av 30-
talet. De minns dessa år som vändpunkten i deras familjehistoria. Det var då föräld
rarna eller far-/morföräldrarna förlorade sina renar och familjen slutade med ren
skötsel och blev bofasta. Nödåren tvingade så många att övergå till nya näringar 
baserade på en annan ekonomisk grund, att Ruong talar om en "massövergång av 
nomader till bofast levnadssätt".2 Utarmningen av de renskötande nordsamerna var 
omfattande och också i deras fall, liksom i sydsamernas och lulesamernas, blev det 
som var tänkt som en tillfällig lösning, nämligen att bli fastboende, till ett perma
nent tillstånd. 

Rennomadism i dess mest extrema form är en monokultur och därmed, som 
ett ekonomiskt system, mycket känslig för störningar. Renskötarna är helt beroende 
av tillgång till naturliga beten i tillräcklig mängd, så att renhjorden kan överleva 
vintern. Slår renbetet fel eller decimeras renhjorden av andra skäl, till exempel 
genom rovdjursangrepp eller sjukdomar, och faller renantalet under existensmini
mum, så äventyras hela familjens ekonomi. Rennomadism är i själva verket en så 
känslig näringsform med så många faktorer som kan försätta den i gungning, att 
den i princip ständigt växlar mellan faser av kris, sammanbrott, omstrukturering 
och återhämtning. Detta är en från 1700- och 1800-talen känd process, som troligen 
ständigt har pågått alltsedan renskötsel anammades som basnäring.3 

1 Ruong (1937), s. 60. Ruong nämner också att samerna i vistet Rensjön i Rautasvuoma, dagens Gab
na sameby, ännu år 1934 kunde livnära sig på sin renskötsel. Ur intervjumaterialet framgår att även 
samerna i Gabna vintern därpå, d.v.s. 1935/36, drogs in i den svåra försörjningskris som hade drabbat 
renskötseln. 
2 Ruong (1937), s. 61. 
3 Denna process har som hypotetisk modell för rennomadismens förändring beskrivits av Tim Ingold 
och den har av Roger Kvist testats och kunnat verifieras för de renskötande samerna i Tuorpon och 
Sirkas för tidsperioden 1760 till 1860. Se Ingold, Tim (1980), Hunters, pastoralists and ranchers. 
Cambridge och Kvist (1989). 
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Man kan konstatera att denna process även har pågått under 1900-talet. En direkt 
följd av rennäringens konstanta pendling mellan kris och relativ balans är en stän
digt pågående utslagning av människor. Alla kan inte livnära sig inom ramen för 
renskötseln och därför måste alltid några lämna näringen och söka en annan ut
komst. Vid krisår är det betydligt fler personer som tvingas överge näringen än vid 
'normala' år. Det utrymme som skapas genom att en del överger renskötseln ger 
möjlighet för de kvarvarande att utöka sitt reninnehav och på det viset trygga sin 
egen existens tills nästa kris inträffar. I det här sammanhanget är det intressant att 
notera att Ruong anger 200 renar som existensminimum för en renskötande familj 
1934,1 medan 1964 års rennäringssakkunniga betraktar renskötselföretag med 300 
renar som "bärkraftiga eller åtminstone utvecklingsdugliga"2 och företag med 500 
renar eller fler som "livskraftiga",3 samt att en av mina informanter anger 700 renar 
som existensminimum för dagens renskötsel.4 Även om den sistnämnda siffran 
skulle vara en viss överdrift, kan man tydligt se att antalet renar som behövs per 
företag/familj ständigt ökar. 

Exploateringar, kriser och förändringar 
1900-talet har också präglats av en alltmer tilltagande exploatering av naturtill
gångar i Säpmi. Utvinningen av vattenkraft, skogsavverkning, malmbrytning, ra-
ketskjutfält, nationalparker och en växande turism är några av de viktigaste områ
dena för exploatering, som har lyfts fram av personerna i intervjumaterialet. Också 
dessa, av människan förorsakade ingrepp i renens naturliga miljö, har fört med sig 
förändringar för den renskötande befolkningen. 

Renskötsel och skogsbruk är två näringar som i stort sett använder sig av 
samma marker och som därför hamnar i konflikt med varandra. Skogsindustrins 
verksamhet har intensifierats och metoderna för skogsbruket har förändrats under 
1900-talet. Enligt Knut Gustavsson tillåter den moderna teknologin virkesuttag på 
stora arealer, samtidigt som stora och kostsamma skogsmaskiner kräver och förut
sätter omfattande uttag för att vara lönsamma.5 Kalhyggen är inte sällan resultatet. 
Stora kalhyggen inom renskötselns vinterbetesområden utgör ett allvarligt ingrepp i 
renarnas möjlighet att skaffas sig föda. Det är framkomligheten som är det främsta 
problemet. Under de första åren efter en kalavverkning ligger mycket ris och top
par kvar på marken och hindrar djuren från att komma åt lavbetet. Så länge hyg
gesavfallet ligger kvar oförmultnat på kalhygget finns det därför risk att området 

1 R uong (1937), s. 60. 
2 SOU nr 16 (1968). Rennäringen i Sverige. Betänkande avgivet av 1964 års Rennäringssakkunniga. 
Stockholm 1968. Jordbruksdepartementet, s. 133. 
3 SOU nr 16 (1968), s. 53. 
4 Intervju 5. 
5 Gustavsson (1989). 
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inte kan utnyttjas för renbete. Snötäcket på stora kalhyggen är dessutom inte lika 
djupt som inne i skogen. Snön på det oskyddade hygget kan packas mycket hårt av 
vinden, vilket gör att det blir svårgrävt för renarna.1 När gammal lavskog avverkas, 
dvs. skogsmarker med riklig förekomst av hänglav och andra trädlavar, förlorar 
renskötseln en betestillgång av vital betydelse. Renarna övergår till att äta hänglav, 
när snön är för hårt packad och täcker lavbetet på marken. Djuren äter då antingen 
hänglav direkt från träden eller från skaren, när den blåst ned. Vid hård snö under 
senvintern och under vårens flyttningar (inom fjällrenskötseln) utgör hänglaven i 
regel det enda tillgängliga betet.2 Informanter har också framhållit hänglavens cent
rala betydelse som nödfoder under svåra vintrar med dåligt bete.3 Skogsindustrin 
använder sig dessutom av markberedningsmetoder på kalhyggen som leder till 
minskad tillgång på renbete för de renskötande samerna. Det är speciellt harvning-
en och plöjningen av kalhyggena, som ödelägger lavmarkerna helt för lång tid 
framöver.4 

Även om skogsindustrin har gett många negativa effekter på renskötseln, har 
den också haft positiva följder för den samiska befolkningen i inlandet genom nya 
arbetstillfällen och bättre infrastruktur. Nätet av skogsbilvägar tillkom ursprungli
gen för att möjliggöra skogsbrukets utveckling och mekanisering, men skogsbilvä
garna har även haft en positiv återverkan på renskötselns utvecklingsmöjligheter.5 

Ett utbyggt vägnät är en förutsättning för att man i större utsträckning ska kunna 
bedriva avsaluslakt och för att få ut köttet på den kommersiella marknaden. Gus
tavsson framhäver emellertid att skogsindustrins negativa effekter överväger de 
positiva för rennäringens del.6 

Exploateringen av vattenkraft för produktion av elektrisk ström har fått kon
sekvenser som liknar dem som skogsbruket givit. Under 1900-talet har kraftverks
dammar byggts och med undantag för Vindel-, Pite-, Kalix- och Torneälv, har 
varje älv i Sâpmi blivit reglerad. Omkring åttiofem procent av den svenska vatten
kraften produceras i dag i Norrland och den norrländska vattenkraften står för un
gefär fyrtio procent av Sveriges totala elproduktion.7 Utbyggnaden av älvarna i 
Norrland har därmed varit av nationellt intresse och utgör en mycket viktig del av 
landets elförsörjning. För den samiska befolkningen, och främst för den renskötan
de delen av befolkningen, har vattenkraftsutbyggnaden fört med sig såväl negativa 
som positiva förändringar. "Så klart att vattenfall har gjort sitt till det bästa också. Inte 

1 Gustavsson (1989), s. 99f. Se även Reichwald, Astrid och Svedlund, Brita (1977), Leavas. Sameby i 
dag - historia i morgon? Stockholm, s. 59. 
2 Gustavsson (1989), s. lOlf. 
3 Intervju 1; Intervju 8; Intervju 2. 
4 Gustavsson (1989), s. 103f. 
5 Gustavsson (1989), s. 106; Intervju 4. 
6 Gustavsson (1989), s. 108. 
7 Norrländsk Uppslagsbok, fjärde bandet (1996), Vattenkraft, s. 285. 
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bara [till det] negativa. Ja, det har ju varit upp och ner. Som den här, när de dämde, det 
vart ju så fisken blev dålig och ja allt. Inte var det så bra heller " säger en informant som 
själv drabbades av dämningarna.1 De omfattande vattenregleringarna har onekligen 
inneburit betydande ingrepp i landskapet och har förorsakat oåterkallelig skada för 
renskötseln. Stora områden med viktiga betesmarker, samlings- och kalvningsplat-
ser har satts under vatten och gått förlorade för alltid.2 Vid sidan av direkta mark
förluster har själva de naturgivna förutsättningarna för rennäringen blivit förändra
de och en del samebyar har tvingats att anpassa det direkta renskötselarbetet efter 
de nya villkoren. 

Konkret har detta inneburit att t.ex. Umbyns sameby numera är tvungen att vår 
och höst flytta sin renhjord med lastbil. Förr utgjorde de kraftiga isarna på Umeäl-
ven en utmärkt flyttled, men sedan älven blivit uppdämd har isarna blivit osäkra 
och det är numera omöjligt att använda sig av älven som flyttningsled.3 Speciellt i 
regleringsmagasinen, där vattennivån varierar kraftigt under vintern, är det livsfar
ligt att vistas på isen. Kostsamma lastbilstransporter är i dag den enda återstående 
möjligheten att flytta djuren mellan betesmarkerna. En informant ställde upp föl
jande kalkyl: Om transporten till vinterbeteslandet lågt uppskattat kostar omkring 
sextio kronor per ren och en familj behöver ungefär 700 djur för att klara sin eko
nomi och om man sedan betänker att alla renar ska fraktas tillbaka till sommarlan
det, så kommer slutnotan att ligga på bortåt 84 000 kronor enbart för de årliga ren
transporterna.4 För mindre renägare kommer det till en punkt, där kalkylen inte 
längre håller och där produktionskostnaderna för köttet överstiger intäkterna. Och 
för dem som endast har ett fåtal renar för husbehov är det knappast lönsamt att 
längre ha dem kvar. Förr eller senare måste den enskilde ta ställning till sitt renin
nehav. 

I intervjumaterialet finns ett konkret fall, där en kvinna ställdes inför detta val 
och där hon kände sig tvungen att göra sig av med sina renar för att det hade blivit 
för dyrt att behålla dem. Kombinationen av detta och andra skäl gjorde att kvinnan 
till slut även sålde sitt renmärke, eftersom hon inte längre hade någon användning 
för det. Försäljningen av renmärket var en mycket smärtsam upplevelse för kvin
nan, som hade varit en del av den aktivt renskötande befolkningen i området sedan 
hon var barn. "Då är det som att en liten bit av en själv dör " säger hon om förlusten av 
renmärket och renarna.51 Umbyns fall tvingades renskötselföretagen till en mycket 
hög grad av mekanisering för att bl.a. kompensera den genom kraftverksbyggen 
förlorade flyttleden, men även för andra intrång som har förorsakats av skogsbru

1 Intervju 3. 
2 Se även Thomasson, Lars (1996), "Påverkan på rennäringen", Norrländsk Uppslagsbok, s. 286. 
3 Detta framgår av intervjumaterialet. 
4 Informanten påpekar att beloppet sextio kronor per ren är en äldre uppgift som var aktuell då han 
ännu hade direkt inblick i renskötseln. I dag kan därför kostnaden för rentransport ligger ännu högre. 
5 Citat ur intervjumaterialet. 
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ket. I dagens läge används bl.a. lastbilstransporter, motorcyklar, snöskotrar, heli
koptrar och bilar i renskötselarbetet. Mekaniseringen har varit kostnadskrävande 
och många som inte har haft råd att följa utvecklingen har lämnat renskötseln. 

Också fisket, den näring som många utslagna rensamer tidigare kunde falla 
tillbaka på, har försämrats genom vattenkraftsuppdämningarna. Till de positiva 
effekterna hör att Vattenfall skapade många arbetstillfällen även för den samiska 
befolkningen i inlandet. Såväl samiska män som kvinnor kunde få inkomster ge
nom att arbeta för Vattenfall. En informant minns att modern tog med henne till sitt 
arbete vid Suorvadammen då hon var liten.1 Där utförde modern olika servicearbe
ten, troligen matlagning och tvätt av kläder. Arbetet var tillfälligt och säsongsbun-
det, men gav familjen en viktig inkomst. En annan informant berättar att hennes far 
och bröder utförde olika arbeten för Vattenfall och även var verksamma inom 
skogsbruket.2 Som positivt upplevdes också de förbättrade kommunikationerna, 
som uppkom i samband med plogningen av vintervägar på isen. Detta var en väl
kommen bieffekt av Vattenfalls behov av att forsla upp material till byggnadsplat
sen, i det här fallet Suorvadammen.3 

Det framgår av intervjumaterialet att kraftverksbyggena och deras efterverk
ningar inte enbart har påverkat den samiska befolkningen på ett materiellt plan, 
utan även har inneburit en psykisk påfrestning. En informant ger uttryck för den 
vanmakt som han kände i samband med de juridiska efterspelen till vattenregle
ringen i hans lappby på 1940-talet. Han menar att detta hörde till det värsta som 
han någonsin varit med om.4 Byns folk blev också tvingade att processa för att 
erhålla en skälig ersättning för sina materiella förluster i samband med uppdäm
ningen. "Det är svårt att få rätt. Du vet att bönderna, de kunde få två tre gånger skadans 
värde, förstår du. De vart trodd vartenda ord (...).Han anser alltså att det var lättare 
för bönderna än för samerna i området att erhålla ersättning för skadorna som upp
kom. Bönderna blev tagna på ordet, medan samerna var tvingade att dra sin sak 
inför domstol för att utkräva sin rätt.6 En annan informant fick sitt barndomshem 
överdämt vid vattenregleringen.7 Exploateringarnas påverkan på det mentala planet 
kan inte underskattas. Samerna som folk har blivit djupt påverkat av känslor som 

1 Detta framgår av intervjumaterialet. 
2 Intervju 3. 
3 Intervju 3. 
4 Intervju 4. 
5 Intervju 4. 
6 Med utgångspunkt från informantens skildring kan man göra en intressant observation, nämligen att 
rättsapparaten uppenbarligen var utformad för att bl.a. skydda bondenäringen. Det fanns en beredskap 
och en 'insider-kunskap' för att förstå böndernas förluster. När det gäller renskötseln fanns inte denna 
beredskap och kunskap varken hos inspektörerna eller inom rättssystemet. 
7 Intervju 3. 
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vanmakt, hjälplöshet och underlägsenhet i relation till myndigheter och till statens 
övermakt. Dessa känslor finns starkt representerade i intervjumaterialet. 

Malmbrytningen i norr har också haft en dubbel inverkan på renskötseln. Dels 
har den medfört markförluster för renskötseln, dels har den skapat sysselsättning 
för främst samiska män, som hade blivit renlösa i mitten av 1930-talet. Många av 
dessa män har fortsatt att arbeta vid SJ eller LKAB i Kiruna, även efter det att ren
hjordarna hade återhämtat sig och renantalet hade börjat stiga. Staden Kiruna i sig 
är ett problem för renskötseln i Gabna sameby. Tätorten Kiruna har under 1900-
talet bokstavligen växt upp ur tomma intet och utvecklats till en stad med en be
folkning på mer än 20 000 invånare.1 Själva staden bildar ett hinder för renskötseln 
i Gabna sameby och den yta som staden och gruvan upptar kan byn inte bruka som 
betesmarker och flyttleder. Samtidigt rör sig mycket mer folk i trakten än det gjor
de tidigare. Renarna trivs inte i närheten av många människor och går undan, vilket 
gör det svårare för renskötarna att hålla renhjordarna samlade. Därutöver genom
korsas Gabna av både landsväg (E 10:an) och järnväg (Malmbanan till Narvik) som 
går mitt genom samebyns område och försvårar arbetet för renskötarna. På ett 
ställe är Gabna sameby inte bredare än sex kilometer.2 

För grannbyn Talma är situationen minst lika pressad. Talmas sommarbetes
marker ligger i Norge och regleras genom bilaterala avtal mellan Sverige och Nor
ge. Beteskonventionen med Norge gäller inte en för alla gånger utan den omför
handlas med vissa mellanrum. Talma har också rönt intrång på sina betesmarker på 
norsk sida på grund av vattenregleringar. I Talma är det av allt att döma sommar
betet som är flaskhalsen för renskötseln, medan det för andra byar i regel är till
gången på vinterbete som är det stora problemet. På svensk sida är det bl.a. turis
men, som inkräktar på byns renskötsel. Andra faktorer som påverkar villkoren för 
renskötarna inom samebyn är ett raketskjutfält och de stora skogsavverkningarna, 
som upptar stora vinterbetesområden.3 

Renskötseln i dag är trängd och det är inget lätt liv den renskötande befolk
ningen lever. Villkoren och förutsättningarna för renskötseln har försämrats vä
sentligt och en informant uttrycker vid flera tillfällen i intervjun en stark oro för 
rennäringens fortsatta existens. Hon beskriver renskötarlivet som en ständigt pågå
ende kamp. Hon menar att situationen för rennäringen, den näring som hon och 
hennes familj livnär sig av, är så pass pressad i dagsläget, att det inte längre finns 
några marginaler kvar för svåra nödår. 

1 Framväxten av Kiruna stad gick till i en närmast rasande fart. Befolkningen ökade från 18 skatt-
skrivna personer år 1899 till ca 4 000 personer vid utgången av år 1904. Persson, Curt (1994), "Stads
plan", Norrländsk Uppslagsbok, andra bandet, s. 332. 
2 Uppgifterna om dagens situation i Gabna sameby är hämtade ur intervjumaterialet. 
3 Uppgifterna om Talmas situation i dag är hämtade ur intervjumaterialet. 
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Våra marker är begränsade. Och när nödåren kommer då finns det ingenting. Vi har ju inga 
resurser att ta utav. Det finns inga skogar vi kan ta någon hänglav ifrån. Det finns ingenting 
att plocka ifrån mer. Vi har ingenting vi kan gå tillbaks till [som] jakten och fisket att leva 
[av] under nödåren. Det finns inte en möjlighet.1 

Informanten upplever detta som en mycket påfrestande situation. Varken hon eller 
någon annan inom renskötseln kan påverka när nödår inträffar eller ha något 
nämnvärt inflytande över exploateringar. Hennes och andras känslor av vanmakt 
inför denna situation, så som de har kommit fram genom intervjuerna, är fullt för
ståeliga. 

Sammantaget har den ökade exploateringen skapat en situation, där betesmar
kerna fortlöpande har krympt under hela 1900-talet. De renskötande samerna har i 
dagens läge svårigheter att bedriva sin näring ostört och det finns knappast någon 
sameby som inte har fått tåla intrång på sina betesmarker på ett eller annat sätt. 
Marginalerna för att klara dåliga betesår eller andra ekonomiska problem har därför 
minskat och gör dagens rennäring till ett mycket osäkert företag. I och för sig finns 
det i dag möjligheter till stödutfodring, som familjerna inte hade tillgång till på 
1930-talet. Men även stödutfodringen på vintern är en mycket kostnadskrävande 
åtgärd, som i värsta fall kan ruinera ett renskötselföretag. Också när det gäller 
stödutfodring måste stora och små renägare ta ställning till om det är lönsamt att 
hjälpa djuren över dåliga vintrar. Sådana överväganden var helt främmande för de 
renskötande samer som levde inom ramen för natura- och självhushållning i början 
på 1900-talet. "Då vägdes inte det [priset för produktionen av renkött], utan man såg på 
renen. Att den där [renen] den får du " så minns informanten den tiden då varje en
skild rens överlevnad räknades.2 För dagens renskötselföretag gäller andra regler 
och därför är det nu också helt andra resonemang som förs. Men det är en sak som 
inte har förändrat sig och det är att renar huvudsakligen lever på naturliga beten. 
Eftersom renarnas betesmarker blivit föremål för omfattande intrång under hela 
1900-talet har det förorsakat en ökad press på renskötseln som näring och på den 
befolkning som ska leva utav den. När tillgången på lämpliga beten ständigt mins
kar, ökar samtidigt konkurrensen om de marker som finns kvar, vilket i sin tur 
oundvikligen leder till en utslagningsprocess.3 

Marknaden som drivkraft för förändringar 
I början på 1900-talet var efterfrågan på renkött liten och omsättningen var därför 
låg. "Det var ingen större avsättning på renköttet så långt tillbaka i tiden som 50-60 år 

1 In tervju 8. 
2 Intervju 5. 
3 Hur denna utslagning ser ut kommer att beskrivas mer ingående i avsnitt på s. 62ff. 
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[dvs. på 1910-20-talet]" meddelar en informant.1 Bönderna hade sitt eget kött och en 
del personer, speciellt i Norrbottens län, ägde s.k. skötesrenar, som de hade i vård 
hos renskötande samer. När skötesrenar slaktades, tog bonden så att säga sina egna 
matrenar. Däremot betalade bönderna en avgift, en sköteslega, för vården av renar
na. Skötesrenarna täckte en stor del av böndernas behov av renkött i Norrbotten. 

I Jämtlands och Västerbottens län var situationen en annan. Genom 1898 års 
renbeteslag hade den bofasta befolkningen i dessa två län förbjudits att hålla renar i 
vård hos samer. Det stadgades att "lapp icke [må] hafva under sin vård renar, hvil-
ka tillhöra annan än lapp".2 Den bofasta befolkningen i Jämtland och Västerbotten 
hade alltså inte tillstånd att äga renar.3 För Jämtlands del finns det uppgifter om att 
traktens bönder kom direkt till slaktplatsen, när de ville köpa renkött. Senare börja
de uppköpare intressera sig för renkött. Särskilt under andra världskriget ökade 
efterfrågan markant, eftersom renkött inte hade blivit ransonerat. 

På 1930-talet började de stora renslakterna. Då kom det uppköpare med hästar för att köpa 
renar och frakta ner till bygden. (...) Men från början var det inte speciellt bra betalt för 
renarna. Man kunde få så där mellan 25 och 50 kronor per ren i genomsnitt. Men jag tror att 
renuppköparna gjorde stora förtjänster. Speciellt på 1940-talet var det massor av renuppkö
pare. Då blev det lite konkurrens. Renhandlarna blev ofta osams och bjöd över varann. Ja 
minns en renuppköpare som stod mitt i gärdet och ropade: 'Fem kronor mer, fem kronor 
mer!' (...) Renuppköparna upphandlade renar i sådana massor att de inte hann med att 
slakta. Renarna fick ligga oflådda och värmdes sedan upp i ladugårdar. Man förstår ju vilka 
bakteriehärdar det blev.4 

Samerna i södra Jämtland fick på grund av den marknad som öppnade sig för dem 
tidigare än samerna i Norrbottens län tillgång till stora mängder kontanter. "Många 
samer var ju smått kapitalister, när de sålt kanske uppåt 100 renar på en slakt" kom
menterar en informant.5 Å andra sidan kunde de bli av med pengarna lika fort i den 
marknadsliknande atmosfär som rådde vid de stora slakterna. Affärsmän hade in
funnit sig och sålde kläder, böcker och andra varor. Det kom också pokerspelare 

1 Informanten är född ca 1899 i Jämtland och har levt som renskötare. Intervjuades 1979. JLM, Min-
nesBanken. 
2 SFS nr 66 (1898). Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige; gifven Stockholms slott 
den 1 juli 1898 (nr 66), 27 §. För en beskrivning av omfattningen av de bofastas reninnehav i Jämt
land före 1898, se Thomasson (1990), s. 734-736. 
3 Jfr Westerdahl, Christer (1986), Samer nolaskogs. En historiskt introduktion till samerna i Ånger
manland och Åsele lappmark. Örnsköldsvik, s. 93. Westerdahl skriver att bönderna i Ångermanland 
hade skötesrenar i vård hos renskötande samer ända till slutet av 1800-talet. Det finns också belägg 
för att skötesrensystemet praktiserades i detta område redan under 1700-talet. Men det upphörde helt i 
och med att 1898 års renbeteslag trädde i kraft. 
4 Informanten är född 1901 i Jämtland och var renskötare hela sitt liv. Intervjuades 1979. JLM, Min-
nesBanken. 
5 Informanten är född 1901 i Jämtland och var renskötare hela sitt liv. Intervjuades 1979. JLM, Min-
nesBanken. 
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som ville spela pengarna av samerna och det var också vanligt att renuppköparna 
bjöd på en och annan 'slaktsup' medan affärerna gjordes upp. Det ligger i sakens 
natur att en del samer blev lätta att lura, efter det att de hade tagit sig en sup och de 
gjorde ofördelaktiga affärer.1 Det hände också att enskilda samer fraktade det bästa 
köttet direkt till uppköpare i Östersund. Andra jämtlandssamer tog på sig besväret 
att driva renar till Norge för att sälja dem där, eftersom de fick bättre betalt i 
grannlandet. En informant som själv var med minns följande. 

Vi sålde en hel del livren [dvs. honrenar], bland annat till Norge. Tre vintrar var jag med 
[om] att driva livrenar till Röros. Det var under depressionstiden på 30-talet. Uppköpare var 
ett renbolag från Valdres. Vi fick så mycket betalt för renarna att det lönade sig faktiskt att 
fara med dom så långt.2 

I Jämtland utvecklades följaktligen en kommersiell marknad för renkött tidigare än 
i Norrbotten, där samerna efter nödåren på 1930-talet inte hade kunnat sälja sitt 
renkött till en större kundkrets, även om en sådan hade funnits. Häri ligger med all 
sannolikhet orsaken till jämtlandssamernas relativt sett tidigare övergång till pen
ninghushållning jämfört med förhållandena i norr. Det är här fråga om en process 
som pågick i flera decennier. En annan omständighet är att alla samer i ett visst 
område, t.ex. Jämtland, inte följde en viss utveckling samtidigt, i det här fallet 
övergången till penninghushållning, utan tidsramen varierade och en del drogs 
även med ofrivilligt. Detta berodde på att alla renskötande samer inte hade samma 
förutsättningar. 

Alla hade inte lika tidigt ställt om sin renskötsel från den kombinerade kött-
och mjölkproduktionen till enbart köttproduktion, som var en förutsättning för att 
kunna avyttra kött i stora kvantiteter. Till detta kommer, att alla inte heller var lika 
driftiga eller förfogade över samma goda entreprenörsegenskaper som bl.a. den 
informant som på egen hand sålde kött i Östersund eller som de som for med sin 
slaktrenhjord till Norge för att priset där var bättre. I början var det med all sanno
likhet en kombination av de rätta förutsättningarna (ett överskott av renkött), rätt 
tillfälle (depressionstider, ransonering av annat kött under andra världskriget, upp
köpare som kom till slaktplatser) och andra faktorer (t.ex. ett framväxande vägnät) 
som gjorde att några sålde kött i större omfattning. Efter ett tag kom det till en 
punkt där andra som ännu inte deltog i det nya systemet inte kunde stå utanför. 

1 Informanten är född 1901 i Jämtland och var renskötare hela sitt liv. Intervjuades 1979. JLM, Min-
nesBanken. Även andra källor i detta material berättar om marknads stämningen och supandet vid 
slakten. Många samer blev enligt dessa källor lurade av uppköparna, genom att de lät sig bjudas på 
'en sup' och gjorde upp affärer i onyktert tillstånd. För mer information om utvecklingen av den 
kommersiella renslakten i Jämtland på 1900-talet, se Thomasson (1990), s. 779-781. 
2 Informanten är född ca 1899 i Jämtland och har levt som renskötare. Intervjuades 1979. JLM, Min-
nesBanken. 
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Ingen kan ensam vara kvar i själv- och naturahushållning, när resten av omgiv
ningen, både storsamhället och det lokala samhället, övergår till ett annat ekono
miskt system. Förr eller senare blev alla tvungna att ta det avgörande steget och 
övergå till köttproduktion för den kommersiella marknaden och därmed i förläng
ningen även till penninghushållning. För jämtlandsamernas del inträffade denna 
kommersialisering av renskötseln tidigare än för samerna i Norr- och Västerbotten. 
Och den jämtländska renskötseln har av allt att döma behållit detta 'försprång' i 
förhållande till samerna i Norrbottens län också i den fortsatta utvecklingen mot en 
vinstinriktad och affärsmässig renskötsel. Denna förmodan stöds av det statistiska 
materialet som framgår av Jordbruksverkets renlängd (se tabell 1). 

Tabell 1 Antalet registrerade renmärken i olika områden. 

Område Antal 

Jämtlands län 309 

Västerbottens län 290 

Norrbottens län 1964 

Skogssamebyarna 1056 

Källa: Umeå universitet, Samiska studier, Statistiska uppgifter 
om Sâpmi (1997). 

Av tabellen framgår att det i Jämtlands och Västerbottens län är förhållandevis 
färre personer med renmärke inom renskötseln än i Norrbottens län och i skogssa
mebyarna. 

Skillnaden mellan förhållandena i det sydliga och det nordliga området kan 
också förklaras med att dessa hade olika förutsättningar.1 I de regioner som drab

1 Självfallet begränsades skillnaderna inte enbart till relationen mellan större områden, som mellan 
nord och syd, utan det fanns även stora variationer inom dessa områden. På nordsamiskt område torde 
t.ex. byarna Saarivuoma, Lainiovuoma och Könkämä ha haft en annan utveckling än byarna söder om 
dessa. De tre nordligaste samebyarna drabbades förmodligen inte alls av nödåren på 1930-talet, som 
ödelade renskötseln i många andra byar. Jfr Ruong (1937), s. 58-60. Också utvecklingen i Västerbot
ten verkar skilja sig från den i Jämtland. Det finns uppgifter om att i varje fall en same från tärnafjäl
len, Nils Andersson Vinka, i Vapstens lappby, ställde om inriktningen på sin renskötsel mot köttpro
duktion så tidigt som före år 1910. Nils Andersson Vinka var en innovator på många områden och en 
person som åtnjöt mycket högt anseende i trakten. Han kallades också för 'Tärnas bank' och många 
personer i området, såväl samer som nybyggare, stod i skuld hos honom. Det är tänkbart att andra 
renskötande samer, i varje fall de av hans barn som blev renskötare, fortsatte med den renskötselme
tod som Andersson Vinka hade börjat med. Mer information om Nils Andersson Vinka och fler ex
empel som vittnar om hans innovativa läggning återfinns hos, Moritz, Per (1990), Fjällfolket. Livs
former och kulturprocesser i Tärna socken under 1800- och 1900-talen. (Acta Ethnologica Umensia, 
vol 2.) Umeå, s. 88-98. En informant berättar att även Västerbotten drabbades av mycket hårda vintrar 
på 1930-talet och att en del samer i samband med detta slogs ut ur renskötseln och i stället började 
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bades av de svåra nödåren under 1930-talet existerade helt enkelt inget överskott på 
renkött som hade kunnat säljas. De flesta nordsamer torde därmed inte ha övergått 
till penninghushållning av samma skäl som jämtlandsamerna. 

Ett nytt boendemönster växer fram 
Vilken var den utslagsgivande faktorn på nordsamiskt område för övergång till 
penninghushållning? 

Mycket talar för att de svåra nödåren mellan 1932 och 1936 var den avgörande 
orsaken, dels för en storskalig övergång till bofasthet bland de renskötande samer-
na och en förändring i boendemönstret bland dem som blev kvar i renskötseln, dels 
för en övergång till penninghushållning bland nordsamerna. 

Israel Ruong beskriver ingående samspelet mellan ett framväxande kommuni
kationsnät, förändringar i renskötseln och övergången till större bofasthet för de 
olika samiska bosättningsområdena och redovisar förändringsprocessen speciellt 
detaljerat för Jukkasjärvi socken och byn Gabna (dåtidens Rautasvuoma) fram till 
slutet av 1960-talet.1 Enligt Ruong representerar utvecklingen i Gabna en mycket 
extrem bofasthetstyp med endast ett helårsviste, nämligen storvistet Rensjön.2 Inom 
andra områden finns det ofta två visten. 

Enligt Ruong hade i Gabna en gradvis östförskjutning av familjernas sommar-
visten pågått sedan omkring 1880-talet. Vistena låg ursprungligen i Norge och kom 
att flyttas mer och mer mot öster. År 1910 stannade sex av byns familjer över hela 
sommaren i Rensjön, som var en järnvägsstation vid den år 1903 invigda Malmba
nan till Narvik. Området vid Rensjön hade sedan gammalt varit ett vår- och 
höstviste för några familjer i byn och utvecklades bara under några få år till ett 
storviste för alla familjer inom byn Gabna. Från och med år 1918 var alla familjer 
inom Gabna bosatta i Rensjön under barmarkstiden, vilket innebar att sommarflytt
ningarna för barnens och kvinnornas del helt upphörde.3 En förutsättning för lokali
seringen av sommarvistena så långt österut som till Rensjön var de förbättrade 
kommunikationerna, i det här fallet järnvägen. Enligt Ruong var sommarflyttning-

med jordbruk. Intervju 7. En annan faktor som komplicerar bilden av händelseförloppet i Västerbot
ten är den omfångsrika inflyttningen av nordsamer, som har ägt rum genom tvångsförflyttningar från 
de 'renrika' nordligaste lappbyarna alldeles i början på 1930-talet. Nordsamerna förde med sig en 
annan renskötselteknik som skiljde sig från de 'infödda' samernas metoder. Komplexiteten i Väster
botten är värd en egen undersökning och skulle vara ett intressant ämne för en fördjupad studie. 
1 R uong (1982), s. 115-133. 
2 Ruong (1982), s. 121. 
3 Ruong (1982), s. 116 och 118f. 
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ama till en mycket stor del föranledda av nödvändigheten att hämta förnödenheter 
från Norge. I och med att järnvägen kom och en station uppfördes vid Rensjön blev 
det lättare att införskaffa alla förnödenheter från svensk sida i stället.1 

Processen mot ett mer stationärt boende hade alltså varit igång sedan omkring 
1880-talet. Men även om sommarflyttningarna förkortades och successivt upphör
de för familjemedlemmarnas del, fortsatte vinterflyttningarna efter gammalt 
mönster fram till nödåren på 1930-talet och familjerna flyttade med ackjor och 
dragrenar till vinterbetesmarkerna. Den avgörande förändringen kom sedan med 
anledning av nödåren 1932-1936. Inom loppet av några få år inträffade en massdöd 
av renar som inte bara hotade familjernas direkta försörjning, utan även omintet
gjorde själva förutsättningarna för långa flyttningar. Det visade sig nämligen att 
dragrenarna hade dött ut nästan helt och att det därmed i praktiken var omöjligt att 
flytta med familjerna till vinterboplatsen. I stället stannade familjemedlemmarna 
kvar i sommarvistet, där de sedan kom att bo året om.2 Nödåren påskyndade såle
des de tendenser som redan fanns och resulterade i ett permanent boende för de 
flesta av byns folk. Endast de aktiva renskötarna fortsatte därefter att flytta med 
renhjorden till vinterbeteslandet, där de först bodde i tältkåtor och senare hyrde in 
sig hos bönder.3 

Som bofasta i Rensjön började många bygga enkla 'ladugårdar' och hålla kor 
och getter året om. Tidigare, då hela familjen ännu flyttade bort från trakten under 
vinterhalvåret, hade detta av praktiska skäl inte varit möjligt och djuren hade varit 
inhysta hos traktens bönder tills man återvände till området. Ko- och getmjölk fick 
nu ersätta renmjölken helt och hållet och renmjölkningen upphörde, vilket gynnade 
kalvarnas tillväxt och därmed hjordens återhämtning. Renskötseln i området ställ
des successivt om till produktionen av slaktdjur och försäljning av renkött. 

Många av dem som blev bofasta i Rensjön kunde inte längre leva på rensköt
seln utan gick över till andra yrken, en del inom ramen för storsamhället. Många 
blev banarbetare hos SJ och en och annan började även vid LKAB i Kiruna.4 De 
nya arbetena involverade familjerna i ett annat ekonomiskt system. De erhöll peng

1 Ruong (1982), s. 121. 
2 Ruong (1982), s. 119. 
3 Ruong (1982), s. 119. Detta framgår även av intervjumaterialet. 
4 Intervjumaterialet visar att även den samiska bosättningen vid järnvägsstationen Rautas genomgick 
en liknande utveckling som vid Rensjön. En informant berättar att hennes mor och alla barnen redan 
hade blivit fastboende i Rautas år 1933. Omkring 1935, förmodligen vintern 1935/36, mistade famil
jen största delen av sin renhjord och även informantens far och bröder tvingades bli bofasta i Rautas. 
Den återstående delen av renhjorden lämnades som skötesrenar i vård hos någon annan och fadern 
och bröderna deltog därefter endast vid renskiljningar. Eftersom bröderna inte förfogade över egna 
renar tog de arbete vid SJ och sysslade även med andra diversearbeten. Intervju 6. 
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ar för sitt arbete och började i större utsträckning än tidigare köpa mat, kläder och 
andra förnödenheter. Också bofastheten i sig bidrog starkt till att en övergång till 
penninghushållning ägde rum. Samerna började, delvis med statsunderstöd och 
efter det att lappväsendet hade gett upp sitt motstånd, att uppföra fasta, men till en 
början mycket enkla, bostadshus med en genomsnittlig standard på ett eller två rum 
och kök. Dessa moderniserades allteftersom och utrustades med elektricitet, av
loppssystem, rinnande vatten, toalett, telefon och andra moderna bekvämligheter. 
Allt detta kostade emellertid pengar, såväl vid anskaffning som i regelmässiga må
nadsavgifter. Huslån och andra lån skulle avbetalas och också Televerkets och 
Elverkets räkningar skulle betalas med kontanta medel. Nödvändigheten av att ha 
ett lönearbete ökade i takt med det ständigt ökande behovet av pengar. Detta gällde 
lika mycket för den inte längre renskötande befolkningen som för den renskötande 
befolkningen. 

Också de renskötande samernas behov av pengar ökade i och med att deras 
levnadsstandard anpassades till den allmänna svenska standarden, och därmed öka
de också behovet av en omställning av renskötseln från självhushållning till att 
generera inkomst i form av pengar. En informant berättar att hennes far slutade 
med renskötseln tidigt på 1960-talet för att ta ett 'vanligt' förvärvsarbete. Hon me
nar att en bidragande orsak till beslutet kan ha varit familjens ökande behov av 
pengar till hushållskassan för att klara familjens ekonomi. 

Man kunde ju sälja en ren i och för sig och få pengar. Men jag tror inte att det räckte till. 
Jag tror inte att det räckte med kontanter. (...) De hade tillgångar, så på det viset så var ju 
familjen aldrig fattig. Men just kontanterna. Jag menar om nu Televerket vill ha [betalt], 
och Vattenverket (...) Elverket ska ha [betalt]. De ska ha för el och så vidare. Så måste man 
ha pengar. (...) Jag menar för matens skull tror jag inte att det var. Ja, elräkningar och 
huslån och så vidare. Banken ville inte hålla på med byteshandel.1 

På nordsamiskt område verkar av allt att döma den ökande bofastheten, speciellt 
efter katastrofvintrarna, ha varit en mycket viktig faktor för övergången till pen
ninghushållningen. Det ska påpekas att regionala skillnader har förekommit och att 
byarna, på grund av sina specifika förutsättningar och utgångsläget, vid olika tid
punkter övergick till penninghushållning och till en ökad bofasthet.2 Bosättningens 

1 I ntervju 10. 
2 Så har tidsförloppet i t.ex. de tre nordligaste samebyarna varit en annan. Byarna Saarivuoma, Lai-
niovuoma och Könkämä förskonades i a llt väsentligt under 1930-talets nödår och de två förstnämnda 
byarna förmådde därför att upprätthålla ett nomadiskt levnadssätt fram till mitten av 1950-talet. Där
efter ökade också bofastheten i dessa byar. Se Ruong (1982), s. 123-127. För en schematisk beskriv
ning av händelseförloppet på lulesamiskt området, se Ruong (1982), s. 127-131; Bergstrand (1985), s. 
87-90. En detaljerade beskrivning och analys finns i Beach (1981), s. 59-274. För en mer ingående 
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utformning har också varierat, när det gäller antal fasta boplatser för familjen.1 

Generellt låter sig dock fastslås att alla samer oavsett bosättningsområde, renskö-
tande som icke-renskötande (och för den delen även den svenska befolkningen i 
inlandet som några informanter påpekar), har genomgått samma transformation. I 
dagens läge finns det ingen familj vars livsföring skulle kunna beskrivas som no-
madisk och det existerar heller ingen familj som skulle kunna sägas stå utanför 
penningekonomin. 

Av intervjumaterialet framgår också att en omfattande inflyttning till tätorter
na har ägt rum under 1960-talet.2 Flera informanter säger att deras familjer vid den 
tidpunkten flyttade från en boplats i 'väglöst land' till centralorterna Kiruna re
spektive Jokkmokk.3 Som den viktigaste anledningen för flyttningen uppger infor-
manterna att föräldrarna ville underlätta barnens skolgång. "Man har dragit sig dit 
vars skolorna har funnits. Det har varit ett väglöst land, så att säga", berättar till exem
pel en informant.4 En annan, som är yngsta barnet i familjen, säger att skälet var, 
att det blev för besvärligt för hennes syskon att åka tåg till skolan i Kiruna varje 
dag. Det förekom att de på hemvägen somnade på tåget och missade den station 
där de skulle kliva av.5 Andra överväganden som hade betydelse för beslutet att 
flytta var enligt informanterna, att barnen lättare skulle kunna umgås med jämnåri
ga kamrater,6 att barnen skulle få en högre levnadsstandard7 och att man lättare fick 
tillgång till den service och de samhällstjänster som en tätort erbjuder.8 Inflyttning
en till Jokkmokk förklarades också med att männen vintertid ändå uppehöll sig i de 
trakterna, när renarna betade i skogslandet. Ett fast boende i J okkmokk samman
förde således familjemedlemmarna, som annars skulle ha varit åtskilda under en 
längre period under vintern.9 

Den samiska inflyttningen till Jokkmokk är också intressant på ett annat sätt. 
Dit flyttade samer från tre olika lappbyar: Sirkas, Tuorpon och Jåkkåkaska. Samer-
na hade, enligt informanten, tendens att vilja hålla sig till sina egna, till grannar och 
vänner ur den egna byn, vilket ledde till att de flesta sirkassamerna valde att bygga 

beskrivning för sydsamiskt område, se Thomasson (1990), s. 765-768. För en detaljstudie av kultur-
förändringsprocessen i Tärna fjället, se Moritz (1990). 
1 R uong (1982), s. 121, s. 125-127 och s. 129. 
2 Också i det här fallet handlar det om en process som är svår att datera exakt. Enligt Bergstrand 
började de renskötande samernas fasta bosättning i Jokkmokk på 1930-talet i och med att de familjer 
som hade egna marknadsstugor i samhället lät kvinnor och barn övervintrar i dem. Bergstrand (1985), 
s. 88. 
3 Intervju 9; Intervju 8; Intervju 11; Även intervju 3. 
4 Intervju 9. 
5 Intervju 11. Även i intervju 8 nämns barnens skolgång som den viktigaste faktorn för beslutet. 
6 Intervju 8. 
7 Intervju 8. 
8 Intervju 9. 
9 Intervju 9. 
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hus i ett område som kom att kallas 'Lappstaden'. Jåkkåkaskasamerna däremot 
bosatte sig främst på den västra kanten av samhället i det s.k. Skansenområdet.1 

Detta är ett intressant fenomen, som visar att samerna ännu på 1960-talet kände och 
upprätthöll en viss distans till samer från andra byar och även till den svenska be
folkningen i Jokkmokk, samt att folk från samma by hade en tendens att bosätta sig 
tätt intill varandra. Det sistnämnda kan delvis förklaras med att ny tomtmark över
läts i sammanhängande areal. Koncentrationen av samer i Lappstaden finns kvar än 
i dag om än uppluckrad.2 

Integrering i storsamhället 
Man kan med fog hävda att 1900-talet för de renskötande samerna, men även för 
den samiska befolkningen i sin helhet, har inneburit integrering i det svenska stor
samhället på ett sätt som aldrig tidigare. De har därigenom på mycket kort tid blivit 
en aktiv del i konsumtionssamhället och i den globala ekonomin. 

Så länge infrastrukturen inte var utbyggd, levde samerna relativt isolerade och 
i praktiken vid sidan av storsamhället. Järnvägen var en faktor som skapade bättre 
kommunikationer och som bar med sig en stor förändringspotential.3 Speciellt 
Malmbanan med sträckningen Gällivare-Kiruna-Riksgränsen och över till Narvik, 
som färdigställdes 1902 och invigdes 1903, öppnade nya möjligheter för den ren
skötande befolkningen på nordsamiskt område (liksom delar av Inlandsbanan på 
lulesamiskt område och Tvärbanan i norra Jämtland på sydsamiskt område). När de 
renskötande familjerna började bli mer stationära bosatte sig många alldeles i när
heten av järnvägsstationerna, som t.ex. Rensjön, Rautas, Krokvik, Kaitum, Harrå, 
Luspebryggan, Porjus och Kåbdalis.4 Även om järnvägen skapade möjligheter att 
relativt bekvämt frakta större mängder förnödenheter till boplatsen, så bodde dessa 
familjer ändå mycket ensligt och avskilt. Förmodligen hade de renskötande samer
na, speciellt familjemedlemmarna, mer kontakt med det svenska samhället så länge 
de flyttade och vintertid inhyste sig hos någon bondfamilj, än senare när de hade 
blivit mer stationära eller helt fastboende. 

En väsentligt förbättrat infrastruktur med järnvägar, landsvägar och ett stän
digt växande skogsbilvägsnät förändrade sedan situationen, eller som en informant 
uttrycker det, världen kändes mindre efter andra världskriget och alla avstånd kän-

1 I ntervju 9. 
För mer information om Lappstaden och dess bebyggelse, se Bergstrand (1985), s. 89f. 

3 Jfr Rolén, Mats (1997), Järnvägar, ekonomisk utveckling och sociokulturell förändring. Några 
exempel från Jämtlands län. (Institutet för regionalforskning, no. 9.) Östersund. 
4 Detta framgår av intervjumaterialet. Se även Ruong (1982), s. 116. 
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des närmare. "Man vågade börja röra på sig\ säger han intressant nog fastän han 
själv var flyttsame under första halvan av sitt liv.1 Det var tydligen ännu i början av 
1950-talet inte helt naturligt för personer från den renskötande befolkningen att 
röra sig i städer som Kiruna (eller Stockholm för den delen). Efter mitten av 1940-
talet hade så många småvägar tillkommit som öppnade 'ödemarken', och även en 
regelmässig busstrafik kommit igång i regionen kring Kiruna, att det hade blivit 
lättare att ta sig till staden. 

Jag tror att alla, även vi flyttsamer var liksom rutade i ett och samma [mönster] hela livet. 
Men jag tror att [den som hade lämnat renskötseln] hade mer nytta av det här, att [avstån
den] blir liksom närmare, som inte var renskötare. För den hade liksom tid att snoka runt 
det här. Vad som erbjuds inom den här ringen. Nu när den liksom har blivit mindre, fastän 
ytan har inte blivit mindre. Men det här färdsättet har kommit fram.2 

De som inte längre var uppbundna av renskötseln, fick efter andra världskriget helt 
nya möjligheter att se sig om i världen. Men med alla nya alternativ växte också 
betydelsen och behovet av en adekvat skol- och yrkesutbildning. När de äldre in-
formanterna var unga, på 1930- och 1940-talet, var det tydligen mycket ovanligt att 
folk ur de renskötande samernas krets yrkesutbildade sig. De flesta av informanter-
na lade inte mycket energi på att fundera eller ens fantisera över sin framtid.3 Om
ständigheterna tillät inte detta. Orsakerna till det kunde variera. Familjerna hade 
ofta inte råd att kosta på barnen en utbildning, antingen behövdes de som arbets
kraft i hushållet eller så kom man av andra anledningar aldrig iväg.4 Så länge själv-
och naturahushållningen ännu fungerade, åtminstone i lokalsamhället, var boklär
dom och yrkesutbildningar av underordnad betydelse och en för många oöverkom
lig lyx. 

Att situationen ändrats markant sedan omkring 1960-talet visar tendenserna att 
flytta till större tätorter, för att barnen skulle få adekvat utbildning. Vid den tid
punkten började föräldrar i den renskötande befolkningen bedöma barnens utbild
ning som så viktig, att de av den anledningen var villiga att flytta. Speciellt för de 
barn som i framtiden inte kunde få plats och utkomst i renskötseln blev det av vikt 
att de skulle få en fullgod - och med den svenska majoritetsbefolkningen jämbör

1 In tervju 5. 
~ Intervju 5. 
3 Speciellt två av de äldre kvinnorna blev väldigt förvånade över själva frågan, dvs. vilka framtidspla
ner de gjorde upp för sig själva när de var unga. De hade aldrig tänkt så. Intervju 2 och intervju 3. 
4 En informant sade att han som ung hade "studiegriller". Han hade planer på att utbilda sig till lärare, 
men han kom aldrig iväg för att genomföra intagningsprovet till lärarseminariet i Luleå. Det fanns 
alltid något annat att göra på hösten, fiska eller något annat, så han åkte aldrig. "Man lärde sig att leva 
det här fria livet" säger han och tanken på att tillbringa lång tid utanför hemtrakten och i en större ort 
som Luleå kan därmed heller inte ha varit särskilt lockande för honom. Intervju 4. 
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dig - utbildning. Det var det som krävdes för att de skulle ha en chans på arbets
marknaden. Det var inte längre fråga om tjänster och gentjänster inom ramen för 
själv- och naturahushållningen eller för att utföra okvalificerade arbeten, utan det 
gällde att förvärva den formella kompetens som den svenska arbetsmarknaden 
ställde krav på. 

Det växande behovet av pengar tvingade den enskilde att integrera sig i och 
delta i samhället. Samer började utbilda sig i alla tänkbara yrken. I dag arbetar de 
flesta samer inte som renskötare, utan de finns inom många yrken. Man kan vara 
sjuksköterska, vårdbiträde, förskollärare, lärare, distriktläkare, snickare, rörmontör, 
bilmekaniker, kontorist, bagare, banktjänsteman, ingenjör, ekonom, journalist, 
postiljon, polis, socionom, fritidsledare, barnmorska och hemsamarit för att bara 
nämna några av alla de yrken som på de senaste 30-40 åren har blivit typiska pro
fessioner för samer.1 Och självklart finns det i dag samer som är arbetslösa, föräld-
ralediga eller pensionärer eller har tillfälliga arbeten. På detta vis skiljer sig den 
samiska befolkningen inte från den svenska glesbygdsbefolkningen, eller m.a.o. är 
den största delen av den samiska befolkningen idag en del av den svenska arbets
kraften. 

Också renskötseln har efter hand integrerats i marknadsekonomin och har 
genomgått transformationen från renskötsel till rennäring; från att har varit ett 
självklart naturbundet levnadssätt och ekonomiskt system, där alla i familjen hade 
en funktion att fylla, blev den till en mansdominerad näring styrd av marknadens 
krafter och logik. Omvandlingen skedde successivt men i en relativ snabb fart från 
mitten av 1950-talet och under hela 1960-talet, då renskötseln rationaliserades och 
blev näring. Den viktigaste rationaliseringsåtgärden, som också fick myndigheter
nas stöd, var mekaniseringen.2 

I Jämtland tog många renskötare körkort under 1950-talet. Det hade blivit en 
nödvändighet att ha bil, för att kunna resa mellan lappbyarnas renskiljningar, slak
ter och andra samlingar. Det kunde ju hända att ens egna renar fanns med i grann
byns samlade hjord. Då var det viktigt att vara med vid gärdet och ta hand om de 
egna renarna. Tidigare hyrde renskötarna skjuts och stannade borta ungefär tre, 
fyra dagar. Bilen gjorde att renskötarna på kort varsel och snabbare kunde förflytta 
sig, vilket var en förutsättning för en effektiv renskötsel och en god samordning 

1 Exemplen på 'samiska' yrken är hämtade från enkäter som skickades till personer i Sametingets 
röstlängd och till personer i Jordbruksverkets renlängd. Umeå universitet, Samiska studier, Statistiska 
uppgifter om Sâpmi (1997). 
2 Se SOU nr 16 (1968), s. 123f. 
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byarna emellan. "Numera har nästan varje hushåll i [samebyn] bil, den är en viktig hjälp

reda i dagens renskötsel" säger en informant från Jämtland.1 

Skotern är sedan 1960-talet en integrerad del i renskötselarbetet och helt 
omöjlig att tänka bort. De första skotrarna kom i och för sig redan i mitten av 50-
talet2, men de kom inte i bruk i större omfattning förrän i början av 60-talet.3 Det 
tog alltså bara några få år för snöskotern att nästan fullständigt ersätta skidor som 
transportmedel och att minska hundens betydelse i renskötselarbetet. I dag är sko
tern vintertid det allenarådande transportmedlet i arbetet i renskogen. Den har för
ändrat själva renskötseltekniken4 och skapade även förutsättningen för att kunna 
hantera större renhjordar.5 

Ar 1962 användes för första gången en helikopter för att driva och samla ihop 
en renhjord i Jämtland. Den innovative renskötaren hamnade emellertid i bråk både 
med andra samer och även med myndigheterna, som såg helikoptern som ett hot 
mot arbetstillfällen i området, då renskötaren i fråga inte längre behövde leja folk 
för att få arbetet utfört. Samtidigt såg många andra renskötare helikopterns effekti
vitet. Så småningom accepterades helikoptern och i dagens läge använder många 
samebyar den till hjälp vid samling eller flyttning av renhjordarna.6 

Även andra tekniska hjälpmedel är nu en naturlig del i dagens renskötsel, som 
t.ex. motorcyklar, fyrhjulingar, mobiltelefoner och datorer, för att bara nämna någ
ra. I dag utfodras renarna under dåliga vintrar, vilket man inte gjorde förr, och dju
ren vaccineras mot sjukdomar. I en del samebyar bär de öronmärken i plast som 
möjliggör en individuell övervakning och uppföljning. På det viset blir det möjligt 
att bestämma vilka djur som bäst lämpar sig för slakt och vilka som borde sparas 
för reproduktion. Dagens renskötselföretag lämnar varje år deklarationer och redo
visning av moms och skatt som alla andra företag i Sverige. Detta förutsätter en 
noggrann bokföring och även kunskaper som förr var helt överflödiga, men som i 
dagens läge är helt oumbärliga. 

Också inom hushållet, eller så att säga inom den kvinnliga sfären, har en 
mindre teknisk revolution ägt rum. Kvinnorna nämner särskilt frysboxen och frys
skåpet som viktiga och tidsbesparande hjälpmedel. Också tvättmaskinen har varit 

1 Informanten är född 1912 i Jämtland och har levt som renskötare. Intervjuades 1984. JLM, Minnes-
Banken. Även intervju 5. 
2 Intervju 5; Intervju 1. (Här avses troligen snövesslorna, som var snöskoterns föregångare.) 
3 Intervju 1. Informanten minns att han köpte sin första snöskoter år 1961. 
4 Jfr Pelto (1987). 
5 Intervju 4. 
6 Informanten är född 1917 utanför Jämtland och har levt som renskötare. Intervjuades 1986. JLM, 
MinnesBanken. 
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uppskattad bland de äldre kvinnorna, liksom elektriciteten och en bättre belysning.1 

Man kan väl säga att det som snöskotern har varit för männen, har frysboxen varit 
för kvinnorna. Yngre kvinnor som inte har levt inom själv- och naturahushållning
en tar allt detta för givet. Att det fanns rinnande varmt och kallt vatten och elspisar 
i de moderna bostäderna, som samerna så småningom fick, uppskattades speciellt 
av en informant vars uppgift som barn hade varit att bära in vatten och ved.2 En av 
de äldre männen uppskattade speciellt värmen, som ett vanligt bostadshus kunde 
erbjuda. "De första husen var ju inte så moderna som i dagens läge utan.... Ja, det kändes 
skönt att få vara i ett hus och det. Nu hade man kylan ute. Och när man bodde i kåta, då 
fanns kylan både ute och inne."3 

Samerna, renskötande likaväl som icke-renskötande, har inte bara övergått till 
penninghushållning, utan lever som alla andra i konsumtionssamhället. Det märker 
särskilt de äldre informanterna, som kan jämföra med hur det var förr i tiden. De 
växte upp i ett helt annat samhälle och i ett ekonomiskt system som fungerade efter 
andra principer och regler, än de som deras barn och barnbarn lever i. Deras för
undran och förvåning inför 'det här ständiga köpandet', den nya slit-och-släng-
mentaliteten och alla behov som folk plötsligt verkar ha fått, är klart märkbar. Någ
ra av de äldre bor än i dag på mycket avlägsna platser,4 vilket gör att de i och för 
sig har övergått till penninghushållning, men inte blivit delaktiga av konsumtions
samhället. För dem ter sig konsumtionssamhället som något märkligt. Enligt en 
informant har samerna fram till omkring 1940 levt som de i princip har levt i hund
ratals år, men sedan kom många och omvälvande förändringar. 

Det har blivit ett nytt sätt att leva. (...) Det har blivit mer det materiella som (...) styr. Och 
förut var det människan som styrde. I dag är det nästan det materiella som styr. (...) Ja, du 
kan bara tänka dig att om du inte har egen bil och att du ska följa de färdsätt som erbjuds. 
Du är mer bunden att leva efter klockan i dag än vad du var förut. Och ja allt. Du måste 
skaffa det och det. Annars fungerar inte mitt liv. Som om vi tänker nu det sista vad nästan 
alla människor har skaffat, det går inte att klara sig utan, det är mikrovågsugn. [Informanten 
skrattar.] Ta bara det som ett exempel. Det är den sista nyheten tror jag (...) Eller video är 
det nu.5 

Informanten växte upp i ett samiskt samhälle där funktionalism och pragmatism 
rådde och där så gott som inget utrymme fanns för onödiga saker. I det samman-

1 B l.a. intervju 7; Intervju 3; Intervju 2. 
2 Intervju 9. 
3 Intervju 5. 
4 Det är inte alls säkert att informanterna skulle hålla med om att de bor ensligt. Vad som anses som 
periferi eller avlägsen ort beror ju på vad som definieras som centrum och vem som definierar. Jag 
vill därför klargöra att större tätorter i avhandlingen definieras som centra i relation till ensligt liggan
de byar och enskilda hus. 
5 Intervju 5. 
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hanget är det nog inte så svårt att inse att intåget av alla dessa saker har mötts med 
förvåning och skepsis. Samme informant anser också att renskötarnas sätt att tänka 
har blivit ett annat i dag. Han menar att "samernas tankesätt har blivit försvenskat. Du 
måste leva efter det här svenska tankesättetNumera planerar och agerar renskötarna 
som affärsmän, inte så mycket av eget val utan för att de under de rådande villko
ren inte går att förhålla sig på annat vis. "Man är tvungen. Genom [att] det svenska 
samhället gör det så"2 De renskötande samerna har blivit en integrerad del av det 
svenska samhället och marknadsekonomin. De har inget annat val än att anpassa 
sig, sitt tänkande och agerande och sin renskötsel efter de regler som gäller just för 
tillfället. Att reglerna kan ändras gör inte saken lättare. 

Mycket tyder på att rennäringen under 1990-talet har kommit in i en ny fas. 
Mekaniseringen av renskötseln på 1960- och 1970-talen hade varit en rationalise
ringsåtgärd i syfte att organisera renskötseln på ett mer arbetsbesparande och vinst-
bringande sätt, så att den renskötande befolkningen skulle uppnå samma levnads
standard som till exempel jordbruksbefolkningen i landet.3 

Av intervjumaterialet framgår att dagens renskötselföretag befinner sig i en 
mycket pressad situation, med stigande kostnader, minskande intäkter och krym
pande marker. Det går inte längre att öka avkastningen för renskötselföretagen 
genom att ytterligare investera i en högre grad av mekanisering eller bättre maski
ner. På den punkten verkar ett optimum i utvecklingen ha nåtts. Det går heller inte 
att utan vidare öka antalet renar inom företaget, eftersom varje enskild sameby 
endast har tillgång till begränsade betesmarker, som alla renägare måste dela på. 
Skulle ett företag öka sitt renantal orimligt mycket, skulle det förr eller senare ske 
på bekostnad av ett annat företag i området. Den enda återstående möjligheten i 
denna situation, där expansion ju verkar vara utesluten, är en satsning mot en bättre 
effektivitet inom företaget, det vill säga en medveten satsning på en bättre och mer 
genomtänkt planering av renskötselarbetet och en hårdare styrning av slaktuttaget 
helt utifrån ekonomiska överväganden. 

En skogssamisk informant menar att renskötseln i hennes by, och i en del and
ra byar i regionen, har nått sin brytpunkt i dess nuvarande form. För att överleva på 
de minskande betestillgångarna som står byn till förfogande, måste de medvetet 
satsa på en förändring av renskötseltekniken. Hittills har sarvarna, alltså hanrenar
na, slaktats på hösten. I fortsättningen kommer man i stället att satsa på vajor, hon
renar, och kalvar och slakta sarvarna i större omfattning och dessutom året om. 
"Och då är det ett helt annat sätt att bedriva renskötsel,"4 Hon hänvisar till renforsk
ningen, som har visat att det inte är ekonomiskt lönsamt att satsa på hanrenar, som 

1 Intervju 5. 
Intervju 5. 

3 SOU nr 16 (1968), s. 50f och s. 254f. För en utförlig beskrivning och analys av renskötselns ratio
nalisering på 1960- och 1970-talen, se Beach (1981), s. 317-348. 
4 Intervju 13. 
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har en relativ dålig slaktvikt just på hösten, och att det skulle ge en större avkast
ning att satsa på honrenar som kan 'producera' avkomma. På detta vis effektivise
ras renskötseltekniken och lönsamheten stiger, vilket i sin tur innebär att företagen 
blir mer bärkraftiga. Också det som tidigare varit en relativt enkel bokföring för 
den allmänna inkomstdeklarationen är på väg att bli ett verkningsfullt redskap i 
strävan mot större effektivisering. Bokföringen utvecklas nu nämligen till en lång
siktig och i detalj planerad verksamhet med bland annat en kontinuerlig uppfölj
ning av renhjordens ålders- och könsstruktur. Känner man till den exakta samman
sättningen av renhjorden (dvs. vilka individer det finns och hur många det är i varje 
kategori), blir det möjligt att exakt planera vilka renar som det är mest strategiskt 
och ekonomiskt att slakta under de förutsättningar företaget befinner sig i just för 
tillfället. Om till exempel stora kostnader förväntas för inköp av en ny skoter eller 
annan kostnadskrävande utrustning, kan slakturvalet planeras efter vilka kostnader 
som företaget kommer att ha. På detta vis ökas företagets effektivitet inom de be
fintliga ramarna. 

Effektiviseringen av renskötselarbetet är alltså av allt att döma en trend som 
har kommit för att stanna. Den kräver en utbildningsnivå och specialkunskaper i 
ekonomisk planering, som tidigare inte var nödvändiga för en renskötare. I dag är 
det ofta kvinnor som sköter bokföringen för familjens (ofta nominellt makens) 
renskötselföretag. När nu trenden går i riktning mot mer skrivbordsarbete, som ofta 
inte ses som ett egentligt renskötselarbete likvärdigt det som männen sysslar med i 
renskogen, blir det intressant att följa utvecklingen beträffande genusarbetsdel-
ningen. Det finns av allt att döma tendenser till att utvecklingen går i riktning mot 
att en person får rollen av en sorts verkställande direktör, som har det övergripande 
ansvaret för företaget och dess resurser och som utifrån den kunskapen styr och 
dirigerar verksamheten mer eller mindre från skrivbordet.1 Man kan till och med 
spekulera över om det fysiska arbetet i renskogen skulle kunna utvecklas till att bli 
ett arbete utfört av entrepenörer, dvs. av lejd arbetskraft. Mot denna utveckling 
talar de höga lönekostnader som skulle uppstå, ifall man anlitade hjälp utifrån i 
stället för att använda den egna familjens arbetskraft. Framtiden får utvisa hur ut
vecklingen blir. 

Sammanfattningsvis kan man säga att tiden från 1960-talet karakteriserades av 
en strävan mot rationalisering, medan 1990-talets senare hälft präglas av en strä
van mot effektivisering. 

1 Det finns en kvinna i intervjumaterialet som i dag är mycket nära rollen som VD. Hon har ett eget 
renskötselföretag, vars verksamhet hon planerar på det beskrivna sättet. Hon är även själv aktiv i 
renskogen och har därmed fullständig kontroll såväl över det praktiska arbetet som den långsiktiga 
planeringen. Hennes kunskaper gynnar även andra renskötselföretag inom släkten, eftersom hon delar 
med sig av sin kompetens. 

61 



Andrea Amft 

Ständigt pågående utslagningsprocesser 
Under hela 1900-talet har också en omfattande utslagningsprocess pågått, som har 
gjort att många personer som tillhörde den renskötande befolkningen har fått lämna 
renskötseln och i dag lever och arbetar inom ramen för det svenska storsamhället. 
Som tidigare nämnt, är det ett känt faktum att renskötseln som ekonomiskt system 
inte förmår försörja en alltför stor befolkning. Den har därför alltid 'skjutit ifrån 
sig' sin 'överskottsbefolkningen', som under tidigare tidsskeden kunde hitta en 
utkomst genom fiske vid den isfria norska kusten, som många då hade som som
marbetesmarker1, eller som bofasta fiskesamer vid någon fiskerik sjö i Sverige, 
som jägare eller också som nybyggare. De gamla överlevnadsstrategierna fungerar 
inte längre och samerna på 1900-talet har varit tvungna att hitta nya utvägar och 
funnit dessa på den vanliga svenska arbetsmarknaden. 

Utslagningens omfattning har också tilltagit och fler faktorer än tidigare med
verkar i denna process. Det finns två olika former för utslagning. Den ena är en 
snabb och massiv övergång av delar av den renskötande befolkningen till andra 
yrken. Ett exempel på detta är nödåren i mitten av 1930-talet och ett annat exempel 
finns från 1970-talet, då staten utbetalade avgångsvederlag för renskötare som av
vecklade sin renskötsel samt utflyttningsbidrag till dem som flyttade för att ta ett 
förvärvsarbete på annan ort.2 Den andra formen av utslagningen är en långsam och 
ständigt pågående process, som är betydligt svårare att observera. Den grundar sig 
huvudsakligen på två principer: 1) att hindra utomstående från att komma in i ren
skötseln och 2) att exkludera flertalet av den renskötande befolkningen från att vara 
aktiva renskötare.3 Mekanismen bakom utslagningsprocesserna sammanfattar en 
informant så här. 

1 Se Kvist (1989), kapitel I. 
2 SOU nr 16(1968), s. 256. 
31 det här sammanhanget är det intressant att notera beskrivningen av dels utslagningsprocessen, dels 
renskötselns inneboende växling mellan goda och dåliga år i Staffan Johanssons och Nils-Gustav 
Lundgrens rapport (1998), som behandlar rennäringens lönsamhet/olönsamhet. De försöker förklara 
olika fenomen, utan att egentligen ha tillräckligt goda kunskaper om det samiska samhället och om 
renskötseln som ett ekonomisk och socialt system. De kan därför inte i detalj analysera den växelver
kan som finns mellan det samiska och det svenska samhället och de ser heller inte samerna som själv
ständiga aktörer. Bland annat försöker de hitta en förklaring till den renskötande befolkningens krafti
ga antalsmässiga nedgång mellan år 1880 och år 1965. De prövar olika förklaringar (urbanisering, 
demografiska skäl och till och med en allmän benägenhet hos glesbygdskvinnor att "flytta till tätor
ter"), för att komma till slutsatsen att befolkningsminskningen inte kan förklaras demografiskt, utan 
att förklaringen måste sökas i övriga sociala och ekonomiska förhållanden. Den frågeställningen 
utvecklas dock inte vidare. Se Johansson, Staffan och Lundgren, Nils-Gustav (1998), Vad kostar en 
ren? En ekonomisk och politisk analys. (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
[ESO], Ds nr 8.) Stockholm, s. 27-33. 
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Förr i världen, då kunde alla stanna kvar i renskötselområdet. I renskötseln. I dag kan de 
inte göra det, genom att du måste ha mer renar. En familj måste ha mer renar och därför 
ryms inte alla. Och i dagens läge kan man nästan säga så här, att det är ganska konstigt och 
tråkigt att det är så. Att det är så snävt om marker för den här renskötande samen. (...) Om 
man tänker sig så här, att man är gift och får barn och kanske har tre pojkar (...) Jag tror att 
en förälder tänker sig så här. Alla tre ryms inte mer i dagens läge att bedriva renskötsel. 
Vem ska jag liksom förorda att gå i skolor och lämna det här? För du måste på något sätt 
liksom ge en hand. I alla fall väcka frågan. Ryms ni alla tre i renskötseln? Och vem ska 
man välja [ut för att] gå i skolor?1 

Pressen på den renskötande befolkningen har således bidragit till att föräldrar med
vetet väljer ut vem eller vilka av barnen som ska beredas plats inom rennäringen 
och vilka som måste söka sig annan utkomst.2 Att detta inte kan vara ett lätt beslut 
för en förälder är självklart. Står valet mellan en flicka och en pojke i stället för 
mellan tre pojkar, är valet uppenbarligen enklare. Det är 'naturligtvis' sonen som 
ska ta över och inte dottern.3 

Av de äldre informanternas berättelser framgår att man i deras ungdom be
traktade de renägande samerna som rika, medan man såg samer som hade en annan 
utkomst, speciellt om de försörjde sig av fiske, som fattiga.41 dag är det knappast 
så. Nu sätter några av informanterna likhetstecken mellan renskötsel, dålig ekono
mi, mycket trängd näring, låg utbildning och hårt liv.5 Renen och renskötseln må 
har blivit symbolen för det allmänsamiska, men de flesta eftersträvar knappast ett 
liv som renskötare för egen del. Detta är speciellt påfallande hos de informanter 
som inte är födda inom den renskötande befolkningen. För dem är det ingen olycka 
att inte vara renskötande samer, varken ekonomiskt eller på ett känslomässigt plan. 
Däremot är smärtan påtaglig hos de informanter som en gång varit en del av den 
renskötande befolkningen och därefter blivit utdefinierade eller precis befinner sig i 
färd med att bli exkluderade. 

1 Intervju 5. 
2 Även intervju 7; Intervju 15; Intervju 8. 
3 Informanten bekräftade detta, men var noga med att framhålla att detta inte är något konstigt i sig. I 
storsamhällets kultur finns det ju också klara tendenser att det är sonen som ska ta över familjeföreta
get och inte dottern. Han säger också att det inte är självklart att den äldste sonen i en familj med flera 
söner får överta eller börja med renskötsel, utan att fadern fattar sitt beslut efter att ha bedömt barnens 
intresse för renskötsel. Den som uppvisar största fallenheten uppmuntras mest. Detta framgår också 
av intervju 8 och intervju 7. 
4 Bl.a. intervju 2. 
5 Bl.a. intervju 12; Intervju 13; Intervju 14. 
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Ett sekel präglat av diskontinuitet - sammanfat
tande analys och slutsatser 
Man kan hävda att 1900-talet för samerna i svenska Sapmi har präglats av ständiga 
avbrott i kontinuiteten inom de flesta områden. Så gott som allting har förändrats 
under detta århundrade, ibland med en rasande fart. Under de första två-tre årtion
dena av seklet påminde rennomadernas liv ännu starkt om deras fäders och mödrars 
och föregående generationers liv. Förändringar hade så smått börjat ske, men de 
levde ett liv och hade samma levnadsvillkor som i mångt och mycket liknade de 
tidigare generationernas. Men tiderna har förändrats. Det liv som den renskötande 
befolkningen lever i dag påminner bara ytligt om levnadssättet på mormödrarnas 
och farfädernas tid.1 

För samerna har således detta århundrade präglats av diskontinuitet. Listan på 
områden där viktiga förändringar och avbrott har inträffat är lång. Förändringar 
inom ett visst område har oundvikligen spridit sig som ringar på vattnet och krävt 
ny anpassning, som i sin tur har utlöst nya förändringar, som i sin tur har krävt en 
justering på andra områden. Den oerhörda snabbhet i förändringsprocessen har 
också observerats av etnologen Phebe Fj eli ström i samband med det förändrade 
boendet. Fjellström menar att samerna har fått anpassa sig till det moderna in
dustrisamhället på mycket kortare tid än den svenska allmogen och att den snabba 
anpassningen torde ha inneburit en närmast smärtsam förändring för den samiska 
befolkningen.2 

Jag vill gärna hålla med Fjellström i denna bedömning. Särskild från 1950-
talet och framöver har förändringarnas omfattning och antal tilltagit nästan lavin
artat. Genom bland annat myndighetens tvångsförflyttning av renskötande nordsa
miska familjer till sydligare områden och genom en utflyttning av samer till tätorter 
och kuststäder har 'traditionella' samiska bosättningsområden fått prägel av 'in
flyttade' samiska kulturer. Nordsamer finns t.ex. i dag spridda över hela Sapmi. 
Nordsamiska talas numera inte bara i de 'traditionellt' nordsamiska språkområde

1 Jfr Eikjok (1989). Hon beskriver bland annat förändringsprocessens påverkan på relationen mellan 
generationerna i den samiska byn Leahki i Nordnorge. Hon har ett inifrån-perspektiv, eftersom hon 
själv är same. Leahki är dessutom hennes hembygd och hennes beskrivning och analys av tre genera
tioners kvinnoliv är insiktsfull och detaljerad. Hon visar att generationsklyftan är stor särskild mellan 
den äldsta och den yngsta generationen, där förståelsen och kunskapen om varandras liv och levnads
villkor är som minst. Generationen mellan dessa två får ofta rollen som medlare och hamnar inte 
sällan i kläm i försöket att skapa förståelse mellan kvinnornas mödrar och döttrar. Jag har i mina 
fältstudier inte direkt frågat efter eventuella generationsklyftor, men har ändå kunnat observera just 
denna brist på förståelse inför speciellt den yngre generationens levnadssätt, som de äldre uppfattar 
som försvenskat. Attityden är inget uttryck för ovilja att sätta sig in i barnbarnens situation, utan 
snarare tecken på att skillnaderna är så stora att det blir svårt att förstå sig på de yngres liv, särskilt när 
de äldre själva aldrig har levt under samma villkor. 
2 Fjellström (1986), s. 260. 
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na, utan i nästan hela renskötselområdet, som till exempel i lulesamiskt område och 
i ett antal samebyar i Västerbottens och Jämtlands län. De tvångsförflyttade samer-
na förde inte bara med sig ett annat samiskt språk, utan också andra samiska tradi
tioner än de som ursprungligen fanns i de sydligare trakterna. Många samer talar i 
dag inte samiska längre, trots att många önskade att de behärskade 'sitt moders
mål'.1 

Ett annat område som har förändrats starkt är den materiella kulturen. Det som 
för inte så länge sedan var funktionella bruksföremål har utvecklats till etniska 
markörer och symboler för det samiska. Man kan t.ex. nämna kolten som numera 
är en högtidsdräkt eller slöjden, som många gånger har blivit konsthantverk av hög 
kvalitet. Renskötseltekniken är i dag en annan och renskötarna lever inte längre 
som utpräglade nomader. 

Man måste också nämna att landskapet också har påverkats; det som förr var 
betesmarker och kalvningsplatser (och till och med boplatser) har förvandlats till 
jättelika vattenmagasin som till exempel 'sjön' Akkajaure, som dämts upp av 
S uorvadammen.2 

Dessa omvälvande förändringar hade förstås inte en enskild orsak, utan har 
föranletts av en rad samverkande faktorer. Om man nu ändå skulle vilja nämna en 
särskilt betydelsefull faktor, så är det övergången till penninghushållning som 
måste lyftas fram. Övergången har i sig varit ett resultat av andra förändringar, som 
bland annat involveringen i den kommersiella marknaden och bofasthet, men har 
sedan i sin tur - så att säga - förändrat 'spelreglerna' för de renskötande samernas 
levnadssätt. 

Renskötseln på 1900-talet har varit präglad av ständigt växlande faser av kris 
och sammanbrott, omstrukturering och återhämtning, ny balans, rubbning av sys
temet, ny kris och så vidare med ständiga utslagningsprocesser som följd samt en 
oupphörlig anpassning av renskötseln som näring och socialt system till de ändrade 
förutsättningarna och villkoren. Detta är som sagt inget nytt för renskötseln på 
1900-talet, utan något som har pågått allt sedan renskötseln blev en basnäring. 
Djupa kriser i renskötseln skulle ha uppträtt, även utan yttre påverkan från till ex
empel staten. Det ligger i renskötselns natur som ekonomiskt system att svänga 
mellan goda och dåliga år. Däremot kan man säga att statens direkta påverkan på 
renskötselns villkor vid flera tillfällen under detta sekel har påskyndad och perma
nentat en viss utveckling och försökt förhindra annan utveckling (t.ex. den mot 
större bofasthet bland renskötande samer på 1920- och 1930-talen). Men samerna 

1 Detta framgår av intervjumaterialet, där den övervägande delen av informanterna önskade att de 
kunde tala samiska, den samiska varietet som överensstämmer med den 'slags' same man känner sig 
vara (dvs. nord-, lule- eller sydsame). 
2 För en beskrivning av den spöklika stämningen i området direkt efter uppdämningen, se Manker, 
Ernst (1944), Markens människor. Stockholm, s. 39f. 
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skulle hur som helst ha övergått till penninghushållning på grund av att det omgi
vande storsamhället gjorde det. Anpassningen till storsamhället har varit väldigt 
snabb och den absoluta majoriteten av dagens samer lever inte - som en vanlig 
vanföreställning är - som en del av den renskötande befolkningen utan som samer 
mitt i den svenska befolkningen. 

Statens påverkan på renskötselns villkor genom lagstiftning är värd en utförlig 
studie. Nästa kapitel handlar därför om vilka ramar staten satte upp för samerna i 
och genom renbetes- och rennäringslagstiftningen och hur dessa har varierat över 
en period av drygt hundra år. En fråga som ställs är om förutsättningarna är likada
na för samiska kvinnor och samiska män? Hur har maktrelationen mellan den do
minerande svenska befolkningen och den underordnade samiska befolkningen ge
staltat sig? 
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3 LAGSTIFTNING RÖRANDE REN
SKÖTSELN I SVERIGE 
Sedan slutet av 1800-talet har renskötseln i Sverige reglerats och i detalj styrts av 
renbeteslagstiftningen (RBL). Man kan utgå ifrån att den omfattande statliga regle
ringen av renskötselns betingelser och existensvillkor har haft inverkan på den 
renskötande befolkningens livsvillkor och haft konsekvenser för hela den samiska 
befolkningens rättsliga ställning. 

I det här kapitlet analyseras renbeteslagstiftningen först utifrån ett genuspers
pektiv och därefter utifrån ett etnicitetsperspektiv. Båda analyserna är tidigare pub
licerade som artiklar och redovisas här i en något modifierad form.1 

Renbeteslagstiftningen från ett genusperspektiv 
Här behandlas renbeteslagstiftningen i Sverige från dess instiftande, år 1886, till 
den senaste stora omarbetningen av lagen, år 1993.1 det sammanhanget är följande 
frågeställningar centrala. Har samiska mäns och samiska kvinnors liv och hand
lingsmöjligheter på ett likvärdigt sätt påverkats av renbeteslagstiftningen? Vilka 
konsekvenser fick renbeteslagstiftningen för den samiska befolkningen i allmänhet 
och för de samiska kvinnorna i synnerhet?2 

Betesmarkernas kollektivisering -1886 års renbeteslag 
1886 års renbeteslag innehöll två grundläggande stadganden. För det första tiller
kände staten samerna ensamrätt till renskötseln och för det andra kollektiviserades 
rätten till betesmarken.3 I stället för att, som tidigare, vara hänvisad till naturtill
gångarna inom det egna skattelandet skulle all renskötsel efter det att 1886 års ren
beteslag trätt i kraft, bedrivas på betesområden som nyttjades kollektivt av de ny
bildade lappbyarna. Dessa lappbyar hade skapats genom sammanslagningar av de 

1 Analysen av lagstiftningen, som skedde från ett genusperspektiv, publicerades först i Amft (1998a), 
s. 17-53. Analysen av lagstiftningen utifrån ett etnicitetsperspektiv publicerades först i Amft, Andrea 
(1998b), "Att skapa en 'autentisk' minoritet - om maktrelationen mellan svenskar och samer från 
slutet av 1800-talet till 1970-talet", Historisk tidskrift, nr 4, s. 585-615. 
2 För en utförlig historisk bakgrund till den första renbeteslagens tillkomst, se Amft (1998a), s. 20f. 
3 Cramér, Tomas och Prawitz, Gunnar (1970), Studier i renbeteslagstiftning. Stockholm, s. 44f. Se 
även SOU nr 41 (1989). Samerätt och sameting. Huvudbetänkande av samerättsutredningen. Stock
holm. Justitiedepartementet, s. 110 och Ruong (1982), s. 61. 

67 



Andrea Amft 

enskilda samernas skatteland och skattefjäll, för att bilda stora och sammanhäng
ande betesmarker. Alla samer blev hänvisade till att utnyttja renbete och andra 
naturtillgångar endast inom området för den lappby de själva tillhörde.1 Kollektivi
seringen av betesmarkerna förändrade grundförutsättningarna för renskötseln och 
betesrätten ändrade helt karaktär. Från att ha varit en enskild rätt, grundad på ägan
det av ett skatteland, förvandlades den till att vara en kollektiv rätt, som delades av 
alla lappbyns samer.2 Att bedriva renskötsel blev därmed även ett lagfäst privilegi
um och kallades också för 'lapprivilegium' i dåtidens språkbruk.3 

Med det grundläggande stadgandet om kollektiv betesrätt främjade staten spe
ciellt fjällrenskötseln, och därmed i praktiken även fjällsamernas kultur. Fjällsa-
merna var i slutet av 1800-talet rennomader och bedrev renskötsel med större ren
hjordar och företog betydligt längre flyttningar än skogssamerna och var därför i 
behov av stora och sammanhängande betesområden i väst-ostlig sträckning. Skogs
samerna däremot var 'mångsysslare' som levde på en kombination av jakt, fiske 
och renskötsel som bedrevs med mindre och tamare renhjordar och korta flyttning
ar. Den i senare lagstiftning så tydliga prioriteringen av fjällrenskötselns behov 
framträder redan i den första renbeteslagen.4 

I 1886 års lag stadfästes också vissa minoritetsrättigheter för de renskötande 
samerna, som bland annat rätten till jakt och fiske för livsuppehället5 och rätten att 
ta bränsle och virke till bostäder, visthus och stängsel.6 Dessa rättigheter tillkom 
envar som bedrev renskötsel och som var medlem i en lappby. Men alla samer var 
inte renskötande ens i slutet av 1800-talet. Den samiska befolkningen utgjordes inte 
av en homogen grupp med bara en kultur och ett språk. Det är snarare så att den 
samiska befolkningen redan vid tiden för den första renbeteslagen var uppdelad i 
många differentierade grupper - fjällsamer, skogssamer, fiskesamer och samiska 
nybyggare. 

De samer som inte hade renskötsel som huvudnäring erhöll inte del i de sa
miska minoritetsrättigheterna, utan likställdes i rättsligt avseende helt med den 
svenska befolkningen. Det fanns dock ett viktigt undantag. De icke-renskötande 
samerna förfogade även fortsättningsvis över den principiella rätten att när som 
helst ta upp renskötseln som näringsfång. Detta gällde ju inte den svenska befolk
ningen. 

1 Cramér och Prawitz (1970), s. 41. Jfr Falkenberg (1985). 
2 Ruong (1982), s. 61. 
3 Se t.ex. SOU nr 25 (1927). De svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m. Avgivet av särskilt 
tillkallad sakkunnig. Stockholm 1927. Socialdepartementet, s. 45. 
4 Jfr Ruong (1982), s. 61f. 
5 SFS nr 38 (1886). Lag angående de svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige; gifven Stockholms 
slott den 4 juni 1886, 21 §. 
6 SFS nr 38 (1886), 2 § och 3 §. 
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Lika rättigheter för samiska män och kvinnor 
Den första paragrafen i 1886 års renbeteslag tilldelade 'lapparne' rätten att bedriva 
renskötsel och att begagna sig av land och vatten för uppehälle åt sig själva och 
sina renar. 

Lapparne äro berättigade att, under iakttagande af de i denna lag meddelade föreskrifter, 
uppehålla sig med sina renar icke allenast inom Norrbottens och Vesterbottens läns lapp
marker och å de för dem inom Jemtlands län afsatta land, utan äfven å de trakter i öfvrigt, 
h vilka de efter gammal sedvana hitintills hafva besökt, och att der betjena sig af land och 
vatten till underhåll för sig och sina renar.1 

Trots att ord som 'lapparne' och 'lapp' bar på en tydlig manlig konnotation, använ
de sig lagtexten konsekvent av dessa termer för att åsyfta ett kollektiv, som utgjor
des av hela den samiska befolkningen - män och kvinnor. Ingenstans nämndes 
'lappkvinnan', och kvinnors existens osynliggjordes genom användningen av ett 
juridiskt fackspråk, där mannen är normen för det mänskliga och för kollektivet. 
För att utröna vilka rättigheter samiska kvinnor hade i slutet av 1800-talet, krävs 
således en tolkning av lagen, och kvinnors rättigheter och skyldigheter måste här
ledas ur deras tillhörighet till kollektivet. Resultatet blir därvidlag så, att alla sa
miska kvinnor förfogade över den principiella rätten att bedriva renskötsel, därför 
att alla lappar innehade denna rättighet. Men det var enbart de renskötande kvin
norna som faktiskt kom i åtnjutande av de särskilda samiska rättigheterna att jaga, 
fiska och att samla ved för husbehov. Renbeteslagen av år 1886 tilldelade alltså 
samiska kvinnor och samiska män utan åtskillnad samma rättigheter och skyldig
heter. 

De skillnader som lagen gjorde vid tilldelningen av rättigheter grundade sig i 
stället på den enskilda samens näringsfång; dvs. att gränsen för inklusion respekti
ve exklusion gick mellan renskötare och icke-renskötare, men inte mellan könen. 
De icke-renskötande kvinnorna omfattades inte av lagen, liksom inte heller de icke-
renskötande männen, och de tilldelades därför i praktiken inga speciella samiska 
rättigheter. En schematisk skiss (figur 1) åskådliggör rättsläget. 

Eftersom lagtexten konsekvent talar om 'lappen' och 'lapparne' kan man 
ibland få det intrycket att kvinnorna var av underordnad betydelse för renskötseln i 
slutet av förra seklet och man måste fråga sig hur pass vanligt det egentligen var 
för kvinnor att vara aktiva inom renskötseln. Det existerar ingen statistik som 
skulle kunna belysa situationen, men med tanke på de renskötande samernas lev
nadssätt på den tiden inser man att kvinnornas roll i den praktiska renskötseln var 
självklar och av aktiv karaktär. Så länge de renskötande samerna nomadiserade, 

1 S FS nr 38 (1886), 1 §. 
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vilket de gjorde i slutet av 1800-talet, behövdes alla familjemedlemmars arbetskraft 
för att klara av denna livsföring. 

Figur 1 Samer enligt 1886 års renbeteslag. Lapprivilegiet (att bedriva renskötsel 
och utan avgift beta renarna på såväl allmän som enskild mark samt att avgiftsfritt 
bedriva skogsfång, jaga och fiska) innehade alla samer. I praktiken kunde dock 
endast de renskötande samerna utnyttja dessa speciella rättigheter. 

I brist på annat material ska en gratulationsnotis i Samefolkets Egen Tidning, med 
anledning av att Anna Maria Olovsson fyllde 89 år, ge en illustration över förhål
landena. Anna Maria föddes år 1858 i Västra Kikkejaur i Arvidsjaur socken. Hen
nes föräldrar var skogssamer och livnärde sig på renskötsel. 

I föräldrahemmet fick hon därför grundligt lära sig renskötselyrket, såsom det var vanligt 
även med flickor den tiden. Vid 20 års ålder ingick hon äktenskap med Mattias Olovsson i 
Radnejaur. Denne var också en kunnig och nitisk skogssame. Trots det att mor Anna Maria 
var husmor och hade små barn att sköta, var hon ändå en aktiv renskötare. Med barnet i 
komsio på ryggen var hon ofta ute i ur och skur för att hjälpa till i renskogen.1 

Notisen tyder på att det vid tiden för Anna Marias uppväxt, på 1860- och 1870-
talet, ännu var självklart för samiska kvinnor i den renskötande miljön att delta i 
arbetet med hjorden i renskogen, dvs. vid den dagliga vallningen och bevakningen, 
och att de respekterades av sin omgivning som renskötare. Anna Maria, liksom 
många andra samekvinnor, hade som barn fått en grundlig utbildning i 'renskötsel-

denna lag erhöll 
'lapprivilegiet'. 

Gruppen samer 
som enligt 

Renskötande 

Icke-renskötande 

SAMER 

Samer som 
principiellt 
var berätti
gade att 
bedriva eller 
ta upp ren
skötsel. 

1 " En duktig samekvinna" (1947). Samefolkets Egen Tidning, nr 2, s. 14. 
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yrket'. Hennes arbetskraft behövdes i föräldrahemmet när hon var barn, och den 
behövdes i det gemensamma hushållet med maken Mattias. Hennes arbetskraft 
behövdes så pass mycket att Anna Maria tog sitt lilla barn, som hon med all sanno
likhet ännu ammade, med sig ut i renskogen. Därutöver tog hon hand om hemmet 
och barnen.1 

En annan intressant aspekt i gratulationsnotisen är formuleringssättet som 
indikerar att en förändring i renskötselns genusarbetsdelning måste ha ägt rum 
mellan tiden för Anna Marias uppväxt på 1860- och 1870-talet och 1940-talet. I 
föräldrahemmet fick hon därför grundligt lära sig renskötselyrket, "såsom det var 
vanligt även med flickor den tiden" heter det i notisen. Ar 1947, då notisen skrevs, 
var verkligheten en annan och det var tydligen inte längre självklart att även kvin
nor aktivt skulle delta i renskötselarbetet. En kvinna som en gång i tiden hade blivit 
upplärd som 'renskötare' framstod som en ovanlighet. 

Förhållandena perioden 1886-1928 
Renbeteslagen från 1886 gällde oförändrad fram till år 1898, då den ersattes av en 
ny renbeteslag.2 1898 års lag gällde i trettio år och reviderades åtta gånger under 
denna relativt korta period. Att lagen behövde omarbetas och preciseras så många 
gånger kan ses som en återspegling av de snabbt förändrade faktiska förhållandena 
efter sekelskiftet 1900. Den bofasta befolkningen i inlandet hade kontinuerligt ökat. 
Vägar och järnvägar, som skar kors och tvärs över samernas renbetesland, började 
byggas samtidigt som de nomadiserande samerna förändrade sitt boendemönster 
och blev allt mera bofasta.3 Det var först och främst kvinnorna, barnen och de äldre 
som inte längre följde vår- och höstflyttningarna i samma utsträckning som tidiga
re. 

Samernas förändrade beteende väckte stor oro hos lappväsendet, den myndig
het som hade som sin främsta uppgift att administrera renskötseln.4 I materialet, 

1 D et råder ingen tvivel om att kvinnor aktivt deltog i arbetet med renhjorden under den tid renskötar
na var nomadiserande. Däremot kan aktivitetsgraden har varierat beroende på kvinnans ålder, sociala 
ställning och familjens ekonomiska situation. Unga, ogifta kvinnor och gifta kvinnor utan barn deltog 
1 regel aktivt i renskötseln, medan kvinnor med små barn eller många barn stannade vid boplatsen om 
familjen hade råd att anställa drängar och pigor, som kunde kompensera bortfallet av hennes arbets
kraft. En mer utförlig beskrivning och analys av genusarbetsdelningen i det rennomadiska samhället, 
se kapitel 4. 
2 1896 års renbeteslag behandlas inte särskilt eftersom förändringarna i denna lag inte är av vikt för 
avhandlingens ämne. 
3 Jfr Moritz (1990). 
4 I samband med tillkomsten av 1886 års renbeteslag skapades också en ny statlig-administrativ myn
dighet (lappväsendet). Lappväsendet blev en del av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands/Kopparbergs län och företräddes av lappfogdar. Lappväsendet fungerade som ett verkstäl
lande organ med huvudsaklig uppgift att administrera renskötseln. Lappfogdarna fick mycket långt
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som samlats in av 1919 års lappkommitté, kan man hitta följande uttalande av lapp
fogdeassistenten i Västerbotten, Erik Holmgren, angående frågan om 'rätt för 
flyttlapp att uppföra stuga å renbetesland.' 

[Assistenten Holmgren] uttalade sin farhåga för att, om lapparna medgåves rätt att å höst-
och vårvistena uppföra en stuga i stället för kåta, det komme att i flera avseenden medföra 
menliga följder för renskötseln. Sålunda kunde befaras att hustrun, som eljest lett raiderna 
under flyttningen, komme att stanna i stugan kanske även under vintern, varigenom mannen 
således miste en arbetskraft. Man kunde även frukta att husbonden bl. a. under flyttningen 
från vinterlandet komme att frestas att lämna renhjorden och begiva sig i förväg till stugan, 
varav kunde följa att, därest under hans frånvaro ogynnsam väderlek inträffade, renhjorden 
skingrades. Vidare komme sannolikt akjorna, kläder och andra persedlar att kvarlämnas vid 
stugan samt mannen, då han begåve sig ut till renarna, vara sämre utrustad och i följd därav 
förledas att endast göra kortare turer och tidigare än eljest återvända.1 

Det fanns alltså en stark oro hos lappväsendet i Västerbotten över vilka konsekven
ser det kunde få ifall staten tillät de renskötande samerna att förändra en del av sin 
kultur genom att bli mer bofasta. 

En av lappväsendets främsta uppgifter var att 'skydda' de renskötande samer
na ifrån civilisationens skadliga inverkningar. Dåtidens romantiserade och verklig
hetsfrämmande bild av en 'äkta' same utgjordes av en fjällsamisk man som bodde i 
en kåta, livnärde sig på renskötsel och följde sin renhjord på långa vandringar 
mellan sommar- och vinterbetesmarkerna. Lappväsendet befarade att en större 
bofasthet bland kvinnor och barn skulle leda till den renskötande befolkningens 
'förvekligande' och slutliga undergång. Assistent Holmgren ville sätta stopp för 
dessa, enligt hans synsätt, skadliga tendenser. 

Ett liknande resonemang, som Holmgrens, kan även spåras i 1917 års riks
dagsdebatt, då statsrådet Stenberg yttrade sig i frågan om de renskötande samernas 
rätt att bosätta sig i trakter som var avsedda för renskötseln. Även hos statsrådet 
Stenberg framstod tanken på en större bofasthet bland de renskötande samerna som 
ett rent skräckscenario. 

En rationell renskötsel torde knappast kunna bedrivas från en fast bostad; kombinationen av 
nomadliv och bofasthet blir till hinder för en så bedriven renskötsel. Familjemedlemmarna 
bliva benägna för att stanna hemma. Särskilt gäller detta lappkvinnorna. Men det är icke 

gående befogenheter när det gällde tillsyn över renskötseln och övervakning av hur renbeteslagen och 
lappbyaordningarna efterlevdes. De skulle också företräda samerna och deras ekonomiska och sociala 
intressen inför myndigheter och andra makthavare. Därmed förlorade samerna rätten att föra sin egen 
talan. Den första lappfogdetjänsten tillsattes i Jämtlands län (1885) och följdes av tillsättningar i 
Norrbottens län (1890) och Västerbottens län (1896). Se även Lundmark, Lennart (1998), Så länge vi 
har marker. Samerna och staten under sexhundra år. Stockholm, s. 94. 
1 Citat Riksarkivet, Yngre Kommittéarkivet, Lappkommittén (nr 193), volym 1, förhörsprotokoll 
1920-1921. 
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nog med att husfadern och de vuxna sönerna jämte drängar gå med på vandringarna, utan 
även kvinnorna böra deltaga i arbetet. (...) Bristen på arbetskraft är nog starkt kännbar ändå, 
för att renskötseln skulle kunna undvara kvinnornas biträde. Sedan kommer jag till en olä
genhet av immateriell art, kan jag säga. Bosättningen medför för de familjemedlemmar, 
som icke deltaga i vandringarna utan stanna hemma, att de mista intresset för renhjorden; 
intresset för renskötseln blir icke mera en hela familjens angelägenhet. Hela tankegången 
förändras; det blir den bofastes och icke lappens. Vad det betyder för yrkesintresset och för 
de uppväxande barnens uppfostran, är ju påtagligt. När dessa en gång skola börja med fä
dernas näring, äro de förvekligade, dåliga och ointresserade renskötare, som längta efter det 
mera lugna livet i stugan.1 

För statsrådet Stenbergs föreföll det som om hela den renskötande samiska kultu
rens vara eller icke var stod på spel och att dess framtid hotades genom att kvinnor 
och barnen hade börjat bli bofasta. Ville man bevara renskötseln, och därmed i 
förlängningen den samiska kulturen, var det enligt detta resonemang av avgörande 
betydelse att man genom lagstiftning förhindrade uppkomsten av ett bofast boen
demönster hos de nomadiserande samerna, något som senare genomfördes med 
hjälp av 1928 års renbeteslag, där det stadgades att de renskötande samerna skulle 
bo i tält- respektive torvkåta.2 

Även unionsupplösningen år 1905 ställde till med vissa problem. Den samiska 
befolkningen var inte längre undersåtar i de förenade rikena Sverige-Norge utan 
blev plötsligt medborgare i två olika nationalstater. Renskötande samer hade på 
1750-talet fått tillstånd och garantier att få begagna sig av renbetet på båda sidor 
om Kölen.3 Många samiska familjer kunde därför obehindrat flytta med sina renar 
mellan Norge och Sverige; mellan sommar- och vinterbeteslanden. Efter unions
upplösningen ville dock Norge inte längre acceptera 'svenska' renar på norska 
betesmarker. Detta ledde till en konfliktladdad situation mellan Norge och Sverige 
som krävde en mellanstatlig reglering av betesfrågan. 

Ar 1919 kom därmed en renbeteskonvention mellan rikena till stånd. Konven
tionen trädde i kraft den 1 januari 1923 och innehöll detaljerade föreskrifter angå
ende betesrätten.4 Efter årsskiftet 1923 fick 'svenska samer' endast föra ett begrän
sat antal renar över gränsen in på norskt renbetesland. En del av fjällsamerna hade 
redan tidigare varit hårt ansatta genom att de efter unionsupplösningen var tvingade 
att betala dryga böter, när deras renar tog sig över gränsen till Norge. Bestämmel
serna i 1919 års renbeteskonvention innebar bland annat dödsstöten för en del sa-

1 R D 1917. Riksdagens protokoll: Första kammaren nr 51. Lördagen den 2 juni, e.m., s. 6. 
2 SFS nr 309(1928), 41 §. 
3 För en mer utförlig beskrivning, se Amft (1998a), s. 20. 
4 SFS nr 895 (1919). Konventionen mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbet
ning. Kristiania den 5 febr. 1919. (Ratificerad av Sverige den 27 maj 1919.) 
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mer i Vapstens lappby i Västerbotten, som inte längre såg någon framtid i rennä
ringen och därför övergav den för att slå sig ned som nybyggare.1 

Konventionen skapade även stora problem för de svenska myndigheterna och 
de renskötande samerna i Norrbotten. Enligt föreskrifterna i renbeteskonventionen 
fick i fortsättningen maximalt 39 000 renar föras in i Troms fylke i Norge.2 Det var 
samerna i lappbyarna Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma som hade 
sina sommarbetesland i Troms och som drabbades mycket hårt av dessa bestäm
melser. Renstammen i Norrbotten var nämligen betydligt större än 39 000 renar 
och förväntades öka ytterligare. 

I ett sammanträde inför chefen för socialdepartementet, den 26 april 1926, där 
bland annat landshövdingarna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt 
lappfogdarna för Västerbottens och Norrbottens län var närvarande, diskuterades 
en lösning av problemet. Vid detta sammanträde definierades problemet vara en 
"placering av det överskott på omkr. 3.800 renar från de s.k. nordbyarna inom 
Norrb. län, för vilka utrymme inom detta län icke kunde beredas"3; och lösningen 
troddes ligga i "att tillstyrka inflyttningstillstånd för dessa renar till Västerbottens 
län".4 Myndigheterna ville lösa den akuta situationen genom att helt enkelt omför
dela renarna till andra, mindre 'renrika' områden i Sverige. 

Man kan nästan få intrycket att det handlade om 3 800 landsförvisade, fyr-
benta flyktingar som bereddes asyl i Västerbotten, när det i själva verket rörde sig 
om det faktum att existensunderlaget för ett stort antal samiska familjer hade rase
rats genom konventionen. För det var dessa familjers renar som fortsättningsvis 
skulle beta i Västerbotten. I praktiken innebar beslutet att t.ex. familjerna Omma, 
Idivuoma, Skum, Sunna, Kemi, Bals och Partapuoli tvångsförflyttades till sydligare 
områden. Myndigheterna gav detta förfarande det förskönande namnet 'disloka-
tion'. Dislokationen medförde sociala problem och motsättningar mellan de tvångs-
förflyttade karesuandosamerna och samerna i Västerbotten. Dessa två grupper tala
de inte bara olika samiska språk, vilket försvårade kommunikationen dem emellan,5 

1 Moritz (1990), s. 102 och s. 241. 
2 SFS nr 895 (1919), 4 §. 
3 Inkommande skrivelse till statsrådet och chefen för Socialdepartementet undertecknat av Gustaf 
Hultman, R. Sundberg, Gust. Lindström, Claes Österberg, Abr. Staaff, J.O. Holm, Stockholm den 26 
april 1926. Skrivelsen ingår i dossiern "Lappfogdar, lapptillsyningsmän m.m." och ingår i enmansut
redarens Johan Widéns material angående revision av lapplagstiftningen. SA, Konseljakt 20 jan 1928, 
nr 31 (Angående revision av lapplagstiftningen, J. Widén enmansutredare i ärendet 13 juli 1926 - 30 
sep 1927). 
4 Inkommande skrivelse till statsrådet och chefen för Socialdepartementet undertecknat av Gustaf 
Hultman, R. Sundberg, Gust. Lindström, Claes Österberg, Abr. Staaff, J.O. Holm, Stockholm den 26 
april 1926. Skrivelsen ingår i dossiern "Lappfogdar, lapptillsyningsmän m.m." och ingår i enmansut
redarens Johan Widéns material angående revision av lapplagstiftningen. SA, Konseljakt 20 jan 1928, 
nr 31. 
5 Jfr Svonni, Mikael (1997), "Talar någon samiska år 2096? Språkbyte eller språkbevarande - en 
fråga om villkor och attityder", i Nils Granberg (utg.) Tvärkulturell kommunikation i tid och rum. 

74 



Sâpmi iförändringens tid 

utan de bedrev också olika former av renskötsel och skulle nu samsas om begrän
sade betesmarker.1 

Det centrala problemet, som hade skapats genom 1919 års renbeteskonvention 
med Norge, var således att sommarbetesområdena hade begränsats i en sådan om
fattning att det förorsakade en akut betesbrist. Det fanns plötsligen alldeles för 
många renar i förhållande till renbetet, speciellt i Norrbotten och i Jämtland. Myn
digheterna ansåg dock att tvångsförflyttningen "endast vore en lättnad för stunden" 
och att en ny lagstiftning behövdes för att på lång sikt lösa frågan. I juli 1926 gav 
socialdepartementet därför f.d. landshövdingen i Jämtlands län, Johan Widén, i 
uppdrag att arbeta med den av myndigheterna efterlysta revisionen av renbeteslag
stiftningen. Widéns arbete mynnade slutligen ut i 1928 års renbeteslag. 

1928 års renbeteslag 
1928 års renbeteslag måste i sin helhet beskrivas som en i hög grad missgynnande 
lagstiftning för samerna. Den intog en stark nedlåtande grundinställning gentemot 
den samiska befolkningen och hade inslag av kulturdarwinism och ett tänkande i 
mänsklighetens olika kulturstadier.2 

Den grundläggande föreställningen inom stadieteorin var att alla mänskliga 
samhällen genomgick fyra utvecklingsstadier, nämligen från fångstsamhälle över 
nomadism och jordbrukskultur till det industrialiserade samhället. Både kulturdar
winismen och stadieteorin trodde på en deterministisk evolution för mänskligheten. 
Samtidigt rymde de föreställningen om en hierarkisk ordning samhällena emellan. 
Enligt teorierna skulle det finnas högre och lägre stående raser respektive mänskli
ga kulturer. Kontakten med en högre stående kultur ledde oundvikligen till en un
dergång för den lägre stående kulturen.3 

Tillämpat på de svenska förhållandena under 1920-talet innebar detta resone
mang att samerna, speciellt de nomadiserande samerna, utgjorde en till undergång 
dömd etnisk folkgrupp. Statsmakten ansåg dock att renskötseln var av nationaleko

Rapport från ASLA:s höstsymposium Umeå, 7-9 november 1996. (ASLA:s skriftserie 10.) Uppsala, 
s. 129. 
1 För en mera utförlig beskrivning av 1919 års renbeteskonvention med Norge och dess konsekvenser 
för de tvångsförflyttade samerna och för de renskötande samerna i andra delar av Sverige, se Marai-
nen, Johannes (1982), "The Swedish-Norwegian Convention on the Right of the Migratory Sami to 
Reindeer Grazing Lands. General background Conditions and Consequenses of the Convention", i 
Birgitta Jahreskog (ed.) The Sami National Minority in Sweden. Stockholm. För en mycket detaljerad 
beskrivning och analys av dislokationens effekter för renskötseln i jokkmokksområdet, se Beach 
(1981), s. 94-196. 
2 Se även Lundmark (1998), s. 92. 
3 För en översikt av hur kulturdarwinism och tänkandet i kulturstadier kunde yttra sig i sammanhang 
med samerna, se Lundmark (1998), s. 92ff. 
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nomisk vikt för Sverige och därmed önskvärd att bevara, och fjällsamerna var den 
enda folkgrupp som kunde använda fjällområden på ett vinstbringande sätt.1 För att 
säkerställa de renskötande samernas överlevnad skulle de därför skyddas genom en 
speciell 'lapplagstiftning', dvs. genom 1928 års renbeteslag. Många samer hade 
dock vid tidpunkten för 1928 års lag fått en annan bas för sitt näringsfång än ren-
nomadism och gått över till ett bofast nybyggarliv. Speciellt skogssamerna fram
stod inom det rådande ideologiska klimatet som en svårförklarlig kulturhybrid, 
därför att många skogssamer livnärde sig på en kombination av renskötsel och 
småskaligt jordbruk. 

1928 års lag innehöll ett antal stadganden som fick långtgående konsekvenser 
för den samiska befolkningen i Sverige. Den första nyheten bestod i att det inför
des en tydligt uttalad rätt till renskötsel, den så kallade renskötselrätten, och att 
denna rätt uteslutande tillkom en i lagen klart definierad personkrets. Eller omvänt 
uttryckt, alla samer/personer som inte uppfyllde den juridiska definitionen för vem 
som var same påfördes 1928 ett 'renskötselförbud'. 

Rätt till renskötsel, varom i denna lag sägs, tillkommer den som är av lapsk härkomst, så 
framt hans fader eller moder eller någon av dessas föräldrar såsom stadigvarande yrke drivit 
renskötsel eller biträtt däri eller ock Konungens befallningshavande medgiver honom rätt 
därtill. Sådant medgivande må lämnas endast när särskilda skäl därtill äro.2 

Liksom föregående lagstiftning förbehöll således 1928 års renbeteslag samerna 
ensamrätt att bedriva renskötsel i Sverige. En förändring av central betydelse var 
dock att renskötselrätten inte längre principiellt skulle tillkomma alla samer, utan 
endast den renskötande delen av den samiska befolkningen; den personkrets såle
des som i tidigare generationer hade livnärt sig på renskötseln. Lagen stadgade 
vidare: "Med lapp avses i denna lag en var, som enligt vad nu är sagt äger rätten till 
renskötseln (...)"3 Därmed tog sig den svenska staten tolkningsföreträdet genom att 
definiera vem som skulle betraktas som same i lagens mening. Detta speciella 
stadgande innebar en praktisk maktutövning från statens sida, som påverkade den 
samiska befolkningen i negativ riktning. 

Konsekvensen av 1928 års lag blev att den samiska befolkningen splittrades i 
flera undergrupper som försågs med olika rättigheter. För det första delades be
folkningen i renskötselberättigade personer och icke-renskötselberättigade perso
ner. På den ena sidan återfanns de 'privilegierade' som tillerkändes rätten att livnä
ra sig på renskötsel och som även ägde del i de andra samiska rättigheterna som 

1 T.ex. RD 1928. Bihang till Riksdagens protokoll: Kungl. Maj:ts proposition nr 43. Kungl. Maj:ts 
proposition till riksdagen med förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m.; 
given Stockholms slott den 17 februari 1928, s. 55 och RD 1917. Första kammaren nr 51, s. 5. 
2 SFS nr 309 (1928), 1 §, första stycket. 
3 SFS nr 309 (1928), 1 §, första stycket. 
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var knutna till renskötselrätten, och på den andra sidan stod de samer som i fort
sättningen inte ens kunde räkna sig som lappar i rättslig bemärkelse och som nu 
exkluderades från de samiska rättigheterna. 

Eftersom medlemskapet i en lappby återigen var den tvingande förutsättning
en för att i praktiken få utöva renskötselrätten delades gruppen renskötselberättiga-
de ytterligare i två delar: I sådana personer som var medlemmar i lappbyn och kun
de praktisera sina rättigheter, och i sådana som ej var medlemmar och som därför 
inte kunde utöva sin renskötselrätt (se figur 2). 

Figur 2 Samer enligt 1928 års renbeteslag. A. Aktiva renskötare. B. Icke-aktiva 
renskötande samer. C. Icke-medlemmar i lappbyn. D. Icke-renskötselberättigade 
samer. 

Kretsen av personer med de särskilda samiska rättigheterna, dvs. att bedriva ren
skötsel, jaga och fiska, inskränktes till en mindredel av samebefolkningen.1 Den 
absoluta majoriteten av samerna uteslöts alltså genom 1928 års renbeteslag från att 
ha del i de speciella minoritetsrättigheterna. 

Lappbymedlemmc 

Icke-rensköt
ande samer 

Samer med rensköt
selrätt 

Samer med 
"renskötsel
förbud" 

1 Se SOU nr 25 (1927), s. 45. 
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Den dubbla underordningen av samiska kvinnor 
Utöver dessa allmänna bestämmelser, som avsåg såväl män som kvinnor, innehöll 
1928 års renbeteslag ett särskilt tillägg till första paragrafen som endast åsyftade 
kvinnorna inom renskötseln och deras rättsliga ställning.1 

Rätt till renskötsel tillkommer ock kvinna, som är eller varit gift med man med dylik rätt. 
Ingår kvinna, som har rätt till renskötsel, äktenskap med man, som saknar dylik rätt, går 
hon rätten förlustig; Konungens befallningshav ande obetaget att, där i något fall synnerliga 
skäl föreligga, medgiva, att hon, med de begränsningar i fråga om tid och renantal som 
kunna finnas lämpliga, må bibehållas vid rättigheten.2 

Samiska mäns och samiska kvinnors rättsstatus påverkades olika av ett förändrat 
civilstånd. För männen spelade det i rättsligt avseende inte någon roll, vem de gifte 
sig med. Deras personliga rättigheter förändrades inte av giftermålet. Kvinnornas 
rättsstatus däremot var föränderlig. För dem var det av avgörande betydelse med 
vilken man de ingick äktenskap, eftersom den gifta kvinnans rättsliga ställning 
alltid anpassades efter makens rättsstatus.3 För de samiska kvinnor, som innehade 
renskötselrätt, medförde detta stadgande att de förlorade sina rättigheter, när de 
gifte sig utanför den av staten definierade kretsen av 'privilegerade' samiska män. I 
praktiken innebar förlusten av renskötselrätten att kvinnorna blev tvingade att läm
na renskötarlivet. Undantag från denna huvudregel skulle endast göras i mycket 
speciella fall. Samtidigt förbehöll sig lagstiftaren att i ett sådant fall begränsa kvin
nans ägande (renantal) och att även sätta en tidsram för undantaget. Med detta till-
lägg inleddes en fyrtiotreårig period av rättslig könsdiskriminering av samiska 
kvinnor som själva ägde renskötselrätt. Först i den följande rennäringslagen av 
1971 blev dessa formellt jämställda med männen igen. 

Intressant är också att lagen talar om kvinnans renskötselrätt; alltså kvinnan i 
allmänhet, och inte den samiska kvinnan i synnerhet. Detta innebar att principiellt 
alla kvinnor, oavsett etnisk tillhörighet, kunde gifta sig till de samiska minoritets
rättigheterna.4 I praktiken betydde detta att ickesamiska (t. ex. svenska) kvinnor 
erhöll del i de samiska rättigheterna samtidigt som samiska kvinnor fråntogs sitt 
'privilegium' när de gifte sig med 'fel man', dvs en man utan renskötselrätt. Detta 
oavsett om denna man var same eller svensk. Därutöver lades här grogrunden för 
sociala spänningar och konflikter inom renskötarsamhället, nämligen mellan sa

1 För en bakgrundsbeskrivning och olika myndigheters yttranden i denna fråga, se RD 1928. Kungl. 
Maj:ts proposition nr 43, s. 66f. 
2 SFS nr 309 (1928), 1 §, första stycket. 
3 Jfr Sjöberg, Maria (1997), "Kvinnans sociala underordning - en problematisk historia. Om makt, arv 
och giftermål i det äldre samhället", Scandia, band 63:2, s. 165-192. 
4 Se även Cramér och Prawitz (1970), s. 44. 
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miska kvinnor och ingifta kvinnor.1 Från samiskt håll hade man en annan syn på 
giftermål över de etniska gränserna. Samerna ville att en svensk man som gifte sig 
med en samekvinna skulle betraktas som en same. De ville alltså hellre inkludera 
den svenske mannen än att exkludera kvinnan.2 

Som vi såg tidigare var medlemskapet i lappbyn av avgörande betydelse för 
den enskilda individens möjlighet att faktiskt utöva sina rättigheter. I detta sam
manhang är det alltså viktigt att undersöka på vilka grunder samekvin
nans/kvinnans lappby medlemskap vilade. Lagen stadgade följande angående med
lemskap. 

Till lappby höra: 
a) lapp, som inom lappbyn driver renskötsel eller biträder i sådan näring; 
b) lapp, som inom lappbyn drivit eller på stadigvarande sätt biträtt i renskötsel men upphört 
därmed och icke stadigvarande ägnat sig åt annat yrke, dock ej tjänare från främmande 
lappby; 
c) lapp, som innehar tillstånd jämlikt 9 § att inflytta till lappbyn; samt 
d) hustru och hemmavarande barn till lapp, som avses i a) - c), ävensom änka och omyndigt 
barn till avliden sådan lapp, ändå att de icke själva driva eller biträda i renskötsel.3 

I punkterna a) - c) uppräknades alla de personer, vilkas medlemskap grundade sig 
på aktiv verksamhet inom renskötseln. Inte förrän i sista punkten, under d) nämn
des kvinnors medlemskap i lappbyn. 

En kvinnas medlemskap baserade sig i vanliga fall på hennes makes medlem
skap. Hon stod i relation till en manlig medlem, som hustru, änka, hemmavarande 
eller omyndigt barn. Det var denna relation som rättfärdigade hennes medlemskap 
(och därmed i förlängningen även hennes del i de samiska rättigheterna). Den roll 
som lagstiftaren tänkte sig för kvinnor i den renskötande miljön var inte den av en 
aktiv renskötare, utan kvinnorna reducerades i stället till renskötande mäns. bihang 
och till förmedlare av 'privilegier' och egendom mellan olika generationer av ren-
skötselberättigade män.4 

På grund av sin etniska tillhörighet blev samekvinnorna föremål för en mycket 
ogynnsam och paternalistisk speciallagstiftning som var utformad efter den i början 
av seklet rådande lapp-skall-vara-lapp-ideologin. 1928 års renbeteslag har, fram till 
år 1971 och verkställd genom lappväsendets tjänstemän, styrt de renskötande sa-
mernas liv och vardag. 

1 Se kapitel 4 där jag diskuterar de ingifta svenska kvinnornas situation. 
2 Detta framgår av ett anförande av Carl Lindhagen inför Riksdagens andra kammare år 1917. RD 
1917. Riksdagens protokoll: Andra kammaren nr 82. Onsdagen den 13 juni, kl. 11 f.m., s. 50. 
3 SFS nr 309(1928), 8 §. 
4 Jfr Sjöberg (1997), s. 174 och s. 178f. 
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Utöver detta utsattes de samiska kvinnorna (med renskötselrätt) för en rättslig dis
kriminering på grund av sin könstillhörighet. Eftersom de var kvinnor, och i enlig
het med föreställningen att kvinnan skulle följa maken, fråntogs de sina minoritets
rättigheter. De samiska kvinnorna kunde således under perioden 1928-1971 mötas 
av en dubbel underordning. 

Den nya eran -1971 års rennäringslag 
Den 1 juli 1971 trädde en ny rennäringslagstiftning (RNL) i kraft som helt ersatte 
1928 års renbeteslag.1 Genom den nya lagen upplöstes och upphörde slutligen 
lappväsendet, som hade styrt de renskötande samernas liv och angelägenheter i 
nästan ett sekel. Samtidigt erhöll samerna större möjligheter att själva bestämma 
över interna samebyangelägenheter. Rennäringslagen tilldelade därför samebyarna 
en helt ny, självstyrande roll. De statliga administrativa uppgifter, som skulle fin
nas kvar, övertogs därefter av lantbruksnämnder och länsstyrelser. 

Rennäringslagen 1971 präglades av nya tongångar. Såväl förarbetena till lagen 
som själva lagen genomsyrades av ett marknadsekonomiskt förhållningssätt och 
terminologi. Renskötsel döptes om till rennäring. Räntabilitet, rationalisering och 
renföretag blev nya slagord och återspeglade därmed tydligt samhällsförändringen 
och lagstiftarens förändrade grundinställning; nämligen att renskötseln i Sverige 
fortsättningsvis borde bedrivas i enlighet med marknadsekonomiska principer. 
Målet för rationaliseringsverksamheten var att, i likhet med den process som på
gick inom jordbruket, skapa så effektiva renföretag som möjligt,2 som skulle ga
rantera den renskötande befolkningen en levnadsstandard jämförbar med den 
svenska genomsnittsbefolkningens.3 

1964 års rennäringssakkunniga kom i sitt betänkande fram til! att renskötseln i 
Sverige sett ur marknadsekonomisk synvinkel bedrevs på ett olönsamt sätt av sa
merna.4 Alldeles för små renhjordar var fördelade på allt för många händer. Det 
fanns helt enkelt för många samer som försökte livnära sig på renskötsel och som 
endast hade ett otillräckligt antal renar till sitt förfogande. De sakkunniga ansåg att 
renhjordarna var för små för att möjliggöra ett rationellt och därmed ekonomiskt 
vinstbringande renskötselarbete som kunde försörja de renskötande familjerna. För 
att lösa problemet omvandlades lappbyarna till ekonomiska samfälligheter. Enligt 
lagförslaget skulle dessa ekonomiska samfälligheter i fortsättningen benämnas 
renbyar.5 En sådan namngivning ville dock inte samerna acceptera. Svenska Sa-

1 SFS nr 437 (1971). Rennäringslag; given Sofiero den 18 juni 1971. 
2 SOU nr 16 (1968), s. 255. 
3 Beach (1982), s. 136. 
4 SOU nr 16 (1968), s. 50. 
5 SOU nr 16 (1968), s. 10. 
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mernas Riksförbund (SSR), som hade grundats 1950 och som fungerade som re
missinstans i ärendet, krävde därför i sitt remissyttrande att de nya ekonomiska 
samfälligheterna borde betecknas samebyar.1 Förslaget bifölls. 

Enligt utredarna var många renskötare undersysselsatta och upp till 30 procent 
av arbetskraften inom näringen var överflödig.2 Ekonomiskt stöd skulle därför ges 
av staten för att å ena sidan främja och påskynda en rationalisering av näringen och 
för att å andra sidan underlätta den nödvändiga utflyttningen från näringen. För att 
åtgärda de rådande missförhållandena föreslogs ett avgångsvederlag som skulle 
utgå till "renägare med alltför litet reninnehav som avvecklar sin renskötsel på 
sådant sätt att strukturrationaliseringen inom hans renby främjas".3 Detta gällde 
också sådana renägare som frivilligt lämnade plats till förmån för en annan nä
ringsidkare, som bedrev en mera storskalig renskötsel, vilken gav större avkastning 
och därmed, ur marknadsekonomisk synvinkel betraktat, räknades som räntabel. 
Vederlaget skulle i normalfall utgå till renskötare vars reninnehav låg mellan 50 
och 300 renar i nettostocken. Vederlaget skulle bestå av två delar, dels av ett av
gångsvederlag på 6 000 kr och dels av ett utflyttningsbidrag på maximalt 15 000 
kr. Utflyttningsbidraget utbetalades till "den som avflyttar till ort som anvisas av 
arbetsmarknadsorganen".4 Med andra ord skulle sådana renskötare och deras fa
miljer, som hade svårt att livnära sig enbart på sin renskötsel, kompenseras med 
pengar ifall de frivilligt sökte sin utkomst inom andra områden av arbetsmarkna
den. Man skulle alltså satsa på att skapa ett mindre antal livskraftiga renföretag.5 

Inom ramen för rationaliseringsåtgärderna inom rennäringen rekommendera
des även en högre grad av mekanisering. Förhoppningen var att en intensifierad 
mekanisering skulle hjälpa till att genom ökad avkastning och högre inkomster 
skapa bärkraftiga renföretag.6 

När det gäller renskötselrätten i allmänhet förändrades inte mycket genom 
1971 års rennäringslag. Renskötselrätten var även i fortsättningen beroende av 
individens samiska härstamning och föregående generationers aktivitet inom ren
skötseln.7 En nyhet däremot var bestämmelsen i andra paragrafen som fastslog att 

1 Sv enska Samernas Riksförbund (1969), s. 47. 
2 RD 1971. Bihang till Riksdagens protokoll: Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1971. Kungl. Maj:ts 
proposition med förslag till rennäringslag, m.m.; given Stockholms slott den 26 februari 1971. Se 
även Beach, (1982), s. 136. 
3 SOU nr 16(1968), s. 256. 
4 SOU nr 16(1968), s. 256. 
5 Ruong ansåg i denna sak att en vettig strukturrationalisering av renskötseln var en oundviklig del av 
utvecklingsarbetet inom näringen. Att många unga familjer i d e produktiva åldrarna blev tvungna att 
lämna renskötseln och omskolas och övergå till andra yrken innebar, enligt Ruong, en åderlåtning av 
befolkningen, som dock inte gick att undvika då renskötseln ej kunde föda hela det samiska folket. 
Ruong (1982), s. 102. 
6 SOU nr 16 (1968), s. 50f och s. 254f. 
7 SFS nr 437 (1971), 1 §. 
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"den som ingår äktenskap med renskötselberättigad förvärvar renskötselrätt".1 Efter 
fyrtiotre år av diskriminering jämställdes slutligen de samiska kvinnorna formellt 
med männen i lagen. Lagen tillskrev genom en (relativt) könsneutral formulering 
samma rättigheter och skyldigheter för både män och kvinnor. Paragrafen om att en 
samisk kvinna skulle förlora sin renskötselrätt, då hon gifte sig med en icke-
renskötselberättigad, avskaffades och fick i stället den ovan citerade könsneutrala 
lydelsen. I fortsättningen förvärvade var och en, oberoende av kön, renskötselrätten 
om de ingick äktenskap med en renskötselberättigad person. För ingifta män be
tydde den könsneutrala formuleringen i rennäringslagen att de vid ingånget äkten
skap blev renskötselberättigade. Den elfte paragrafen öppnade dessutom möjlighe
ten för de ingifta männen att få tillträde till samebyn, med allt vad det innebar av 
särskilda rättigheter. Även i denna paragraf hade lagtexten fått en mera neutral 
ordalydelse i och med att termen renskötselberättigad ersatte den tidigare använda 
termen lapp. 

Medlem i sameby är 
1. renskötselberättigad som deltar i renskötseln inom byns betesområde, 
2. renskötselberättigad som har deltagit i renskötsel inom byns betesområde och haft detta 
som stadigvarande yrke samt ej övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete, 
3. renskötselberättigad som är make eller hemmavarande barn till medlem som avses under 
1 eller 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till avliden sådan medlem.2 

Jämför man utformningen av tredje stycket i paragrafen om medlemskap i samebyn 
med tidigare lagstiftning,3 ser man att begreppen hustru och änka har fått ge vika 
för uttrycken make och efterlevande make.4 Trots att lagstiftaren hade ambitionen 
att jämställa kvinnorna, lyckades den inte att rensa lagen från alla bestämmelser 
som kunde få negativa följder för kvinnorna.5 Den mest långtgående konsekvensen 

1 SFS nr 437 (1971), 2 §, första stycket. 
2 SFS nr 437 (1971), 11 §. 
3 SFS nr 309 (1928), 8 §. 
4 Det är intressant att notera vilka svårigheter det tydligen innebär att formulera en lag på ett helt 
könsneutralt sätt. Så fort män kunde tänkas ingå i den kategori, där tidigare endast kvinnor kunde 
hamna, anammade denna kategori manligt genus. 
5 1964 års rennäringssakkunniga framhöll i sitt betänkande att lagstiftaren alltid har betraktat rensköt
seln som ett utpräglat manligt yrke och att därför endast mannens härkomst ansetts vara av betydelse i 
sammanhanget. De menade vidare att det var på tiden att revidera detta synsätt och att jämställa kvin
norna inom rennäringen. Antagandet att kvinnor, generellt sett, var mindre lämpade att utföra arbets
uppgifter inom rennäringen saknade enligt de sakkunniga grund. Dessutom nämndes det att redan 
under 1960-talet unga samiska kvinnorna i allt större utsträckning flyttade från inlandet och de sak
kunniga påpekade att det i många fall var svårare att få de unga kvinnorna att stanna kvar i lappbyarna 
än de unga männen. Utifrån denna insikt, att det behövs såväl samiska män som samiska kvinnor för 
en levande samekultur, konkluderade de sakkunniga: "en lagregel som i viss utsträckning innebär att 
samekvinnor mot sin vilja måste överge rennäringen får därför betraktas som föga rationell från all
män synpunkt. Några egentliga olägenheter torde inte heller uppkomma om det i något fall inträffar 
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för kvinnornas faktiska jämställdhet fick ett förtydligande som bifogades medlem
skapsparagrafen och som preciserade vilka som skulle anses vara renskötande 
medlemmar i samebyn. 

Med renskötande medlem i sameby förstås medlem som själv eller genom sitt husfolk dri
ver renskötsel med egna renar inom betesområde. Renar som tillhör renskötande medlems 
husfolk anses i denna lag tillhöra den renskötande medlemmen.1 

Det är speciellt det andra stycket i denna paragraf som är av vikt. Här sägs det att 
alla renar som ägs av till hushållet hörande personer, t.ex. hemmavarande barn, 
maka eller husfolk, ska räknas med i den aktivt renskötande medlemmens reninne
hav.2 Om inte båda makarna blev registrerade som klass 1 medlemmar i samebyn 
och var för sig drev ett eget renföretag, räknades således klass 3 medlemmens renar 
till den 'aktive' klass 1 medlemmens reninnehav. Detta förfarande är inte oproble
matiskt med hänseende till kvinnornas ställning inom samebyn. 

Eftersom lappväsendet avskaffades genom den nya lagen och samebyarna om
vandlades till ekonomiska samfälligheter, blev det nödvändigt att inrätta en styrelse 
i varje sameby som genom omröstning skulle avgöra interna angelägenheter. 

I fråga om rösträtt och beslut på bystämma gäller, om ej annat följer av särskild bestämmel
se, i denna lag, 
1. att varje myndig medlem har en röst i fråga som rör utseende av ordförande på bystämma 
eller av revisor, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse eller ändring av sådan föreskrift i 
stadga som avses i 38§ andra stycket 1-6, 
2. att i övriga frågor rösträtt tillkommer endast renskötande medlem, som därvid har en röst 
för varje påbörjat hundratal renar som enligt gällande renlängd innehas av honom, (...).3 

Att inneha rösträtt och därmed kunna göra sin röst hörd var en nödvändig förutsätt
ning för den enskilda samebymedlemmen för att kunna utöva direkt inflytande över 
interna angelägenheter. Hur skulle då rösträtten, och därmed makten att påverka, 

att en ingift icke samisk man blir den som i praktiken driver familjens renskötsel. Vi anser på grund 
härav att tiden nu är inne att inom rennäringen genomföra full rättslikställighet mellan könen." SOU 
nr 16 (1968), s. 60f. För en statistisk undersökning av den renskötande befolkningens sammansättning 
efter kön, ålder och civilstånd, se SOU nr 99 (1975). Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. 
Betänkande av sameutredningen. Stockholm 1975. Utbildningsdepartementet, s. 79ff. Undersökning
en visar att det fanns ett enormt 'kvinnounderskott' bland de renskötande samerna vid årskiftet 
1971/72.1 åldrarna 30-50 år var drygt 50 % av männen ogifta. 
1 S FS nr 437 (1971), 13 §. 
2 De renskötande samebymedlemmar, sådana medlemmar som själva bedriver renskötsel, kallas i det 
följande också för klass 1 m edlemmar, därför att deras medlemskap baserade sig på de under 1) upp
ställda villkoren för medlemskap i samebyn. Medlemmar under 2) respektive 3) kommer också att 
betecknas som klass 2 respektive klass 3 medlemmar. 
3 SFS nr 437 (1971), 59 §. 
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fördelas bland medlemmarna? Principiellt skulle varje myndig medlem utöva in
flytande i frågan om val av ordförande respektive revisor och vid beviljande av 
ansvarsfrihet. I alla övriga frågor, rörande samebyns finanser, godkännande av ett 
nytt renmärke etc, förbehölls rätten att påverka uteslutande de renskötande med
lemmarna. Det var alltså klass 1 medlemmarna i samebyn som ägde de största 
möjligheterna till direkt inflytande och som därmed innehade den reella makten. 
Det är uppenbart att den enskilda individens art av medlemskap spelade en avgö
rande roll i frågan om maktfördelningen och maktutövandet inom samebyn. Det 
var därför av yttersta vikt om individens medlemskap i samebyn baserades på egen 
renskötsel (klass 1 medlem) eller om hon/han registrerades som familjemedlem 
(klass 3 medlem) till aktivt renskötande medlem. 

Angående rätten till jakt och fiske stadgades dels vem som skulle inneha dessa 
samiska rättigheterna, dels var och när dessa rättigheter fick utövas. 

Medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som hör 
till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötseln är tillåten där.1 

De samiska minoritetsrättigheterna knöts genom denna paragraf även i fortsätt
ningen till den enskildes medlemskap i samebyn. Rättsförhållandena som skapades 
av rennäringslagen 1971 har av Johannes Marainen åskådliggjorts i en skiss (se 
figur 3.) 

1971 års rennäringslag medförde således inte någon förstärkning av den sa
miska befolkningens rättsliga ställning i allmänhet. Minoritetsrättigheter, som jakt 
och fiske, förblev även i denna lag förbehållna ett litet fåtal 'privilegerade' samer, 
nämligen dem som var medlemmar i samebyn. Ytterst, skulle man kunna påstå, att 
de samiska rättigheterna var knutna till ägandet av renar. 

Även vad gäller kretsen av renskötselberättigade personer förändrades inte 
mycket genom RNL. Merparten samer var också i fortsättningen uteslutna från 
rätten att bedriva renskötsel och därtill relaterade rättigheter. För att få till stånd 
lönsamma och vinstbringande renföretag var ambitionen att ytterligare krympa 
antalet aktivt renskötande samer med 30 procent. Grundidén var att skapa en, vis
serligen liten, renskötande befolkning, som dock med hjälp av diverse rationalise
ringsåtgärder, som t.ex. en högre grad av mekanisering, kunde förvandla rensköt
seln till en räntabel näring. Några år senare framhölls även vikten av renskötselns 
rationalisering för hela den samiska kulturens fortbestånd. 
Rennäringen är en förutsättning för att samekulturen skall bestå. Endast i begränsad 
omfattning torde det därför vara möjligt för samerna att, om renskötseln skulle 
upphöra, hålla sitt språk, sin slöjd och övriga kulturyttringar levande under någon 

1 SF S nr 437 (1971), 25 §. 
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längre tid. Det allmänna borde därför genom olika åtgärder medverka till att för
bättra förutsättningarna för renskötselns rationalisering.1 

Figur 3 Samer enligt 1971 års rennäringslag. A. Aktiva renskötare. B. Icke-aktiva 
renskötande samebymedlemmar. C. Icke sameby medlemmar. D. Icke-renskötsel-
berättigade. Efter Marainen, Johannes (1992), "Social Stratification and Marriage 
among the Saami in Talma and Könkämä, 1901-1923", i Roger Kvist (ed.) Rea
dings in Saami History, Culture and Language III. (Center for Arctic Cultural Re
search, Umeå University, Miscellaneous Publications, no 14.) Umeå, s. 93. 

Rationaliseringen av rennäringen och minskningen av arbetsstyrkan framställdes på 
1970-talet som villkor och garanti för samekulturens fortbestånd. Drygt en tredje
del av de i renskötseln sysselsatta personerna, och med dem deras familjer, skulle 
överge sin plats och sina rättigheter för att på så sätt garantera den samiska kultu
rens fortsatta existens. 

De samiska kvinnornas formella jämställdhet 
De samiska kvinnorna jämställdes genom andra paragrafen i 1971 års rennäring
slag med männen beträffande renskötselrätten. I fortsättningen tillämpades lagen 
lika för båda könen. Män kunde numera förvärva renskötselrätten genom att ingå 
äktenskap med en samisk kvinna med sådan rätt. 

1 SOU nr 99 (1975), s. 55. 

Icke rensköt
ande samer 

Samebymedlemm Renskötsel-
berättigade samer 
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Ytterligare ett steg i riktning mot jämställdhet för samekvinnan utgjorde omfor-
muleringen av elfte paragrafen i rennäringslagen om medlemskap i samebyn. Jäm
fört med den tidigare lagstiftningen från 1928 formulerade sig rennäringslagen 
könsneutralt. Förändringen i språkbruket blir tydligast, när första stycket i RNL 
från 1971 angående medlemskap ställs mot motsvarande stycke i den föregående 
RBL från 1928. 

1. renskötselberättigad som deltar i renskötseln inom byns betesområde, 
a) lapp, som inom lappbyn driver renskötsel eller biträder i sådan näring, (...).2 

Bytet av den problematiska termen lapp mot den neutrala termen renskötselberätti
gad implicerade, att till denna kategori kunde höra både män och kvinnor. En öp
pen fråga är dock om den relativt könsneutrala avfattningen av lagtexten i prakti
ken förmådde att ändra på köns- och maktfördelningen inom samebyarna. 

Hur pass stor andel kvinnor deltog egentligen aktivt i rennäringen, genom att 
antingen själva vara renskötande eller genom att biträda i näringen?3 Av fyrtiotre 
samebyar i Sverige4 uppvisade tjugo samebyar aktivt kvinnligt deltagande i näring
en. I nära hälften av samebyarna fanns det alltså i början på 1970-talet aktiva 
kvinnliga renskötare respektive biträden. Denna siffra skulle kunna tyda på ett 
mycket stort kvinnligt deltagande i renskötseln. Så var dock inte fallet. Relateras 
antalet manliga renskötare till antalet kvinnliga renskötare framträder en helt annan 
bild. 

Totalt utgjorde de kvinnliga renskötarna bara sju procent av alla aktiva inom 
näringen. Därmed var alltså 93 procent av renskötarna i Sverige män. Eller uttryckt 
i totala siffror, av 887 aktivt renskötande personer var 824 män och 63 kvinnor.5 

Det är också möjligt att se skillnader i fördelningen mellan län och enskilda 
samebyar. Norrbotten uppvisade med åtta procent den klart högsta andelen kvinnor 
i näringen, jämfört med fem procent kvinnor i Västerbottens län och bara fyra pro

1 S FS nr 437 (1971), 11 §. 
2 SFS nr 309 (1928), 8 §. 
3 Nedanstående beräkningar återspeglar förhållandena vid årsskiftet 1971/72 och baserar sig på det 
statistiska material som återfinns som rådata i SOU nr 100 (1975). Samerna i Sverige. Stöd åt språk 
och kultur. Bilagor. Betänkande av sameutredningen. Stockholm 1975. Utbildningsdepartementet, 
bilagorna 62-110, samt s. 96-193. Mina beräkningar utfördes på gruppen aktivt renskötande personer, 
dvs. personer som själva aktivt bedriver renskötsel eller biträder däri. 
4 Koncessionsrenskötseln ej medtagen i beräkningarna. 
5 Det är svårt att bedöma hur många av dessa 63 kvinnor som var egna husbönder. Sådana uppgifter 
finns inte. Den mest positiva tolkningen av materialet skulle tyda på att maximalt 7% av de aktiva 
renskötarna i Sverige var kvinnor. Den mest negativa tolkningen av materialet skulle innebära att 
ingen av dessa kvinnor bedrev en helt självständig renskötsel såsom husbonde. 
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cent i Jämtlands län. Andelen kvinnor i rennäringen sjönk därmed successivt ju 
längre söderut man kom i Sverige.1 

Tabell 2 Antal personer som vid årsskiftet 1971/72 själva aktivt bedrev renskötsel eller 
biträdde däri fördelade efter kön och län. 

Län Totalt antal 
aktiva ren
skötare 

Män Andelen 

män i % 

Kvinnor Andelen 
kvinnor i 

% 

Norrbotten 618 567 92 51 8 

Västerbotten 117 111 95 6 5 

Jämtland 152 146 96 6 4 

Totalt 887 824 93 63 7 

Källa: SOU nr 100 (1975). Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. Betänkande av 
sameutredningen. Stockholm 1975. Utbildningsdepartementet, s. 96-181. 

Intressant är också en jämförelse av civilståndsfördelningen bland renskötande män 
och kvinnor (se tabell 3). Merparten män inom näringen, 53 procent, var ogifta 
jämfört med bara 22 procent av kvinnorna. Detta innebär att det i början av 1970-
talet var maximalt 14 kvinnor som var aktiva renskötare och ogifta. De flesta aktivt 
renskötande kvinnorna, nämligen 54 procent eller 35 stycken, var gifta. 

Tabell 3 Civilståndsfördelningen bland aktiva renskötare vid årsskiftet 1971/72. 

Ogift Gift Förut gift Totalt 

totalt % totalt % totalt % totalt % 

Män 436 53 371 45 17 2 824 100 

Kvinnor 14 22 34 54 15 24 63 100 

Källa: SOU nr 100 (1975). Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. Betänkande av 
sameutredningen. Stockholm 1975. Utbildningsdepartementet, s. 96-181. 

Siffermaterialet, även om det tolkas med försiktighet, visar på en tydlig trend för en 
stark underrepresentation av kvinnor inom kategorin aktiva renskötare och man kan 

1 Fördelat på enskilda samebyar uppvisade Könkämä, Vittangi och Lainiovuoma den högsta andelen 
kvinnliga renskötare med 25 procent, 24 procent respektive 22 procent. Alla dessa tre samebyar är 
belägna i Norrbottens län. Det skulle vara intressant att undersöka dessa närmare, vilket dock inte har 
skett inom ramen för föreliggande arbete. 
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bara konstatera att det var mycket ovanligt för kvinnor att vara (registrerade som) 
aktiva renskötare. Rennäringen hade utvecklats till att vara männens domän och 
kvinnorna återfanns på 1970-talet endast i marginell utsträckning. Vilka orsaker 
som ligger bakom den kvinnliga underrepresentationen kommer att undersökas i 
kapitel 4. 

Som nämnts, omvandlades samebyarna genom RNL 1971 till ekonomiska 
samfälligheter. Makt och inflytande i dessa samfälligheter skulle i alla betydelse
fulla spörsmål utövas av byns (per definition) aktiva renskötare, dvs. av klass 1 
medlemmar. Rösträtten graderades därutöver efter reninnehav. Varje påbörjat 
hundratal renar gav en röst. Rösträtten var därmed inte lika för alla samebymed
lemmar utan baserade sig på den enskildes ägande. Familjemedlemmar och tidigare 
aktiva renskötare hade bara mycket begränsade möjligheter att utöva direkt infly
tande över samebyns gemensamma angelägenheter. 

Klass 2 och klass 3 medlemmar ägde således en röst i fråga om val av ordfö
rande och revisor. I alla andra frågor, som samebyn skulle ta ställning till, tillkom 
rösträtt uteslutande de aktivt renskötande klass 1 medlemmarna. Vid årsskiftet 
1971/72 utgjordes 93 procent av klass 1 medlemmarna av män. I praktiken betydde 
detta att 93 procent av dem som hade förutsättningen att utöva makt var män, och 
att kvinnornas möjligheter till inflytande begränsade sig till 7 procent. Eftersom 
rösträtten graderades efter den enskildes reninnehav, är det svårt att uttala sig om 
hur många röster som exakt tillkom män respektive kvinnor. För att kunna uttala 
sig härom skulle det behövas tillgång till information om de enskilda individernas 
renantal. Sådan information är dock sekretessbelagd. 

Det torde vid det här laget stå utom allt tvivel att de samiska kvinnorna inom 
rennäringen utgjorde en marginaliserad grupp vars möjligheter att bli delaktiga i 
maktutövningen och få ökat inflytande var ytterst begränsade. Kvinnorna är snarare 
starkt underrepresenterade i fråga om att vara aktiva yrkesutövare och i fråga om 
innehav av reell rösträtt. 

Man måste fråga sig vad som skulle kunna vara orsaken till kvinnornas margi-
nalisering inom rennäringen. Förklaringen måste av allt att döma sökas på olika 
nivåer, dels finns det en extern förklaring som avser kvinnornas missgynnande i 
lagstiftningen, dels finns det interna förklaringar som måste sökas inom den ren
skötande befolkningen och i de enskilda personernas individuella mål och strategi
er; alltså i själva gruppdynamiken inom samebyarna. Jag kommer nedan att ge 
exempel på dessa två förklaringsnivåer. 

Trots att rennäringslagen hade ambitionen att jämställa den samiska kvinnan, 
fanns det en paragraf som nästan enbart drabbade kvinnorna och som allvarligt 
inskränkte kvinnornas möjligheter till jämbördigt inflytande inom näringen och i 
fråga om tillträde till den. Det handlar om trettonde paragrafen och dess stadgande 
om husfolkets renar. 
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Med renskötande medlem i sameby förstås medlem som själv eller genom sitt husfolk dri
ver renskötsel med egna renar inom byns betesområde. 
Renar som tillhör renskötande medlems husfolk anses i denna lag tillhöra den renskötande 
medlemmen.1 

Alla renar, som ägdes av personer i ett visst hushåll, ansågs tillhöra den renskötan
de familjemedlemmen. I vanliga fall betydde detta att de kvinnliga familjemed
lemmarnas renar registrerades/räknades under antingen fadern eller maken. Följden 
blev att de flesta samiska kvinnors medlemskap i samebyn snarare grundade sig på 
deras relationer till byns män, som dotter eller maka, än på deras egen renskötsel. 
Kvinnorna blev alltså även i 1971 års lag i praktiken underordnade männen och 
detta trots att de formellt var jämställda enligt lagen. Tvärtom, kan man säga att 
rennäringslagen, i detta fall och i praktiken, fastslog en ordning, där mannen är 
hushållets överhuvud. 

Antropologen Hugh Beach har i en artikel beskrivit den samiska kvinnans 
ställning inom samebyn under 1970-talet.2 Beach säger i artikeln att det var dåligt 
ställt med kvinnornas möjligheter till påverkan inom byn. Han menar att det kan ha 
legat i de stora renägarnas intresse att kvinnorna inte skulle ha full rösträtt. Ett en
kelt räkneexempel ska förtydliga hur kvinnorna kunde bli en bricka i maktkampen 
mellan stora och små renägare. 

Rösträtten graderades efter antalet renar. Ett innehav av 1-100 renar berättiga
de till en röst, dvs. att alla klass 1 medlemmar förfogade över åtminstone en röst på 
bystämman. För varje påbörjat hundratal renar fick den enskilde en röst till, alltså 
101-200 renar betydde två röster, 201-300 tre röster osv. Om alltså mannen ägde 
60 renar och hans hustru ägde 45, så förfogade mannen över två röster för ett sam
manlagt reninnehav av 105 renar. Men ifall mannen ägde 40 renar och hans hustru 
också ägde 40 renar, så fick mannen ändå bara en röst för det sammanräknade re
nantalet av 80 renar. I detta fall, och förutsatt att hustrun tyckte likadant som sin 
make om byns angelägenheter, skulle denne renskötare och hans likasinnade inom 
byn tycka att det var en fördel om kvinnan förfogade över en egen röst på bya-
stämman. Däremot vore det för de stora renägarna inom samebyn, alltså för dem 
som hade störst inflytande p.g.a. ett stort reninnehav, av fördel att eliminera kvin
nornas röster för att minimera antalet medlemmar som kunde utöva inflytande.3 

Det kan således har funnits krafter inom den renskötande befolkningen, som, 
även om de inte aktivt motarbetade kvinnorna, dock gynnades av deras marginali-
serade och underordnade ställning i lagstiftning och i sameby. 

1 S FS nr 437 (1971), 13 §. 
2 Beach (1982), s. 127-143. 
3 Beach (1982), s. 137. 
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Hur det känns att vara marginaliserad på detta vis framkommer i en intervju med 
Ann-Mari Spiik i en kort artikel i tidskriften Samefolket. 

Det är så man blir arg när man tänker på hur det är. (...) I ett samehem är det kvinnan som 
regerar, men när hon kommer till samebymöte och begär ordet då börjar karlarna fnissa. Att 
kvinnan ska tiga i församlingen är något som blivit en lag i samebyarna. Det enda vi får 
vara med om att rösta är valet av ordförande på mötet. Oj, vilket förtroende! Ifråga om den 
ekonomiska förvaltningen har vi ingenting att säga till om, trots att det är vi som sköter 
ekonomin hemma och bör väl vara något så när insatta i ekonomiska frågor. Det är bara de 
som är aktiva i renskogen som har bestämmanderätt. Men jag uppfattar mig själv som aktiv 
i renskötselarbetet. Jag rustar säcken åt min karl och kör honom dit han ska för att titta till 
renarna. När han kommer tillbaka på kvällen ska han ha mat och torra kläder. Sånvt här 
måste väl också räknas som en insats i renskötseln. Nej, rennäring slagen har inte beaktat 
kvinnorna.1 

Det kan lätt tänkas att fler samiska kvinnor i likhet med Ann-Mari Spiik har upp
levt sin situation som orättvis. Lagens definition att endast det direkta arbetet i 
renskogen skulle premieras och utgöra grunden för den reella maktutövningen 
inom byn överensstämmer illa med Ann-Maris uppfattning av den roll hon spelar i 
familjens renskötsel. Hon ser sig själv som aktiv i och med att hon sköter 'mark
servicen' åt sin make. Hennes insats för rennäringen räknades inte. Trots dessa 
uppenbara orättvisor har kvinnorna hittills inte utlöst några stora proteststormar 
eller uppror. Men kanske borde det enorma kvinnounderskottet i den renskötande 
befolkningen, som har beskrivits i SOU nr 99/100 (1975), tolkas i detta ljus: som 
en tyst protest av samiska kvinnor mot att bli marginaliserade både som kvinnor 
och som samer. Beslutet att flytta eller stanna är i varje fall något som dessa kvin
nor hade inflytande över. 

Genomgången av rennäringslagen ur ett genusperspektiv har visat att det råd
de en stor diskrepans mellan den normativa lagtexten och praktiken. Rent formellt 
fanns det inga hinder för samiska kvinnor (med renskötselrätt) att bli aktiva inom 
rennäringen och att komma i åtnjutande av alla därtill relaterade rättigheter och 
möjligheter till inflytande. Att bara ett litet fåtal kvinnor faktiskt har förmått att 
driva egna renföretag, tolkar jag som ett tecken på att det fanns strukturella hinder, 
både i lagstiftningen och i samebyn, som utgjorde svårigheter för kvinnorna. 

Anmärkningsvärt är också att RNL 1971 på sätt och vis återinförde husbonde
väldet, som hade avskaffats i Sverige år 1920, i och med att den gifta kvinnan blev 
myndig.2 Kvinnor och barn (husfolket) underordnades den renskötande medlem
men (husbonden). Husfolkets egendom (renarna) förklarades i denna lag tillhöra 

1 "Varför skall vi behöva sitta där som 000000 på våra egna möten?" (1975). Samefolket, nr 5, s. 119. 
2 Jfr t.ex. Sjöberg, Marja Taussi (1992), "Giftas och skiljas. Kvinnan, mannen och äktenskapet", i 
Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Stockholm, s. 69 och Nordborg, 
Gudrun (1997), "Om juridikens kön", i Gudrun Nordborg (red.) Makt & kön. Eslöv, s. 172f. 
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husbonden och det var han som förvaltade denna egendom och utövade det infly
tande (genom rösträtten) som husfolkets egendom gav honom.1 

Samernas urminnes hävd - 1993 års revidering av ren
näringslagen 
Rennäringslagen 1971 reviderades år 1993. Mot bakgrund av domslutet i skatte-
fjällsmålet ansågs en överarbetning av rennäringslagen vara nödvändig.2 Samerna 
hade på 1970-talet yrkat att de och inte staten ägde fjällområden benämnda skatte
fjäll i Jämtlands län, vilket ledde till en laglig prövning av äganderättsfrågan i Hög
sta domstolen. Högsta domstolen fann år 1981, att äganderätten till skattefjällen 
tillkom staten och att samernas rättigheter inom renskötselområdet utgjordes av en 
bruksrätt som ytterst vilade på urminnes hävd.3 Renskötselrätten ansågs därmed 
tillkomma hela den samiska befolkningen av urminnes hävd. En uppdelning av 
samerna i renskötselberättigade och icke renskötselberättigade, som den tillämpa
des i 1971 års rennäringslag, hade därmed inte längre någon rättslig grund och 
slopades genom 1993 års revidering.4 I fortsättningen blev alla samer bärare av 
renskötselrätten. Ordet renskötselberättigad utmönstrades därför ur lagtexten och 
ersattes i stället med ordet same. 

Samma proposition föreslog också inrättandet av ett Sameting - en särskild 
statlig myndighet med den huvudsakliga uppgiften att bevaka frågor som rör sa
misk kultur. Sametinget konstruerades som en slags hybrid, genom att det å ena 
sidan skulle vara statlig myndighet och å andra sidan folkvalt organ för samerna i 
Sverige. För att reglera Sametingets verksamhet stiftades en ny lag - den s.k. same
tingslagen.5 Således fick även samerna i Sverige ett folkvalt organ som kunde re
presentera deras intressen, detta i likhet med samerna i Norge och Finland som 
sedan en längre tid hade förfogat över egna ting6. Lagen trädde i kraft den 1 januari 
1993 - alltså under det år som av FN hade utsetts som det internationella året för 
urbefolkningar och samma år som Sverige beslöt att inte tillträda ILO konventio
nen nr 169 om ursprungsbefolkningarnas rätt till land och vatten. 

1 Den aktuella paragrafen i rennäringslagen har citerats på s. 89. 
2 RD 1992/93. Bihang till Riksdagens protokoll: Regeringens proposition 1992/93:32 om samerna och 
samisk kultur m.m., s. 88. 
3 RD 1992/93, s. 88ff. 
4 RD 1992/93, s. 183. 
5 SFS nr 1433 (1992). Sametingslag. 
6 I Finland inrättades ett sameparlament redan år 1973 och samerna i Norge erhöll ett eget Sameting 
år 1989. 
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1993 års revidering - en tandlös tiger 
Det mest omvälvande med revideringen av rennäringslagen var att den principiellt 
lagfäste att samerna som folkgrupp bär på renskötselrätt och dess birättigheter och 
att de har vunnit denna rätt genom urminnes hävd. Denna grundläggande föränd
ring i synsättet tog sig uttryck i omformuleringen av den första paragrafen i rennä
ringslagen. 

Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda 
mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. 
Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och 
grundas på urminnes hävd. 
Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby.1 

I motsats till tidigare lagstiftning, som hela tiden hade gått ut på att definiera, preci
sera och inskränka kretsen av renskötselberättigade samer i Sverige, utvidgades här 
renskötselrätten maximalt, så att den omfattade alla samer. Den omfattar därmed 
även samerna i Norge, Finland och Ryssland.2 Därutöver övergavs både det i den 
tidigare renbeteslagstiftningen så starkt betonade kravet på föregående generatio
ners aktiva renskötsel, och den juridiska definitionen av vem som i lagens mening 
skulle betraktas som same. Eftersom innehavet av renskötselrätten inte längre 
skulle begränsas till att gälla en liten krets samer, blev en definition av termen sa
me överflödig. Ingen same skulle längre utdefinieras, utan alla inkluderades på 
basis av urminnes hävd. 

Paragrafen, som vid första ögonkastet verkar innefatta alla samer, var dock 
minst sagt dubbelbottnad. Även om hela den samiska befolkningen hade blivit 
bärare av renskötselrätten, var det för merparten av samerna omöjligt att utöva 
denna rättighet. För att utöva renskötselrätten förutsattes, precis som tidigare, 
medlemskap i en sameby, vilket de allra flesta samer saknade. Genom att bibehålla 
kravet på samebymedlemskapet säkerställde lagstiftaren att antalet näringsidkare 
respektive renar inte skulle stiga. Ett ökat antal faktiskt renskötande samer skulle 
nämligen ha inneburit en rad praktiska och ekonomiska problem. 
Renantalet begränsas av tillgången på bete och bestämmer därmed det antal perso
ner som kan försörja sig på renskötsel. Rennäringslagens bestämmelser om att ren
skötseln skall bedrivas inom samebyar innebär följaktligen en nödvändig begräns
ning av renskötselrätten.3 

Revideringen hade alltså inte som mål att få fler samer att utnyttja sina mino
ritetsrättigheter, utan den försåg samerna som folkgrupp med en teoretisk rensköt

1 S FS nr 36 (1993). Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437); utfärdad den 28 januari 1993, 1 §. 
2 RD 1992/93, s. 182. 
3 RD 1992/93, s. 92. 
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selrätt, som för de allra flesta aldrig skulle kunna komma till användning. Kretsen 
av de faktiskt renskötande personerna i Sverige torde därför knappast ha påverkats 
i någon väsentlig utsträckning av stadgandena i den reviderade RNL 1993. Rätten 
är fortfarande knuten till renen (och förutsätter dessutom innehav av ett renmärke). 
Även i andra avseenden innebar den reviderade RNL i praktiken få förändringar. 
Så kom t. ex. den för kvinnorna så ogynnsamma trettonde paragrafen att gälla oför
ändrad. Paragrafen stadgade dels vem som skulle betraktas som renskötande med
lem i lagens mening, dels att husfolkets renar skulle anses tillhöra den renskötande 
medlemmen.1 Rennäringslagen höll också fast vid den graderade rösträtten på bys
tämman och fördelade också i fortsättningen makt och inflytande i samebyn efter å 
ena sidan medlemskapets natur och å andra sidan egendom i form av reninnehav.2 

Maktrelationerna torde med andra ord knappast har påverkats av denna lagrevide
ring. 

Den nya synen, att renskötselrätten tillkom alla samer, återspeglade sig även i 
medlemskapsparagrafens modifierade formulering. Paragrafen lyder i fortsättning
en som följer. 

Medlem i sameby är 
1. same som deltar i renskötseln inom byns betesområde, 
2. same som har deltagit i renskötsel inom byns betesområde och haft detta som stadigva
rande yrke och inte övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete, 
3. den som är make eller hemmavarande barn till medlem som avses under 1 eller 2 eller 
som är efterlevande make eller underårigt barn till avliden sådan medlem.3 

Här bör man nog fråga sig om denna formulering verkligen är könsneutral, eller om 
det snarare handlar om en tillbakagång till tidigare formuleringar i stil med 1928 
års renbeteslag, där termen lapp fann användning. Ordet same bär på en manlig 
konnotation och är därmed inte helt neutralt. 

Det är också intressant att notera att de ingiftas rätt till renskötsel helt har upp
hävts. Detta betyder att icke-samer på intet sätt, inte heller genom äktenskap som 
tidigare, kan komma i åtnjutande av samiska rättigheter. Ingifta icke-samer förbe
hölls dock möjlighet att bli sameby medlemmar och på så sätt bli delaktiga i byns 
renskötsel, men då uteslutande under punkt 3 i medlemskapsparagrafen. Som fa
miljemedlem fick de ingifta icke-samerna utöva renskötselrätten i enlighet med 
rennäringslagens bestämmelser, utan att egentligen själv ha någon renskötselrätt (se 
figur 4).4 

1 SF S nr 36 (1993), 13 §. 
2 SFS nr 36(1993), 59 §. 
3 SFS nr 36 ( 1993), 11 §. 
4RD 1992/93, s. 183. 
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Den reviderade rennäringslagen försåg alltså en hel folkgrupp med renskötselrätt 
men såg till att bara ett fåtal kunde utnyttja denna minoritetsrätt i praktiken, samti
digt som den tillät ingifta icke-samer att utöva en renskötselrätt, som de per defini
tion inte ens kunde vara bärare av! 

Figur 4 Samer enligt 1993 års revidering av rennäringslagen. A. Renskötande 
samer. B. Icke-renskötande samer. 

De samiska kvinnorna i 1993 års revidering 
Efter revideringen av 1971 års rennäringslag hade alla samer renskötselrätt. Där
med fick förstås också alla samiska kvinnor principiellt denna rätt. De kategorier 
samiska kvinnor, som genom tidigare lagstiftning hade uteslutits från sina minori
tetsrättigheter, som t.ex. år 1886 de icke-renskötande kvinnorna och år 1928 mer
parten av de skogssamiska kvinnorna, återfick härigenom sina hävdvunna rättig
heter. Rent formellt kunde de nu ta upp renskötsel, om de så önskar. I praktiken var 
dock inte denna rättighet mycket värd, då i själva verket enbart sameby medlemmar 
hade tillåtelse att utöva sin renskötselrätt. De allra flesta samiska kvinnor saknade 
medlemskap i en sameby och sannolikheten att de skulle få medlemskap var så gott 
som obefintlig. Rättigheterna existerade enbart på papperet. 

1993 års RNL förändrade heller inte situationen för de samiska kvinnorna 
inom renskötseln. Rösträtten i alla väsentliga samebyfrågor tillkom även i denna 
lag endast renskötande medlem1 och husfolkets renar räknades oförändrat in under 

Medlemmar i sai 

Ej medlemmar 
i sameby 

Alla samer har prin
cipiellt renskötselrätt 

1 SF S nr 36 (1993), 59 §. 
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'husbondens'.1 Ny statistik från SCB visar att endast drygt tolv procent, eller 114 
stycken, av alla renskötselföretag i Sverige är registrerade på kvinnor i alla ålders
kategorier.2 Dessa kvinnor förfogar över drygt sju procent av den renstam som ägs 
av de 'aktivt renskötande medlemmarna'.3 Kvinnornas medlemskap i samebyn 
grundar sig därför även i fortsättningen främst på deras roll som dotter, maka eller 
änka under punkt 3 i medlemskapsparagrafen, och mindre på deras roll som aktivt 
deltagande samer i byns renskötsel under punkt 1.4 Kvinnan står även i denna lag i 
beroendeställning till en renskötande äkta make, far eller bror; hennes husbonde. 

Sammanfattande diskussion 
Allt sedan den första renbeteslagen tillkom i Sverige år 1886, har den samiska 
kvinnans rättsliga ställning successivt försvagats.5 Antingen tillskrevs den stora 
majoriteten av alla kvinnor aldrig några speciella samiska rättigheter (lapprivilegi-
er) eller så förlorade de sina särrättigheter genom en allt snävare lagstiftning. 

Främst 1928 års renbeteslag måste betecknas som i hög grad diskriminerande 
gentemot samiska kvinnor inom renskötseln. Det stadgades att dessa kvinnor skulle 
mista sina privilegier (sin renskötselrätt), när de gifte sig med en man som själv 
inte ägde samma rättighet. Här föreligger en tydlig parallell till andra, betydligt 
äldre fall i svensk lagstiftning, som avsåg att reglera överföring av privilegier och 
egendom. Maria Sjöberg beskriver ett sådant fall i artikeln "Kvinnans sociala un
derordning - en problematisk historia" (1997). Sjöberg analyserar arv och gifter
mål med kung Kristoffers landslag som utgångspunkt.6 När det gäller frälsejord 
innehöll denna lag bestämmelser om att det var mannens klasstillhörighet som 
avgjorde vilken status jorden skulle få. Om en adelsänka som innehade frälsejord, 
gifte sig över klassgränserna med en enkel bonde, gick hon miste om sin frälserätt. 
Jordens status omvandlades från frälsejord till skattejord.7 Sjöberg menar att adel
skvinnornas socialt nedgående giftermål i sig inte rubbade den sociala ordningen 
(då deras söner inte tillhörde adeln utan lägre samhällsklasser), men att adelsmän
nens klass kunde dräneras på materiella maktresurser. Giftermålsfrågan prioritera-

1 SF S nr 36(1993), 13 §. 
2 Svensk rennäring (1999), tabell 3.22, s. 49. Av dessa 114 kvinnor är 55 kvinnor äldre än 60 år. Även 
om dessa äger egna renskötselföretag är det mycket osannolikt att de själva skulle utföra arbetet i 
renskogen. I denna kategori kan det även finnas ett större antal änkor som har ärvt företaget efter sina 
makar. 
3 Svensk rennäring (1999), tabell 3.23, s. 49. 
4 SFS nr 36(1993), 11 § . 
5 För en sammanfattning av renbeteslagstiftningen i ett historiskt perspektiv, se Amft (1998a), s. 50. 
6 Kung Kristoffers landslag stadfästes redan år 1442. Lagen slog dock inte igenom i hela landet förrän 
Karl IX stadfäste den år 1608 och lät ge ut den i tryck. 
7 Sjöberg (1997), s. 178. 
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des därför i slutet på 1500-talet och både högadeln och kungamakten verkade för 
ytterligare lagligt stöd för att förhindra socialt nedgående giftermål.1 Det stödet 
gavs slutligen i 1622 års adelsprivilegier som fastställde att den adelskvinna som 
gifte sig med en ofrälse man helt gick miste om sin frälsejord, som då tillföll hen
nes närmaste släktingar.2 Sjöberg drar slutsatsen att adelsmännen baserade sin 
maktposition i samhället på det jordinnehav, som de kunnat tillskansa sig genom 
arv och giftermål och att kvinnans sociala underordning var en förutsättning för 
männens klassformering.3 

Bestämmelserna i 1928 års renbeteslagstiftning kan analyseras på ett liknande 
sätt. Även i det fallet handlar det om överföring av privilegier, lapprivilegier i stäl
let för adelsprivilegier. Kvinnorna (samiska och icke-samiska) blev den förmedlan
de länken mellan två generationer samiska män både beträffande överföring av 
privilegier och av egendom (renhjordar). Det finns dock vissa skillnader mellan 
regleringen för hur adelsprivilegier respektive lapprivilegier skulle förmedlas mel
lan generationerna. I det senare fallet låg en starkare betoning på överföring av 
själva privilegiet än på överföring av egendomen. Genom att lagfästa (sa
mekvinnans sociala underordning i renbeteslagen åstadkom lagstiftaren två ting. 
För det första garanterades att lapprivilegiet inte överfördes till icke-samiska män, 
så att kretsen av 'privilegerade' män inte utvidgades utöver den etniska gränsen.4 

Och för det andra säkerställdes, att privilegiet (och egendomen) förmedlades i 
manslinjen inom den privilegerade gruppen.5 I det här fallet föreligger snarare en 
etnisk formering än en klassformering. Till skillnad från Sjöbergs exempel, där 
männen inom högadeln själva agerade för att få tillstånd kvinnornas underordning i 
lagen, påfördes i renbeteslagen bestämmelserna utan att samerna själva agerade för 
detta eller önskade detta, snarare tvärtom. Det var helt och hållet det svenska sam

1 S jöberg (1997), s. 179. 
2 Sjöberg (1997), s. 179. 
3 Sjöberg (1997), s. 179. 
4 Redan 1917 föreslogs att på något sätt begränsa antalet personer 'som borde komma i å tnjutande av 
lapprivilegiet.' Frågan aktualiserades sedan igen under 1920-talet och i förarbetet till 1928 års lag 
(SOU nr 25 (1927), s. 45) kan man läsa följande. "För att förhindra att det s.k. lapprivilegiet komme 
andra tillgodo än dem som skäligen kunde göra anspråk därpå har tanken uppstått att bland annat 
genom fastställande i lagen av begreppet lapp begränsa kretsen av dem, som borde få åtnjuta de sär
skilda lapprättigheterna." 
5 Här finns det ytterligare en skillnad jämfört med adelskvinnorna. Till skillnad från barn som föddes i 
ett äktenskap mellan en adelskvinna och en bonde, förbehöll renbeteslagen möjligheten för barn ur ett 
'gränsöverskridande' äktenskap mellan en samisk kvinna och en 'oprivilegerad' man att återfå lappri
vilegiet. "Om exempelvis en lapp, vars fader eller farfader icke drivit renskötsel, efter föräldrarnas 
död ärver en renhjord direkt av sin morfader, som idkat denna hantering, synes det obilligt, om ej 
lappen, därest han önskar, finge fortsätta morfaderns näring." SOU nr 25 (1927), s. 46. Det verkar 
som om lagstiftaren hade för avsikt att överföra lapprivilegiet till den 'utgifta' kvinnans manliga 
avkomma. Hur och om detta verkställdes och om även den kvinnliga avkomman kunde återfå lappri
vilegiet kan endast en studie av den då gällande rättspraxisen utvisa. Detta vore ett intressant fält för 
en fördjupad undersökning. 
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hållets syn på samerna och erfarenheter av privilegier överhuvudtaget, som låg till 
grund vid utformningen av 1928 års renbeteslag. 

Detta var inte den enda gången lagstiftaren för den samiska befolkningen 
återinförde bestämmelser, som redan för länge sedan hade förkastats som otidsen
liga för den svenska befolkningen. Nästa gång detta skedde var i 1971 års rennä
ringslag, som på ett subtilt sätt återinförde något som närmast liknar husbondeväl
det, som redan år 1920 hade avskaffats i Sverige. Kvinnorna jämställdes i och för 
sig formellt i andra paragrafen, genom att de inte längre miste sina privilegier vid 
ett 'olämpligt' giftermål, samtidigt som de helt underordnades mannen (den ren-
skötande medlemmen) genom en kombination av två andra paragrafer (13 § och 59 
§). Och det är inte utan förvåning som man vid sekelskiftet 2000 återfinner ordet 
'husfolk' i modern och dessutom i gällande svensk lagstiftning. Det är nämligen så 
att 1993 års revidering av rennäringslagen använder termen 'husfolk' och håller 
fast vid de två ovannämnda paragraferna. De för kvinnorna negativa bestämmelser, 
som paragraferna innehåller, existerar onekligen på en normativ nivå, dvs. i lag
stiftningen. Men hur har det sett ut i praktiken? Är kvinnorna i praktiken underord
nade männen i samebyarna? Denna fråga undersöks närmare i kapitel 4. 

Genom 1993 års revidering erhöll återigen alla samer den principiella rätten 
att bedriva renskötsel. Och återigen finns mekanismer på plats som skall förhindra 
att alltför många personer i praktiken gör bruk av sin sedvanerätt, som renskötsel
rätten numera anses utgöra. Bara den som är medlem i en sameby kan utöva ren
skötsel. På sätt och vis har därmed medlemskapet i samebyn blivit till en förmån 
eller till ett 'privilegium'. 

Överlag har renbeteslagstiftningen sedan slutet av 1800-talet och fram till i 
dag lagfäst relationerna mellan könen i enlighet med gamla svenska förebilder. 
Mannen har varit norm under hela denna process och det har endast varit den man
liga delen av det renskötande hushållets totala aktivitet (nämligen den omedelbara 
vården av renhjorden) som av lagstiftaren utsetts till det främsta kvalificerande 
kriteriet för att erhålla del i samiska 'särrättigheter/privilegier'. Man bortsåg full
ständigt från den kvinnliga sidan. 

Analysen av renbeteslagstiftningen utifrån ett genusperspektiv antyder även 
att det har funnits en maktobalans mellan den svenska och den samiska befolkning
en. Hur denna maktrelation har gestaltat sig i och genom renbeteslagstiftningen 
undersöks i det följande. 
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Att skapa en 'autentisk' minoritet — om maktre
lationen mellan svenskar och samer från slutet av 
1800-talet och framåt 

Inledning' 
Sverige kan beskrivas som ett etniskt komplext samhälle med tanke på att det i 
landet — förutom en svensk befolkning — finns en samisk urbefolkning2, en 
mycket gammal finsktalande befolkning i Tornedalen, romer och ett stort antal 
invandrare med varierande kulturell bakgrund. Trots detta har Sverige som natio
nalstat dominerats av enbart en etnisk grupp — nämligen den svenska befolkning
en, som antalsmässigt är i majoritet och som i praktiken monopoliserat den territo
riella, politiska och ekonomiska makten. 

Alla andra etniska grupper kan därför hävdas befinna sig i en underordnad 
position i förhållande till den svenska befolkningen, som på grund av sin samhälle
liga position har haft möjligheten att konsekvent framställa den egna gruppen som 
normen och alla övriga etniska grupper som avvikande ifrån denna norm. Detta har 
varit speciellt framträdande i samband med det svenska nationsbygget och den 
likriktning av medborgarna som moderniseringsprocessen har fört med sig.3 Detta 
gör att även tolkningsföreträdet, det vill säga makten att definiera vad som utgör 
relevanta kunskaper och egenskaper i olika samhälleliga sammanhang, generellt 
innehas av den svenska befolkningen.4 

I det följande ämnar jag belysa hur maktrelationen mellan den dominerande 
svenska befolkningen och den underordnade samiska befolkningen har gestaltat sig 
från 1880- till 1970-talet. Jag kommer också att undersöka i vilken utsträckning 
denna maktrelation har bidragit till att konstituera 'en autentisk5 samisk befolkning' 
samt hur den har påverkat den enskilda samens möjlighet att leva sitt liv som en del 
av den samiska ursprungsbefolkningen. 

1 Detta kapitel har tidigare varit publicerat i form av en artikel och föreligger här i lätt modifierad 
form. Amft (1998b), s. 585-615. Mitt resonemang och mina resultat har i senare forskning ytterligare 
bekräftats och verifierats, se Mörkenstam, Ulf (1999), Om "Lapparnes privilegier Föreställningar 
om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. (Stockholm Studies in Politics 67.) Stockholm. 
2 Användningen av begreppen 'same', 'samisk' och 'den samiska befolkningen' är inte oproblema
tisk, se även Svonni, (1996b), s. 112ff. 
3 Jfr Ehn, Billy, Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar (1993), Försvenskningen av Sverige. Det natio
nellasförvandlingar. Stockholm. 
4 Jfr Anderson, Benedict (1996), Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. London och Hobsbawm, Eric (1983), "Introduction. Inventing Traditions", i Eric Hobs-
bawm and Terence Ranger (eds) The Invention of Tradition. Cambridge, s. 1-14. 
5 Med 'autentisk' avses 'äkta, oförfalskad'. 
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Tidigare forskning om samerna har inte analyserat maktrelationen mellan svenskar 
och samer utifrån genus- och etnicitetsperspektiv.1 Jag anser att en kombination av 
dessa båda perspektiv och teoribildningar är absolut nödvändig, när man vill be
skriva relationerna som har existerat mellan dessa två etniska grupper. 

Etniska relationer kan beskrivas som maktrelationer och kännetecknas av en 
mindre eller större obalans mellan parterna. För att bättre belysa maktaspekten i 
samspelet mellan den svenska och den samiska befolkningen från slutet av 1800-
talet fram till 1970-talet kommerjag att använda termen 'den dominerande grup
pen' (<dominant group)2 som beteckning för den svenska befolkningen, eftersom 
den innehar makten i en nationalstat. Den samiska ursprungsbefolkning som saknar 
en egen nationalstat och vilken inte såsom grupp kan sägas äga makten i Sverige 
betecknas med termen 'den underordnade gruppen' (,subordinate gro up). Fördelen 
med denna terminologi är att den inte fokuserar på det numerära förhållandet mel
lan olika grupper utan att den i stället ger uttryck för maktrelationen mellan dem. 
Den antyder därutöver att det kan existera en hierarkisk ordning mellan grupperna. 
Denna hierarkiska ordning och en viss befolkningsgrupps dominans över andra 
grupper förklaras emellertid inte utifrån gruppstorleken, utan genom gruppens do
minerande position i samhället. Det mera vanligt förekommande begreppsparet 
majoritet/minoritet ser jag som problematiskt på grund av dess brist på analytisk 
exakthet vid granskning av maktförhållandet mellan olika etniska grupper. Detta 
begreppspar implicerar ofta att den makthavande gruppen också är den numerärt 
största.3 Så är inte alltid fallet. Så behärskades till exempel Sydafrika länge av den 
vita befolkningen, trots att de vita antalsmässigt befann sig i minoritet. Där orden 
majoritet och minoritet förekommer i denna artikel brukas de därför enbart i syfte 
att beskriva ett kvantitativt förhållande och inte för att uttrycka en maktrelation. 

Staten och samerna 
Den svenska statens agerande gentemot den samiska befolkningen ger en möjlighet 
att närmare undersöka maktrelationen mellan två etniska grupper, där den ena 
gruppen är den dominerande gruppen och den andra har en underordnad ställning. 
Samerna har under mycket lång tid endast haft begränsade möjligheter att direkt 

1 För en diskussion om genusperspektivets betydelse vid undersökningen av renbeteslagstiftningen, se 
Amft (1998a), s. 19. 
2 Jfr Schermerhorn, Richard (1996), "Ethnicity and Minority Groups", i John Hutchinson and Antho
ny D. Smith (eds) Ethnicity. Oxford, s. 17f. Schermerhorn tillämpar kategorierna dominant 
group/subordinate group på ett delvis annorlunda sätt. Hans metod har kritiserats för att utgå ifrån att 
etniska grupper alltid utgör en del av ett större samhälle. På detta vis problematiseras inte relationen 
mellan etniska grupper och nationer, Hutchinson and Smith (1996), s. 15. 
3 Jfr Arnstberg, Karl-Olov och Ehn, Billy (1988), Etniska minoriteter i Sverige förr och nu. Malmö, s. 
9, och Schermerhorn (1996), s 17f. 
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påverka de lagar och den politik som berör dem, som t.ex. i fråga om renbeteslag
stiftningen. Samerna var dåligt eller inte alls representerade i de kommittéer som 
arbetade fram nya lagförslag.1 I början av 1900-talet hade samerna ännu inte orga
niserat sig politiskt och det var inte förrän år 1950, då Svenska samernas riksför
bund grundades, som samerna fick ett effektivt påtryckningsorgan. Staten har såle
des nästan obehindrat kunnat utforma sin samepolitik enligt den dominerande be
folkningens föreställningar om vad som är autentiskt samiskt utan att i någon större 
utsträckning behöva ta hänsyn till samernas — den underordnade gruppens — egna 
önskemål. Nomadskoleväsendet, som segregerade de renskötande fjällsamernas 
barn från andra barn och gav dem en sämre utbildning, lappväsendets förmynderi 
och dess långtgående kontrollverksamhet samt en periodvis starkt diskriminerande 
renbeteslagstiftning, som splittrade upp den samiska befolkningen i olika slags 
samer, är bara några exempel på den svenska befolkningens maktutövning och 
bruk av sitt tolkningsföreträde.2 

Den omfattande uppdelningen av den samiska befolkningen i olika kategorier 
med olika rättigheter, som genom lagstiftning påtvingades samerna av den domine
rande etniska befolkningen, har haft direkta konsekvenser för den samiska minori
teten. Den dominerande befolkningen har på grund av sin maktposition i samhället 
haft möjligheten att diktera villkoren för den samiska befolkningens existens, och 
har även påverkat gruppens konkreta levnadsförhållanden och i princip även defi
nierat vilka individer som skall ingå i gruppen. Genom lagstiftning har staten såle
des haft makten att formulera strukturella betingelser för den samiska befolkningen 
enligt sina egna stereotypa uppfattningar om vad som är kännetecknande för en 
'äkta' same och hur en sådan borde leva.3 Dessa stereotyper kom efterhand att bilda 
grunden för en idealbild av samerna och det samiska samhället som inte överens
stämde med verkligheten. Med dessa idealtypiska föreställningar som mall diktera
de staten villkoren för hur 'äkta' samer borde livnära sig och vilken utbildning som 
var lämplig för dem. Denna den dominerande svenska befolkningens makt att uti
från och från sitt eget perspektiv definiera hur den samiska befolkningens existens
villkor skulle formuleras, har varit kopplad till både den lagstiftande och den verk
ställande makten. Staten har på ett mycket konkret plan kunnat vidta sådana same
politiska åtgärder, som resulterat i att det samiska samhället omformats i enlighet 
med rådande svenska idealtypiska föreställningar. 

1 Se Sjölin, Rolf (1996), Samer och samefrågor i svensk politik. En studie i icke-makt. Egen distribu
tion i samarbete med Institutionen för samiska vid Umeå universitet, s. 81f. 
2 Se t.ex. Ruong, Israel (1975), "Historisk återblick rörande samerna", i SOU nr 100, Samerna i Sve
rige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. Betänkande av sameutredningen. Stockholm 1975. Utbild
ningsdepartementet, bilaga 4, s. 426-428. 
3 Med stereotyper avses här en förenklad framställning av 'de andra' som inte behöver överensstäm
ma med verkligheten. Stereotypernas syfte är att upprätthålla etniska gränser mellan grupper och 
existerar såväl hos den dominerande som hos den underordnade befolkningen. Eriksen (1993), s. 34-
36. 
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Då denna politik varierat över tid, och då den dominerande befolkningen också har 
kunnat välja från vilket perspektiv det samiska ska definieras, har den samiska 
befolkningen, främst genom de konkreta strukturella åtgärderna, splittrats i olika 
sociala kategorier. Kategoriseringarna har även inneburit ett förtryck av den under
ordnade befolkningen. Samerna har inte haft något inflytande över definitionerna 
av kategorierna och deras innebörd och i många fall har de inte heller själva kunnat 
välja vilken av kategorierna de ville tillhöra. Man kan därutöver anta att den 
asymmetriska maktrelationen mellan de två etniska grupperna också har påverkat 
och förändrat könsrelationerna hos den underordnade befolkningen. 

Renbeteslagstiftningen som etnisk särlagstiftning — bak
grund 
Sedan år 1886 existerar en särskild lagstiftning i Sverige, som har reglerat rensköt
seln praktiskt taget in i minsta detalj och som har tilldelat den samiska urbefolk
ningen speciella minoritetsrättigheter. Själva kärnan i det som länge kallades 'lapp-
rivilegiet' utgörs av samernas ensamrätt att bedriva renskötsel.1 Till detta 'privile
gium' har även andra rättigheter varit knutna.2 Renskötseln har därmed utvecklats 
till ett näringsfång, men även till en livsföring, som genom lagstiftning uteslutande 
har förbehållits en etnisk grupp — samerna. Inkludering i respektive exkludering 
från dessa rättigheter eller detta 'privilegium' har skett efter etniska linjer och ren
beteslagstiftningen kan därmed sägas ha varit en etnisk särlagstiftning. 

Den grundläggande tanken bakom renbeteslagstiftningen var att lagfästa och 
bekräfta vad som ansågs konstituera ett hävdvunnet samiskt levnadssätt. Staten 
fokuserade sitt intresse på och stiftade lagar för ett samiskt levnadssätt av flera 
möjliga. Den renskötande delen av den samiska befolkningen förde då ett noma-
diskt liv som förutsatte stora arealer för renbete. Speciellt den fjällsamiska rensköt
seln var, jämfört med den mera stationära skogssamiska renskötseln, i behov av 
långa och sammanhängande flyttleder från och till de säsongsbundna betesmarker
na. Dessa låg i olika ekologiska zoner: sommarbetet i högfjällområdet och vinter
betet i skogslandet.3 Renskötseln hade utvecklats vid en tidpunkt då samerna så 

1 I äldre språkbruk var det vanligt att beteckna de samiska särrättigheterna/minoritetsrättigheterna för 
'lapprivilegiet', se t.ex. språkbruket i förarbetena till 1928 års renbeteslag, SOU nr 25 (1927), s. 45.1 
de fall orden 'lapp/lappar' används sker detta i anslutning till dåtidens språkbruk bl.a. i direktcitat. I 
övriga fall används orden ' same/samer', som är samernas egen beteckning. 
2 För en beskrivning av de samiska särrättigheternas innehåll, se s. 108, fotnot 1. 
3 Att utnyttja olika ekologiska zoner på det här beskrivna sättet har varit vanligt förekommande i 
Sverige. Det ska dock påpekas att även andra sätt som t.ex. en migration mellan den norska kusten 
och det svenska skogslandet förekom. För en översiktlig beskrivning av variationer beträffande re
sursutnyttjande inom renskötseln, se Kalstad, Johan Albert (1982), "Kystsamisk reindrift", Ottar, nr 
4, s. 39-43. 
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gott som ensamma disponerade naturresurserna i lappmarken och därför var ett 
sådant extensivt markutnyttjande relativt oproblematisk.1 Den fortskridande jord
brukskolonisationen och nybyggarverksamheten i kombination med en omfattande 
avvittring, som började i Jämtland vid mitten av 1800-talet, förändrade emellertid 
förutsättningarna för renskötseln. Samernas traditionella renbetesmarker krympte 
och delades upp i takt med att nybyggen grundades på gamla samiska skatteland 
och jordbruket fick fotfäste i skogslandet och senare även i delar av fjällområdena.2 

Samer och nybyggare började konkurrera om betesmarker, fiskesjöar och andra 
naturtillgångar och som en följd av detta uppstod konflikter mellan grupperna.3 

För att skydda samernas intressen och för att förhindra att de helt trängdes 
undan, vilket staten befarade skulle leda till det samiska folkets utdöende, definie
rades och förankrades de renskötande samernas rättigheter och skyldigheter gente
mot den bofasta nybyggarbefolkning i lappmarken i 1886 års renbeteslag.4 

Efter dess tillkomst för mer än ett sekel sedan, har renbetetslagstiftningen 
emellertid reviderats mer än tjugo gånger och tre helt nya och kompletta renbe
teslagar/rennäringslagar har utfärdats.5 De flesta ändringarna har varit av justerande 
natur, medan de stora lagrevideringarna år 1928 och år 1971 har varit genomgri
pande och inneburit omvälvande förändringar av samernas sociala, ekonomiska 
och kulturella liv. Trots att rennäringen har utvecklats till småföretagsamhet, ofta 
med marknadsmässigt tänkande som grund, bedrivs den än i dag inom ramen för de 
betingelser som rennäringslagstiftningen föreskriver. 

Makten att definiera 
För den moderna nationalstaten Sverige har det varit nödvändigt att utveckla krite
rier för svenskt medborgarskap, för att kunna bedöma vem som ska inkluderas i 
eller exkluderas från medborgerliga rättigheter/skyldigheter. När sedan vissa grup
per garanteras etniska särrättigheter måste staten därutöver utveckla entydiga krite
rier för vem som ska anses tillhöra den etniska gruppen. Dessa definitioner blir ett 
instrument vid en kategorisering.6 Det är i det här sammanhanget som t.ex. en stat 

1 För en utförlig redovisning av rennomadismens uppkomst i en del av de svenska lappmarkerna, se 
Lundmark (1982). 
2 Jfr Ruong (1982), s. 50-54 och s. 60-62. För en detaljerad beskrivning av ett sådant kolonisations
förlopp och dess konsekvenser för fjällsamerna i Vapsten i Tärnafjället, se Moritz (1990). 
3 För en kort beskrivning av nybyggesverksamhetens inverkan på fjällsamernas och skogssamernas 
resursutnyttjande, se Campbell, Åke (1982, facsimileutgåva efter originalupplagan 1948), Från vild
mark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens 
genombrott. Umeå, s. 56-58. 
4 Jfr Ruong (1982), s. 226. 
5 Nya renbeteslagar tillkom år 1898, år 1928 och år 1971, som tidigare har nämnts. Den sistnämnda 
lagen reviderades 1993 och är nu i kraft i den reviderade formen. 
6 Jfr Eriksen (1993), s. 84f. 

102 



Sâpmi iförändringens tid 

som Kanada utvecklade en juridisk definition av vem som officiellt skulle betraktas 
som indian. 

Kanadensisk lagstiftning har sedan mitten av 1800-talet ställt upp och flera 
gånger ändrat de kriterier som gäller för indiansk grupptillhörighet och som leder 
till ett juridiskt erkännande av att en person är indian (Indian status). Sedan särrät-
tigheter infördes för indianer, har det blivit nödvändigt att sätta upp exakta kriterier 
för vilka personer, som ska omfattas av respektive uteslutas från dessa rättigheter. 
Till en början kunde indiansk grupptillhörighet härledas såväl utifrån faderns släkt
linje (patrilinjärt) som utifrån moderslinjen (matrilinjärt). År 1869 eliminerades 
emellertid rätten att härleda Indian status utifrån matrilinjära kriterier, vilket fick 
till följd att endast barn som hade indianska fäder fick räknas som indianer.1 Indian 
status kunde ännu på 1980-talet endast ärvas på fädernet.2 Rent genetiskt måste en 
sådan definition av härstamning anses som pseudo-biologisk och helt godtycklig, 
eftersom den underkände att modern kunde ge upphov till indiansk identitet och 
därmed indianska särrättigheter. Kvinnan måste ju rent biologiskt ha spelat en lika 
stor roll som mannen, när det gäller att föra över genetiskt arv. 

Exemplet är intressant därför att det tydligt visar att biologiska föreställningar 
om 'människoraser' är kulturellt konstruerade.3 Det blir också tydligt att alla as
pekter av den etniska identiteten, som individer teoretiskt har, inte accepteras av 
omgivningen. Barn ur ett blandäktenskap mellan en indiansk kvinna och en icke
indian kunde enligt kanadensisk lag inte vara indianer och därmed heller inte göra 
anspråk på indianska rättigheter. I det här fallet var det alltså den politiskt-legala 
kontexten, som dikterades av den dominerande befolkningen i Kanada, som i rea
liteten förhindrade överförandet av indiansk grupptillhörighet från mödernet. 

Exklusionen av moderslinjen och den juridiska diskrimineringen av de indian
ska kvinnorna i Kanada bottnade av allt att döma i en rädsla för att det indianska 
blodet skulle kunna 'urvattnas'. Vid en sådan utveckling skulle det ha funnits risk 
för att den dominerande befolkningen kunnat hävda att det inte längre fanns några 
'autentiska' indianer och att det därmed inte längre fanns någon anledning att be
hålla indianska särrättigheter.4 Men även ekonomiska överväganden spelar en roll. 
Stora belopp fördelades varje år bland den indianska befolkningen (med Indian 
status ) som en kompensation för tidigare generationers marköverlåtelser till den 
kanadensiska staten, men även ersättningar för upplåtelser till oljebolagen tillföll 
indianerna. Dessa pengar skulle i så fall ha fördelats mellan åtskilliga tiotusen, 

1 Roosens (1990), s. 27f. 
2 Detta framgår tydligt ur Roosens (1990), s. 34. Jag har inte kontrollerat i kanadensisk lagstiftning 
om en ändring i frågan har kommit till stånd. 
3 Se även Eriksen (1993), s. 85. 
4 Roosens (1990), s. 33. 
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kanske upp emot hundratusentals, fler personer om samma rättigheter hade gällt för 
barn från blandäktenskap mellan indianska kvinnor och icke-indianska män.1 

Hur såg det ut i Sverige som vid sekelskiftet befann sig i en jämförbar situa
tion som Kanada? Även i Sverige existerade en ursprungsbefolkning, vilken staten 
var i behov av att identifiera och avgränsa som bärare av särrättigheter. Exempel 
från Statistiska centralbyråns (SCB) och lagstiftarens försök att definiera och kate
gorisera den samiska befolkningen visar den svenska statens sätt att hantera situa
tionen. 

Under 1920- och 1930-talen försökte SCB att exakt fastställa den norrländska 
befolkningens etniska bakgrund.2 Samer, svenskar och finnar hade levt sida vid 
sida under lång tid och giftermål över de etniska gränserna var inte ovanliga. För 
att utifrån definiera individers etniska tillhörighet valdes en kombination av ling-
vistiska kriterier (hemspråk) och biologiska kriterier (härstamning).3 Eftersom den 
svenska nationalstaten inte accepterade subjektiva kriterier, alltså att en person 
ansåg sig tillhöra en speciell etnisk grupp, måste i stället en mängd olika objektiva 
kriterier skapas i syfte att fastställa grupptillhörigheten. Man kan emellertid fråga 
sig hur pass värderingsfria dessa kategorier egentligen var, eftersom det var den 
svenska staten som i enlighet med rådande rasbiologiska föreställningar ställde upp 
olika kriterier som dessutom varierade över tid. Under sken av objektivitet skapa
des en vetenskaplig 'sanning' baserad på en föreställning om inneboende kulturella 
skillnader hos människor, som dessutom kunde legitimera statens agerande gente
mot samerna. SCB opererade vid sina försök med blodsband som innefattade en 
föreställning om väl avgränsade kategorier, dvs. att det existerade 'renblodiga' 
svenskar respektive 'renblodiga' samer. Man utgick ifrån att det principiellt skulle 
vara möjligt att exakt avgränsa dessa grupper. Eftersom det förekom många fall av 
ingiften, hade det skapats en komplex gruppsammansättning i den samiska sam-
hällskontexten och det existerade därför ett stort antal individer som hade en svår-
definierad etnisk bakgrund. SCB:s problem var alltså att placera personer som inte 
motsvarade idealtypen/normen, dvs. sådana individer som hade 'blandat blod', i ett 
system av entydiga kategorier. I samband med 1920 års folkräkning löstes proble
met på pseudo-biologisk väg, vilket innebar att man helt enkelt ignorerade mo
derslinjen: barn från blandade äktenskap räknades tillhöra faderns 'folkstam'.4 

Bilden komplicerades ytterligare genom att de lingvistiska och biologiska 
kriterierna hos en del personer pekade åt två olika håll: en del samer hade övergått 

1 Roosens (1990), s. 33f. 
2 Lundmark, Lennart (1995), "Den svårfångade etniciteten", i Roger Kvist (red.) Föredrag vid Nor
diska Samehistoriska Symposiet i Lövånger 13-14 februari 1995. (Forskningsrapporter från Historiska 
institutionen vid Umeå universitet 9.) Umeå. 
3 SCB använde sig i enlighet med dåtidens språkbruk av termer som 'folkstam' och 'ras' i stället för 
etniska grupper. 
4 Lundmark (1995), s. 125f. 
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till att tala svenska eller finska. Enligt vilket kriterium för etnisk tillhörighet skulle 
dessa personer bedömas då det fanns två möjligheter? SCB var inte heller konsek
vent vid t illämpningen av kriterierna för olika grupper. Medan svenskar och finnar 
ansågs kunna byta grupptillhörighet vid språkbyte, försvårades övergången till en 
annan etnisk grupp i samernas fall. Lappar skulle vara lappar även om de talade 
svenska.1 

År 1930 gjorde SCB ett nytt försök att finna kriterier som skulle skilja 'äkta' 
samer från svenskar och finnar. Den här gången lades ännu större vikt vid det bio
logiska arvet och den samiska befolkningen blev bildligt talat dissekerad i syfte att 
kategoriseras som 'hellappar' eller 'halvlappar'. Personer som var födda i en lapp
by eller vars föräldrar var födda i en lappby och personer som var kyrkobokförda i 
lappbyar räknades som 'hellappar'. Var enbart fadern född i en lappby räknades 
barnen som 'halvlappar av lapsk stam', men om det istället gällde modern katego-
riserades barnen som 'halvlappar av svensk respektive finsk stam'. SCB tvingades 
dock medge att metoden inte var tillämplig på personer av utomäktenskaplig börd 
och 1930 års folkräkning slutade med att SCB själv öppet tvivlade på sina siffror.2 

Klassifikationsraseriet fortsatte även efter 1930 års folkräkning.3 

Vid den folkräkning som följde efter andra världskriget bestämde sig SCB för 
helt nya identifikationskriterier.4 Denna gång var allt tal om raser och folkstammar 
utrensat och i stället användes en kombination av språk (samiska som hemspråk) 
och anknytning till renskötsel. Utifrån denna nya kategorisering blev det möjligt att 
skilja på 'autentiska' samer, icke-samer och 'icke-autentiska' samer.5 

Som exemplen med SCB:s bemödanden att formulera en exakt definition vi
sar, är det dömt att misslyckas att med ett utifrån-perspektiv exakt klassificera in
dividers etniska tillhörighet. 

I slutet av 1800-talet ansågs den samiska befolkningen leva ett så distinkt 'sa
miskt' liv att en juridisk definition i renbeteslagstiftningen inte behövdes. Den som 
på grund av språk och härstamning och enligt den allmänna uppfattningen framstod 
som 'lapp' accepterades av lagstiftaren som tillhörande den samiska befolkningen 
och skulle därmed i rättsligt hänseende komma i åtnjutande av lapprivilegiet.6 

Den bild som framställdes på den tiden av samerna som nomader överens
stämde inte med verkligheten. Fjällsamerna ansågs vara lyckliga naturbarn och det 

1 Lundmark (1995), s. 125. 
2 Lundmark (1995), s. 127f. 
3 Lundmark (1995), s. 129. 
4 För att reda ut förvirringen från 1930 års folkräkning genomfördes år 1945 en särskild 'lappräkning' 
i landet. Lundmark (1995), s. 129. 
5 Med 'icke-autentiska' samer avses här sådana samer som föll utanför statens definitioner av vem 
som är same. Dessa kan trots detta ha ansett sig själva vara samer enligt subjektiva kriterier och kan 
också inom gruppen ha definierats som samer. 
6 SOU nr 25 (1927), s. 44f. 
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förekom att hela familjer fick resa runt i Europa och uppvisas till allmänt beskå
dande.1 På det viset spreds ytterligare en föreställning om 'den autentiska lappen' 
som i allt väsentlig baserades på den fjällsamiska kulturen och som bortsåg från 
alla andra icke-nomadiska men likväl samiska levnadssätt.2 Men som SCB:s försök 
på 1920- och 30-talen visar var kategorierna 'språk' och 'härstamning' allt annat än 
oproblematiska. Alla samer talade inte samiska och inte heller härstammade alla 
samer ur rent samiska parbildningar. Det var alltså inte så enkelt som lagstiftaren 
föreställde sig, att avgöra vem som 'objektivt sett' var same. En undersökning som 
genomfördes av 1919 års lappkommitté visade senare också i s iffror, att föreställ
ningen om att alla samer levde som nomader saknade all verklighetsgrund. Det 
stora flertalet samer var inte ens sysselsatta inom renskötseln, utan hade lämnat den 
och övergått till andra näringar.3 Enligt statens föreställning om den autentiska 
samen hade majoriteten av samerna övergivit den för dem 'naturliga' nomadiska 
livsföringen. De var inte längre renskötare. Frågan var nu hur dessa, inte längre 
riktigt 'äkta' samer, skulle behandlas i fortsättningen; om de genom att inte längre 
motsvara idealtypen, hade förverkat sina särrättigheter. 

Den linje som sedan drevs var att lapprivilegiet uteslutande skulle tillkomma 
'autentiska' samer. För att förhindra att detta privilegium kom andra till godo än 
dem som skäligen skulle kunna göra anspråk på det, skulle den krets som borde få 
åtnjuta de särskilda lapprättigheterna begränsas genom att man i lagen klart defini
erade begreppet 'lapp'.4 Men hur skulle man definiera en lapp? "Att (...) utsträcka 
lapprivilegiet till alla, som, huru avlägset som helst, kunna visa härstamning från 
en person av den lapska folkrasen, torde vara att (...) fastställa lappegenskapen på 
ett sätt, som strider mot allmänna uppfattningen."5 1928 års renbeteslag introduce
rade sedan en kombination av olika definitioner, som skulle garantera att endast 
'autentiska' samer omfattades av lagen. För det första fastställdes en uttalad ren
skötselrätt och personkretsen som var berättigad till denna rätt definierades särskilt. 

Rätt till renskötsel, varom i denna lag sägs, tillkommer den som är av lapsk härkomst, så 
framt hans fader eller moder eller någon av dessas föräldrar såsom stadigvarande yrke drivit 
renskötsel eller biträtt däri eller ock Konungens befallningshavande medgiver honom rätt 
därtill. Sådant medgivande må lämnas endast när särskilda skäl därtill äro.6 

1 Broberg, Gunnar (1981/1982), "Lappkaravaner på villovägar. Antropologin och synen på samerna 
fram mot sekelskiftet 1900", Lychnos, s. 27-86. 
2 Ett mycket tydligt exempel på denna konstruktion finns i Lundborg, Herman och Linders, F. J. (eds) 
(1926), The Racial Characters of the Swedish Nation. Uppsala, plate XXVII - XX. Materialet har 
samlats av Rasbiologiska institutet i Uppsala och visar under rubriken "Lapp prototype, relatively 
pure" bilder på uteslutande nomadiserande samer. 
3 Undersökningen utfördes i uppdrag av 1919 års lappkommitté, se SOU nr 25 (1927), s. 45. 
4 SOU nr 25 (1927), s. 45. 
5 SOU nr 25 (1927), s. 45. 
6 SFS nr 309 (1928), 1 §, första stycket. 

106 



Sâpmi i förändringens tid 

Det ställdes upp två kriterier som samtidigt skulle vara uppfyllda för att få del i 
renskötselrätten. Kombinationen av dels ett biologiskt kriterium (härstamning), 
dels ett kulturellt-näringsmässigt kriterium (renskötsel) säkerställde att enbart 'äk
ta' samer, dvs. sådana samer som motsvarade föreställningen, kom att kategorise
ras som renskötselberättigade personer. Sextio procent av fjällsamerna och åttio 
procent av skogssamerna uppfyllde inte dessa kriterier och exkluderades därmed 
från de särrättigheter, som de genom tidigare lagstiftning ägde - åtminstone på ett 
principiellt plan.1 Genom att bortdefiniera alla delar av den samiska kultu
ren/befolkningen som inte motsvarade den stereotypa idealbilden, skapades en 
autentisk samebefolkning som kunde motsvara förväntningarna. Effekten kom att 
förstärkas ytterligare med hjälp av en rad andra bestämmelser i lagen och med ut
nyttjande av andra samepolitiska åtgärder som t.ex. samisk skolpolitik. Speciellt 
1913 års nomadskolereform kan nämnas som exempel på en samepolitisk åtgärd 
som hade en sådan förstärkande effekt. Reformen innebar att de nomadiserande 
samernas barn fortsättningsvis erhöll en speciell form av undervisning med lägre 
ambitionsnivå och standard, medan bofasta samer hänvisades till den vanliga 
svenska folkskolan. Syftet med nomadskolereformen var därmed tvåfaldigt, dels 
skulle de 'äkta' samerna genom segregering hållas kvar inom nomadlivet och ren
skötseln, dels skulle de 'icke-autentiska' samernas barn assimileras in i den domi
nerande befolkningen och bli en fungerande del av majoritetssamhället.2 

Den dominerande befolkningens tolkningsföreträde gav också staten makten 
och legitimiteten att definiera vem som skulle betraktas som autentisk same i la
gens mening. "Med lapp avses i denna lag en var, som enligt vad nu är sagt äger 
rätten till renskötsel" heter det i lagen3 och de som föll utanför denna definition 
räknades på sätt och vis inte längre som samer utan likställdes i rättsligt avseende 
med den svenska befolkningen. De icke-autentiska samerna, dvs. de samer som föll 
utanför definitionen, kunde inte heller vara medlemmar i en lappby. Deras möjlig
heter att leva som en del av det samiska folket försvårades dels genom projektionen 
av renskötaren som idealtypen, dels genom en lagstiftning som exkluderade dem 
från alla samiska särrättigheter. 

1 Siffrorna är hämtade ur motivet till lagförslaget "angående de svenska lapparnas rätt till renbete i 
Sverige m m" som sedermera blev 1928 års renbeteslag. SOU nr 25 (1927), s. 45. 
2 För en historisk överblick över det samiska skolväsendet, se Svonni, Mikael (1996c), "Skolor och 
språkundervisning för en inhemsk minoritet — samerna", i Kenneth Hyltenstam (red.) Tvåspråkighet 
med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund, s. 149-162. Se även Pusch, 
Simone (1998), "Nationalismen och kåtaskolan. Remissvaren till O. Bergqvists Förslag till kåtaskol
reformen 1909-1912", i Peter Sköld och Kristina Kram (red.) Kulturkonfrontationen i Lappmarken. 
Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. (Kulturens frontlinjer, Skrifter från forskningspro
grammet Kulturgräns Norr 13.) Umeå, s. 95-136. 
3 SFS nr 309 (1928), 1 §, tredje stycket. 
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Renbeteslagen skapade en, som man kunde kalla det, autentisk minoritet och för
stärkte samtidigt bilden av den äkta samen som renskötare och nomad. Det existe
rade med andra ord en tydlig växelverkan mellan statens idealbild av samerna och 
det faktiska skapandet av en samebefolkning som motsvarade idealföreställningen. 
Ett exempel på en sådan växelverkan utgörs av bestämmelsen att de renskötande 
samerna inte fick bo i hus med fyra knutar utan, vilket bättre motsvarade och sam
manföll med idealtypen, helst i tält- eller torvkåtor.1 Med hjälp av lappväsendet var 
det till en viss grad möjligt att implementerà bestämmelsen så att den renskötande 
befolkningen tvingades att bo i kåtor eller förhindrades att bygga hus. 

Gamla och nya kategoriseringar 
Indelningen av den samiska befolkningen i en renskötande och en icke-renskötande 
grupp skapade en tydligare distinktion mellan olika slag av samisk livsföring och 
näringsfång, som i och för sig redan existerade vid slutet av 1800-talet. Det är där
för inte förvånande att även den första renbeteslagen förankrades i denna indelning 
som föreföll vara 'naturlig'.2 Eftersom 1886 års renbeteslag ville bekräfta och lag
fästa de renskötande samernas rättigheter/skyldigheter gentemot den bofasta be
folkningen, stadfästes enbart de aktivt renskötande samernas rättigheter. Detta 
innebar att i princip samtliga samiska särrättigheter blev direkt knutna till rensköt
seln. Den icke-renskötande delen av befolkningen nämndes aldrig i lagen och ex-
kluderades därmed i praktiken från etniska särrättigheter som ju förutsatte aktiv 
renskötsel.3 

Den nomadiska livsstilen, som främst karaktäriserade fjällsamerna, skilde sig 
väsentligt från den i lappmarkerna bosatta svenska befolkningens företrädesvis 
agrara livsföring. Renskötseln utgjorde den mest markanta kulturella skillnaden 

1 S FS nr 309(1928), 41 §. 
2 Även många samer accepterade indelningen i renskötande och icke-renskötande, men det fanns 
också samer som inte godtog denna. Här ska främst nämnas Elsa Laula som pläderade för att inte göra 
åtskillnad mellan renskötande och icke-renskötande samer. Hon bifogade till 1908 års motion en 
skrivelse där hon framställde sina åsikter. Om denna motion och Elsa Laula, se Ruong (1982), s. 183-
186. Se även Laula, Elsa (1904), Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Stock
holm. 
3 De samiska särrättigheterna bestod bl.a. i att bedriva renskötsel, att begagna sig av land och vatten, 
att jaga och fiska. Den gav dessutom rätt till skogstäkt för husbehov utan erläggande skatt. De flesta 
av dessa rättigheter var inte villkorslösa, utan lagen dikterade tid och plats för rättigheternas giltighet. 
Även om de icke-renskötande samerna i praktiken exkluderades från alla rättigheter som följde ren
skötseln, hade de såsom en del av den samiska befolkningen trots allt rätten att själva när som helst 
åter ta upp renskötseln. På detta vis kunde de icke-renskötande samerna enligt 1886 års lag i princip 
få del av de samiska minoritetsrättigheterna. Mer om renbeteslagstiftningens bestämmelser och dess 
konsekvenser för samerna från ett genusperspektiv, se Amft (1997), s. 301-310. 

108 



Sâpmi iförändringens tid 

mellan grupperna1 och framstod därmed som en 'naturlig' markör och ett slags 
demarkationslinje mellan det som var autentiskt samiskt och det som var svenskt. 
Staten skapade i det här fallet inga nya kategoriseringar utan använde en redan 
befintlig distinktion, för att skilja mellan olika slags samer, vilka sedan tilldelades 
eller berövades olika rättigheter. Det var alltså inte själva kategoriseringen som var 
ny och som verkade förtryckande, utan förtrycket bestod i den dominerande grup
pens definition av vilka som skulle hänföras till den ena eller den andra kategorin. 
Genom att skydda de renskötande samernas rättigheter, men lämna de icke-
renskötande samerna utanför, byggde den första renbeteslagen en hög mur som 
åtskilde olika samiska grupper, så att den samiska befolkningen i Sverige kom att 
delas mitt itu. Denna första kategoriklyvning skärptes och utökades att gälla nya 
områden i de efterföljande renbeteslagarna och samerna hamnade ofrivilligt i allt 
fler kategorier. 

Även om det på det konkreta planet redan år 1886 blev av avgörande betydel
se för den enskilda samen till vilken av de två kategorierna han/hon hänfördes, var 
det fram till s lutet av 1920-talet ännu teoretiskt möjligt för varje same att välja att 
tillhöra den ena eller andra kategorin. En icke-renskötande same kunde i princip 
börja med renskötsel och en renskötande same kunde slå sig ned och bli jordbruka
re.2 Efter den stora revideringen av renbeteslagen år 1928 blev samerna i praktiken 
förhindrade att fritt välja vilken kategori man ville tillhöra. 

Renbeteslagen 1928 införde en uttalad renskötselrätt för en liten och i lagen 
väldefinierad grupp samer.3 Alla som föll utanför denna grupp ålades i princip ett 
'renskötselförbud',4 dvs. de fick enligt lagen i fortsättningen inte börja med ren
skötsel och åtnjuta de privilegier, som hörde samman med denna näringsform. 
Samerna delades nu in i renskötselberättigade och icke-renskötselberättigade per
soner och staten introducerade därmed genom denna lag helt nya kategorier. Ren
skötselförbudet innebar för de icke-renskötande samerna ytterligare en försämring 
av deras redan försvagade rättsliga ställning. Nu uteslöts de såväl formellt som 
reellt från alla samiska rättigheter och likställdes i stället i juridiskt hänseende med 
den svenska befolkningen och kunde därmed inte göra några anspråk på samiska 
särrättigheter. 

Men statens kategorisering av den underordnade samiska befolkningen stan
nade inte vid en sådan enkel tudelning, utan via lagstiftningen skapades ännu fler 

1 Renskötseln som kriterium kunde lika väl användas för att skilja mellan olika slags samer som för 
att åtskilja samiskt från svenskt. 
2 Jfr Cramér och Prawitz (1970), s. 64 . 
3 För en detaljerad redovisning av lagens bestämmelser och deras konsekvenser för samerna, se Amft 
(1998a), s. 28-36. 
4 'Renskötselförbud' är inte någon term som användes i 1928 års renbeteslagstiftning, utan ett be
grepp som jag har använt för att förtydliga den faktiska innebörden av lagen för den icke-
renskötselberättigade delen av den samiska befolkningen. 
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kategorier som ledde till en ökad uppsplittring. Om den första kategoriklyvningen 
delade in den samiska befolkningen i personer innanför renskötseln och personer 
utanför renskötseln, så splittrades den förstnämnda gruppen ännu en gång; den här 
gången i renskötselberättigade samer som var medlemmar i lappbyn och sådana 
som inte var medlemmar i lappbyn.1 Lappbymedlemmar fick bara de samer och 
deras familjer vara, som bedrev aktiv renskötsel inom byns område. Och det var 
endast denna lilla grupp som faktiskt tilläts att utnyttja de särrättigheter som var 
knutna till renskötseln. Detta innebar dock inte att alla som formellt hade rensköt
selrätt också i praktiken utnyttjade den, därför att medlemskapet i lappbyn definie
rades som en tvingande förutsättning för renskötseln. Kategoriklyvningarnas 
komplexitet framgår av figur 2 (s. 77). 

Sammanfattningsvis kan man hävda att nästan alla indelningar av den samiska 
befolkningen som introducerades via 1928 års renbeteslag i själva verket utgjorde 
helt nya kategorier. Dessa påtvingades samerna och splittrade den samiska befolk
ningen i allt fler subgrupper enligt en typisk söndra-och-härska-princip. Speciellt 
indelningen i kategorierna renskötselberättigade och icke-renskötselberättigade har 
beskrivits som ett hot mot samernas framtid på grund av den polarisering den inne
burit.2 

1928 års lag gjorde därutöver en åtskillnad mellan skogssamer och fjällsamer. 
Indelningen i sig var inte ny, utan skillnaden mellan skogs- och fjällsamernas lev
nadssätt var välkänd och brukad av såväl den svenska befolkningen som av samer
na själva.3 Det nya var den betydelse som lagen angav för den ena respektive den 
andra kategorin. Tidigare renbeteslagstiftning hade talat om 'lapparne'4, som avsåg 
alla samer, medan 1928 års lag i vissa fall gjorde åtskillnad mellan 'fjällappar' och 
'skogslappar'.5 Lagen innehöll speciella paragrafer som riktade sig direkt till fjäll-
renskötseln respektive skogsrenskötseln och som delvis tilldelade dessa två grupper 
olika rättigheter/skyldigheter. 

1 C ramér och Prawitz (1970), s. 40-48. 
2 Ruong (1982), s. 188. 
3 En viktig skillnad mellan den fjällsamiska och den skogssamiska renskötseln är deras respektive 
arealanvändning. Den skogssamiska renskötseln använder sig enbart av betesmarker i skogslandet 
medan fjällrenskötseln använder sig såväl av fjällregionen för sommarbete som av skogsregionen för 
vinterbete. Den fjällsamiska renskötseln kräver därför långa flyttningar. Tillgången på tillräckligt 
renbete vintertid är en direkt avgörande faktor för hjordens välstånd och storlek. Skogssamernas 
renhjordar befann sig således hela året om i det ekologiskt mest betydelsefulla området för båda 
renskötselformerna, nämligen i skogslandet. Problemet som därigenom kunde uppstå var att skogsre
narna under sommarmånaderna trampade sönder den torra renlaven och på så vis inte bara förstörde 
vinterbetet för skogsrenskötseln utan också för fjällrenskötseln. För en utförlig beskrivning av den 
dåtida skogsrenskötselns olika former, se Manker, Ernst (1968), Skogslapparna i Sverige. Stockholm, 
och av fjällsamernas levnadssätt, se t.ex. Manker, Ernst (1947), De svenska fjällapparna. Stockholm. 
4 T.ex. SFS nr 38 (1886), 1 § och SFS nr 66 (1898), 1 §. 
5 Se t.ex. SFS nr 309 (1928), 2 §, 3 §, 15 §, 27 § och 28 §. 
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Enligt renbeteslagen var det till exempel möjligt att när som helst förbjuda skogs-
samerna att beta sina renhjordar i känsliga områden, om skogsrenskötseln skulle 
visa sig "medföra väsentligt hinder eller avsevärd skada för fjällrenskötseln".1 Ba
sen för skogssamernas renskötsel kunde när som helst slås undan och göra detta 
näringsfång mycket osäkert. Den fjällsamiska renskötseln däremot fick företrädes
rätt, vilket inte bara befäste fjällsamernas rättsliga ställning i jämförelse med 
skogssamernas, utan som också i förlängningen stärkte fjällsamernas kultur. Häri
genom fick en gammal indelning en ny innebörd och blev av mycket stor betydelse 
för de renskötande samernas konkreta näringsutövning och fortsatta existens som 
en egen kulturell subgrupp i den svenska nationalstaten. 

Att hålla folk på plats — kategoris e ring som en form av 
förtryck 
Indelningen renskötande/icke-renskötande var som sagt inte irrelevant för samerna, 
utan snarare en distinktion som även samerna själva använde sig av. Men tidigare 
hade denna enkla indelning inte haft någon annan innebörd än att just beskriva den 
primära ekonomiska basen för olika typer av samisk livsföring. För vissa var ren
skötseln viktigare än för andra. Utan att den samiska befolkningen hade något in
flytande över det, tvingades enskilda individer sedan anpassa sig till en stereotyp 
föreställning om den autentiska samen eller lämna det samiska livet, i varje fall om 
man ser det med den dominerande gruppens ögon. Man kan därför hävda att statens 
kategoriseringar har lett till ett förtryck av den samiska ursprungsbefolkningen, 
men också bidragit till att underordna gruppen. Denna underordning bestod i att 
samerna i den offentliga diskursen — och i kulturdarwinistisk anda — framställdes 
som om de befann sig på ett lägre stadium i den mänskliga utvecklingen.2 Mycken 
möda lades ned på att bevisa det samiska folkets inneboende underlägsenhet med 
avseende på bland annat intellektuell och fysisk kapacitet i jämförelse med andra 
och högre stående kulturer.3 Rasbiologiska institutet i Uppsala genomförde t.ex. 
omfattande skallmätningar bland samerna. Underordningen av samerna innebar 
samtidigt också den svenska befolkningens överordning och gav på detta vis legi-

1 S FS nr 309 (1928), 3 §, tredje stycket. Skogsrenskötseln skulle även ge vika ifall den befanns "vara i 
synnerlig mån betungande för den jordbrukande befolkningen eller störande för odlingens fortgång". 
För en mera utförlig framställning och analys av skogssamernas rättsliga ställning i ett historiskt 
perspektiv, se Skogs samerättsutredning (1997), Sametinget, Kiruna. 
2 Jfr Uppman (1978), s. 30-58 och Lundmark (1998), s. 92-94. 
3 Jfr verksamheten vid Rasbiologiska institutet i Uppsala och bl.a. Herman Lundborgs arbeten. För 
bilddokument som mycket talande illustrerar konstruktionen av den samiska befolkningens underläg
senhet och de 'nordiska' folkens överlägsenhet, se Lundborg och Linders (1926), plate XL-XLIV. Se 
därutöver plate XXVII - XX som tydligt visar konstruktionen av den autentiska samiska befolkningen 
som nomadiserande renskötare. 
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timitet åt dess dominerande position i samhället och åt den rådande hierarkiska 
ordningen. Omtolkningen av gamla kategoriers innebörd och skapandet av nya 
kategorier som var främmande för samerna innebar även ett strukturellt, och i 
somliga fall även individuellt, förtryck. Samerna hade inte själva definierat katego
rierna och kunde inte i samma utsträckning som tidigare byta livsstil utan att löpa 
risk att inte längre betraktas som samer. 

Den enskilde samen kunde efter 1928 års lag inte längre fritt välja livsföring 
och förlorade därmed delvis självbestämmandet över sitt liv. Bildligt talat byggde 
de många kategoriseringarna höga murar mellan olika samiska subgrupper och höll 
på det viset även de olika grupperna kvar i sin respektive livsföring. Det var bl.a. 
skolgången som hjälpte till att upprätta dessa murar. Den övervägande delen av de 
samiska barnen gick i den vanliga svenska folkskolan, där de lärde sig bli goda 
svenska medborgare precis som alla andra, medan barn till fjällsamer segregerades 
från den vanliga skolan. De undervisades i sin tur under vissa perioder i kåtalik-
nande skolor, som skulle om inte förbereda dem för livet i renskötseln i varje fall 
inte avvänja dem. 

Efter 1928 var en rekrytering ur bl.a. skogssamiska led in i renskötseln väsent
ligt försvårad, eftersom flertalet skogssamer hade definierats som icke-autentiska 
samer. Men inte ens alla fjällsamer kunde börja med renskötsel, för även bland 
dem hade majoriteten definierats bort från renskötsel och samiska särrättigheter. 
Alla dessa kategoriseringar i kombination med definitionen av vem som skulle vara 
same i lagens mening hjälpte till att avgränsa en liten men till synes 'autentisk' 
renskötande kärnbefolkning, som kom att bli symbolen för det allmänsamiska. Man 
skulle t.o.m. kunna hävda att den begränsade rekryteringen av 'utomstående' till 
främst den renskötande befolkningen som en konsekvens fick att staten mellan 
1928 och 1971 även till en viss grad kunde kontrollera denna grupps sammansätt
ning. 

Murarna som staten hade byggt upp mellan olika samiska grupper var höga, 
men de var inte helt utan sprickor. Även om de flesta hindrades från att passera 
gränsen mellan det autentiskt samiska och det icke-autentiskt samiska/det svenska 
fanns det en kategori som kunde överskrida gränsen — kvinnorna. Mellan år 1928 
och år 1971 hade enbart de möjlighet att gå över till den andra sidan och byta kate
gori. Anledningen till detta var att 1928 års renbeteslag utfärdade särskilda be
stämmelser som enbart gällde för kvinnor, nämligen följande: 

Rätt till renskötsel tillkommer ock kvinna, som är eller varit gift med man med dylik rätt. 
Ingår kvinna, som har rätt till renskötsel, äktenskap med man, som saknar dylik rätt, går 
hon rätten förlustig; Konungens befallningshavande obetaget att, där i något fall synnerliga 
skäl föreligga, medgiva, att hon, med de begränsningar i fråga om tid och renantal som 
kunna finnas lämpliga, må bibehållas vid rättigheten.1 

1 S FS nr 309 (1928), 1 §. 
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I jämförelse med de renskötande männen diskriminerades de samiska kvinnor som 
hade renskötselrätt som bördsrätt. Dessa kvinnor skulle förlora sina minoritetsrät
tigheter och, som vi ser, i praktiken tvingas att lämna renskötseln ifall de gifte sig 
med en icke-autentisk same eller med en svensk. Vid giftermål med en icke-
renskötselberättigad man bytte samiska kvinnor ur renskötselmiljö i princip även 
etnisk grupp. Staten betraktade dem i lagligt hänseende därefter som svenska kvin
nor, dvs. som en del av den dominerande befolkningen som inte kunde göra an
språk på särrättigheter. Även om kvinnorna själva fortsatte att känna sig som en del 
av den samiska befolkningen, möttes denna självidentifikation inte av ett statligt 
erkännande i juridisk bemärkelse. Det var alltså inte bara grupptillhörigheten som 
ändrades vid giftermålet utan även kvinnans rättsliga ställning. Nedanstående tabell 
åskådliggör förändringarna i mäns och kvinnors rättsstatus efter ingått äktenskap. -

Tabell 4 Förändringar i individens rättsliga status vid giftermål. 

i Före giftermål Efter giftermål 

Falli samisk man (+) / samisk kvinna (+) samisk man (+) / samisk kvinna (+) 

Fall 2 1 sam isk man (+) / samisk kvinna (-) samisk man (+) / samisk kvinna (+) 

Fall 3 samisk man (-) / samisk kvinna (+) samisk man (—) / samisk kvinna (-) 

Fall 4 i samisk man (-) / samisk kvinna (-) : samisk man (-) / samisk kvinna (-) 

Fall5 samisk man (+) / icke-samisk kvinna (-) i samisk man (+) / icke-samisk kvinna (+) 

Fallò samisk man (-) / icke-samisk kvinna (-) ; samisk man (-) / icke-samisk kvinna (-) 

Fall 7 icke-samisk man (—) / sa misk kvinna (+) : icke-samisk man (—) / samisk kvinna (-) 

Fall 8 icke-samisk man (-) / samisk kvinna (—) 1 ick e-samisk man (-) / samisk kvinna (-) 

Teckenförklaring: (+) = renskötselberättigad, (—) = icke-renskötselberättigad. 

Tabellen visar att männens rättsstatus förblev helt opåverkad av civilståndet. För 
männen spelade det i rättsligt avseende inte någon roll vem de gifte sig med. Deras 
personliga rättigheter förändrades inte av giftermålet. Kvinnornas rättsstatus var 
däremot föränderlig. För dem var det av avgörande betydelse med vilken man de 
ingick äktenskap, då den gifta kvinnans rättsliga ställning alltid automatiskt rättade 
sig efter makens. Denna bestämmelse var i kraft fram till år 1971, då en ny rennä
ringslag utfärdades, där staten även formellt jämställde kvinnor och män i det sa
miska samhället.1 

1 A mft( 1998a), s. 41-46. 
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Fall 3 och fall 5 i ovanstående tabell är speciellt anmärkningsvärda. De visar att 
kvinnorna kunde överskrida gränsen i båda riktningarna. En samisk kvinna som 
gifte sig med en same utan renskötselrätt fråntogs sin bördsrätt, medan en icke
samisk kvinna genom giftermålet tilldömdes samiska särrättigheter. Lagens be
stämmelser gällde därmed inte bara för kvinnor ur den renskötande miljön, utan 
även för kvinnor i allmänhet. Att kvinnor kunde gifta sig till minoritetsrättigheter 
gav dem lite större valmöjligheter i jämförelse med männen.1 De kunde använda 
giftermålet i strategiska syften, när de ville ändra sin rättsliga ställning och/eller sin 
etniska grupptillhörighet. Så kan det t.ex. tänkas att kvinnor ur 'icke-autentiska' 
fjäll- eller skogssamiska familjer kunde använda giftermål med en renskötselberät-
tigad same som strategi för att bli en del av den 'äkta' samiska kärnbefolkningen. 
Det kan också tänkas att en samisk kvinna medvetet valde att gifta sig svenskt för 
att slippa ifrån en livssituation som belade henne med ett stigma, dvs. en livssitua
tion där svenskar såg ned på henne. 

Trots att kvinnor hade större valmöjligheter, var alternativen begränsade. De 
kunde använda sig av olika strategier inom ramen för de regler som staten hade satt 
upp, men de kunde inte välja fritt. En samisk kvinna ur renskötarmiljö kunde inte 
välja att gifta sig med en svensk man och fortsätta sitt liv som en naturlig del av 
den renskötande befolkningen. Det var således statens bestämmelser som definie
rade den yttre gränsen för den enskilda individens valmöjligheter och denna yttre 
gräns fastställdes olika för män och kvinnor. Männen, oavsett etnisk bakgrund, 
hölls kvar på sina givna platser, medan en del kvinnor i viss mening tvingades att 
överskrida etniska gränser och ändra rättslig ställning. 

Under en period efter 1920-talet, då blandade äktenskap blev allt vanligare 
också i den renskötande befolkningen, torde statens bestämmelser ha inneburit, att 
många samiska kvinnor, frivilligt eller ofrivilligt, lämnade renskötselmiljön och i 
extrema fall till och med det samiska samhället. Dessutom lade staten här grogrun
den för sociala spänningar och konflikter inom renskötarsamhället, speciellt för 
konflikter mellan samiska kvinnor och ingifta svenska kvinnor. 

Den svenska statens agerande i frågan om kvinnornas rättigheter visar stora 
likheter med den kanadensiska statens agerande gentemot indianska kvinnor. Precis 
som i Kanada begränsades möjligheten för barn ur blandäktenskap att göra anspråk 
på etniska särrättigheter, i Kanada om fadern saknade Indian status och i Sverige 
om fadern saknade renskötselrätt. Under tiden 1928 till 1971 var det således inte 
heller i Sverige i praktiken möjligt att överföra samiska särrättigheter efter den 
kvinnliga bördslinjen. Barnens etniska tillhörighet och därmed också deras rättsliga 
status berodde endast på faderns etniska bakgrund och rättsställning. 

1 S e Cramér och Prawitz (1970), s. 44. 
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Makt att verkställa renbeteslagen 
Staten hade inte bara möjlighet att genom lagstiftning sätta upp ramar för samernas 
näringsutövning, utan den såg även till att skapa ett kraftfullt verkställande organ, 
vars huvudsakliga uppgift var att kontrollera att bl.a. renbeteslagens bestämmelser 
genomfördes i praktiken. Den nya myndigheten kallades lappväsendet och lokali
serades till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Den 
främste tjänstemannen var lappfogden som hade mycket långtgående befogenheter 
i fråga om tillsynen av renskötseln, men också kontrollen av den renskötande be
folkningen. 

Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 förstärktes lappväsendets roll, efter
som lappfogdarna fick s.k. lapptillsyningsmän till sin hjälp, vilket ökade möjlighe
terna till övervakning av renskötseln och den i renskötseln sysselsatta befolkning
en. På det lägsta steget i denna kontrollhierarki stod de samiska ordningsmännen, 
som i lappbyarna utgjorde en förmedlande länk mellan myndigheten och samerna. 
Ordningsmännen valdes i och för sig av samerna ur deras egna led, men tillsattes 
av länsstyrelsen.1 Lappväsendets uppbyggnad med svenska lappfogdar i toppen, 
tillsyningsmän, som oftast inte var samer i mellanledet, och samiska ordningsmän 
på den lägsta nivån garanterade en effektiv statlig kontroll, särskilt av de renskö
tande samerna. 

Förutom handläggningen och administrationen av renskötseln hörde bl.a. den 
samiska fattigvården, upplåtelser av jakt- och fiskerättigheter och handläggningen 
av tvister mellan renskötare och bofast bondebefolkning till lappfogdarnas ämbets
område. När det gällde skolväsendet så tillkom det inte de samiska föräldrarna utan 
lappfogden att bestämma vilka samiska barn som skulle gå i den segregerande no
madskolan och vilka som skulle gå i den vanliga svenska folkskolan. Så gott som 
all officiell kontakt mellan de renskötande samerna och omvärlden förmedlades 
genom lappfogdarna. På s.k. lappfogdesammanträden kunde samerna föra fram 
sina önskemål och klagomål som lappfogden sedan kunde vidarebefordra eller 
välja att inte åtgärda. Sammanträdena gav också lappfogden möjlighet att inhämta 
information och att underrätta samerna om ändringar i renbeteslagen osv. Lappfog
den satt bildligt talat som spindeln i nätet och den maktkoncentration som lades i 
hans händer var närmast total.2 Lappväsendet avskaffades inte förrän år 1971 och 
var som starkast etablerat under 1930- och 1940-talen.3 

Staten förmådde med lappväsendets hjälp att hålla den renskötande delen av 
den samiska befolkningen under ständig uppsyn och effektivt förmyndarskap. Men 
lappväsendet höll inte bara renskötarna på plats, utan även den icke-renskötande 

1 R uong(1982), s. 189. 
2 Ruong (1982), s. 189. 
3 Ruong (1982), s. 189. 
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samiska befolkningen. Genom sin blotta existens bidrog man till att vidga och 
vidmakthålla klyftan mellan samiska grupper med varierande näringar.1 

Den renskötande 'eliten ' 
Man ska ha i åtanke att renskötarsamhället som helhet ingalunda har varit ett ega-
litärt samhälle, dvs. ett samhälle som eftersträvat jämlikhet. Det har tvärtom varit 
ett stratifierat samhälle, där olika personer haft varierande och ibland motsatta in
tressen beroende på den enskilda individens sociala och ekonomiska ställning inom 
renskötseln och sedan slutet av 1800-talet även inom lappbyn. Rikedomarna har 
inte varit jämnt fördelade och det har därmed alltid funnits rika och fattiga familjer 
inom renskötseln. De som var fattiga var ofta tvungna att gå i tjänst hos en rik hus
bonde som hade råd att anställa drängar och pigor. Ibland kan enskilda renskötares 
intressen ha sammanfallit med statens och man kan förmoda att dessa personer har 
samverkat med lappväsendet. 

Renbeteslagen har genom sina definitioner senare omvandlat renskötarsam
hället och skapat en speciell grupp av personer som i rättslig bemärkelse utgjorde 
en 'privilegierad samisk elit'.2 Denna 'elit' uppvisade flest markörer för det som 
enligt definitionen gällde för 'autentisk samiskhet'. Den 'privilegierade' delen av 
den samiska befolkningen ägde samiska särrättigheter, bedrev ofta aktiv renskötsel 
eller hade direkt anknytning till den. Gruppen bevarade av allt att döma i högre 
grad än andra samiska undergrupper sitt eget samiska språk, fortsatte att bära sina 
traditionella dräkter både i vardagslivet och i offentliga sammanhang, många kunde 
slöjda och en del fortsatte även att jojka. Den breda massan samer däremot uppvi
sade inte en sådan koncentration av etniska markörer. 

Man kan också hävda att denna 'elits' intressen i vissa fall sammanföll med 
statens försök att begränsa den renskötande befolkningens gruppstorlek. Det har 
bl.a. inte varit i renskötarnas intresse att alla samer ska inkluderas i och också kun
na praktisera samiska särrättigheter. Om t.ex. alla kunde göra bruk av renbetesrät
ten, för att bedriva en hobbymässig renskötsel, skulle betesmarkerna krympa för 
dem som har renskötseln som ekonomisk bas.3 Den moderna renskötseln har ut
vecklats till en näring och bedrivs som alla andra näringar i enlighet med markna-

1 R uong (1982), s. 189. 
2 Med 'elit' menas här en viss grupp eller enskilda personer som innehar en överordnad ställning 
jämfört med andra grupper eller personer. De som tillhör eliten har högre status och högre prestige 
jämfört med andra personer. Vad som har betraktats känneteckna 'eliten' och vem som har tillhört 
denna har varierat över tid och har berott på hur 'eliten' har definierats i o lika sammanhang. Det har 
även varit av betydelse vem som har definierat 'eliten', om definitionen var statens och kom utifrån 
eller om den var samernas egen och kom inifrån. Det är inte självklart att statens och samernas defi
nition av 'elit' överensstämmer. 
3 Jfr Reichwald och Svedlund (1977), s. 59 och s. 144. 
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dens principer och regler. Renskötselföretagen har blivit ekonomiska företag och 
precis som all annan företagsverksamhet måste de gå med vinst. Om man bortser 
ifrån de intrång som t.ex. gruvdrift och vattenreglering innebär, bedrivs renskötseln 
inom en viss sameby på naturliga betesmarker vars kvalitet och maximala storlek 
regleras av naturen. Och det är just utnyttjandet av dessa begränsade betesmarker 
som har utgjort grunden för de samiska minoritetsrättigheterna. För att öka företa
gets avkastning måste varje enskilt renskötselföretag försöka att maximera sin till
gång på betesmarker. Det effektivaste sättet att uppnå detta har varit att begränsa 
antalet yrkesutövare, dvs. att hålla den renskötande befolkningen liten till antalet. 
Diskrimineringen av samiska kvinnor i lagen och bortdefinierandet av majoriteten 
av skogs- och fjällsamer kan därmed ha sammanfallit med renskötselns intressen. 

Några slutsatser 
Föreställningen att samerna i århundraden har delat en och samma kultur är både 
vilseledande och felaktig. I stället har den samiska befolkningen varit kulturellt 
differentierad långt före den första renbeteslagen i slutet av 1800-talet. Det fanns 
stora variationer i fråga om levnadssätt och traditioner, även i den renskötande 
befolkningen: fjällsamer och skogssamer skilde sig från varandra genom olika sätt 
att bedriva renskötsel. Skogssamerna i sin tur var en grupp samer, vars livsföring 
varierade en hel del, då vissa levde på en kombination av jordbruk och renskötsel 
och andra enbart av jordbruk. Skillnader förelåg också mellan andra grupper; 
sydsamer, lulesamer och nordsamer hade delvis olika traditioner och talade olika 
dialekter/språk. Att tala om och framställa 'samerna' som en enhet utgör därför en 
grov förenkling av den mycket komplexa sammansättningen av den samiska be
folkningen. Detta uttryckssätt implicerar existensen av en homogen allmänsamisk 
kultur som inte existerade i realiteten. 

Trots detta faktum framställde den svenska staten — som min studie visar — 
den nomadiserande kulturen som mest genuin och 'autentiskt' samisk och staten 
förde huvudsakligen en assimileringspolitik gentemot alla de samiska kulturvari
anter som inte motsvarade idealtypen. Jag vill hävda att den svenska staten genom 
lagstiftning och andra (same)politiska åtgärder har skapat en samisk befolkning 
efter den dominerande svenska befolkningens föreställning om hur 'äkta' samer 
borde vara och att den har bortsett ifrån alla andra samiska kulturvarianter. Detta 
skedde å ena sidan genom att staten via lagstiftning förstärkte och permanentade 
gränser för redan befintliga undergrupperingar inom den underordnade samiska 
befolkningen, och å andra sidan genom att skapa nya gränser mellan olika katego
rier av samer, som bl.a. den mellan renskötande och icke-renskötande samer och 
mellan bymedlemmar och icke-bymedlemmar. Endast de samer som staten definie-
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rade som 'autentiska' erhöll del i de samiska särrättigheter som bygger på urminnes 
hävd. 

Studien visar också att statens talrika kategoriseringar av den samiska befolk
ningen — i enlighet med den dominerande befolkningens stereotypa föreställning 
om den idealtypiska samen — har inneburit förtryck av gruppen. Detta berodde 
främst på att samerna som grupp varken ägde tolkningsföreträde eller hade någon 
reell makt i staten. De hade därför inget direkt inflytande över de kategorier som 
uppställdes, eller hur de definierades och de kunde i allmänhet inte heller själva 
välja vilken av kategorierna de ville tillhöra. Indelningen i olika kategorier har 
därmed i praktiken utgjort en form av förtryck av den samiska befolkningen. 

Tolkningsföreträdet hade ju den dominerande svenska befolkningen, som 
därigenom kunde utforma en diskurs, som faktiskt innebar uppfattningen om en 
intellektuell och fysisk underlägsenhet hos den samiska befolkningen. Genom att 
samerna närmast blev betraktade och framställda som omyndiga barn, som var i 
trängande behov av skydd, legitimerades statens förmynderi och intensiva kontroll 
av en hel befolkningsgrupp. Samtidigt garanterades på detta vis att den rådande 
hierarkiska ordningen i samhället inte kullkastades. Med andra ord var den samiska 
befolkningens underordning en garant för den svenska befolkningens överordnade 
ställning i samhället och staten. 

Studien visar att den dominerande befolkningens tolkningsföreträde var så 
långtgående, att det till och med var staten och inte samerna själva som definierade 
vem som tillhörde den samiska gruppen och vem som inte gjorde det. Speciellt 
efter 1928 var det uppenbart att en individs egenidentifikation som same inte åt
följdes av ett statligt och juridiskt erkännande. Statens snäva definition av vem som 
var same innebar t.o.m. att den renskötande befolkningen förhindrades att rekrytera 
nya (manliga) medlemmar utanför den egna gruppen. I stället förväntades att de 
renskötande samerna skulle gifta sig och skaffa barn inom den egna gruppen. I 
detta avseende har studien även visat intressanta paralleller med Kanadas agerande 
gentemot indianbefolkningen i landet. 

Också i Kanada hade staten tolkningsföreträdet, och staten utformade juridiska 
definitioner för om en person officiellt skulle betraktas som en indian eller inte. En 
annan likhet mellan dessa båda nationalstater var deras agerande gentemot kvin
norna i den underordnade etniska gruppen. På samma sätt som man i Kanada hind
rade indianska kvinnor från att ge upphov till indiansk grupptillhörighet och indi
anska särrättigheter (Indian status) i nästa generation, förhindrade även den svens
ka staten mellan 1928 och 1971 ett överförande av samiska särrättigheter via den 
kvinnliga bördslinjen. Barnens etniska tillhörighet definierades i stället utifrån och 
deras rättsliga status var såväl i Kanada som i Sverige endast beroende av faderns 
etniska bakgrund och rättsställning. 

Ett annat intressant resultat av min undersökning är att samekvinnorna — i 
likhet med indiankvinnorna — blev dubbelt underordnade. För det första under
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ordnades de på grund av sin etniska tillhörighet (som samer) och blev därigenom 
föremål för såväl negativ som positiv särbehandling. Sedan underordnades de en 
gång till på grund av sin könstillhörighet (som kvinnor). På detta sätt blev de sa
miska kvinnorna dubbelt marginaliserade. Man kan även utgå ifrån att statens 'pri
oritering' av renskötande samiska män och deras rättigheter i kombination med 
marginaliseringen av de samiska kvinnorna har påverkat relationen mellan könen. 
Vilka effekter lagstiftningen har haft för könsrelationerna och hur könsarbetsdel
ningen har sett ut och förändrats under ett sekel undersöks i nästa kapitel. 
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4 SAMISKA HUSHÅLL I FÖRVANDLING 
När ett samhälle förändras så radikalt som det renskötande samhället under det 
gångna seklet, inverkar detta oundvikligen även på relationen mellan könen. Ett 
nomadiskt levnadssätt kräver en annan arbetsdelning mellan familjemedlemmarna 
än ett liv som bofast eller - som det senare blev - ett liv inom ramen för stor- och 
konsumtionssamhället. Det blev nödvändigt att omdefiniera relationerna mellan 
könen och genusarbetsdelningen. 

I detta kapitel analyseras genusarbetsdelningen i ett historiskt perspektiv. Un
dersökningen består dels av en kartläggning av vem som utförde olika arbetsupp
gifter och om det var kvinnor eller män som utförde sysslorna, dels av en mera 
djupgående analys av vilka ansvarsområden kvinnor och män hade. Jag undersöker 
vidare vilken status arbeten i respektive ansvarsområde kunde ge och vilka sfärer 
med inflytande som fanns, där kvinnor och män utövade sin makt. Slutligen under
söks närmare hur pojkar och flickor har socialiserats i ett historiskt perspektiv. 

Genusarbetsdelningen i det renskötande samhället 
i ett historiskt perspektiv 
När jag först närmade mig källmaterialet, slog det mig att det var svårt att se ett 
mönster bakom genusarbetsdelningen i det renskötande samhället. Materialet fram
stod först som motsägelsefullt och i viss grad paradoxalt. Det existerade en mycket 
stor variationsrikedom mellan olika samiska bosättningsområden, mellan olika 
byar och till och med mellan olika familjer i en och samma by. Arbetsdelningen 
framstod därför först som en lång rad svårgripbara enskildheter. Informanterna 
talar om en stor jämlikhet mellan könen samtidigt som det uppenbarligen fanns en 
hierarkisk ordning mellan män och kvinnor. Kännetecknade för det rennomadiska 
samhället var också en stark social stratifiering, där levnadsvillkoren för rika ren
ägare respektive renlösa samer var mycket olika. Hur motstridiga uppgifterna än 
tycktes vara till en början, fanns det ett bakomliggande regelsystem, som produce
rar hela denna mångfald i fråga om arbetsdelningen och även andra relationer mel
lan könen. 

Den ordnande principen 
I detta avsnitt beskrivs den ordnande principen bakom genusarbetsdelningen i det 
rennomadiska samhället omkring sekelskiftet 1900 och framåt, så som den fram
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träder i intervjumaterialet. De variationer som kan observeras i den praktiska till-
lämpningen av denna princip beskrivs i det avsnitt som följer. 

I det rennomadiska samhället var i princip alla arbetsuppgifter bundna till kön. 
Om man tänker sig samtliga arbetsuppgifter som skulle utföras inom ramen för det 
renskötande hushållet, så var en del klart definierade som tillhörande ett kvinnligt 
ansvarsområde och andra ett manligt ansvarsområde. I sina respektive områden 
hade såväl husmor som husfar en mycket hög grad av autonomi. I kåtan och i allt 
hushållsarbete var det kvinnan som bestämde. Detta var den gifta kvinnans domän, 
där hon i princip var allenarådande. En del informanter uttrycker kvinnans maktpo
sition med orden att det var hon som var 'härskaren i kåtan' eller att det var hon 
som 'regerade i kåtan'.1 Mannens verksamhetsfält var det praktiska renskötselar
betet och allt som hörde därtill. Husmor och husfar hade ansvaret för att arbetsupp
gifter som hörde till respektive ansvarsområde utfördes. De organiserade det egna 
arbetet och fördelade också arbeten från det egna området på tjänstefolket och bar
nen. Husmor hade till sitt förfogande först och främst de yngre barnen (oavsett 
kön) upp till tio-tolvårs ålder, de äldre flickorna samt pigan, medan husfar förfoga
de över drängen och de äldre pojkarna och delvis även pigan och äldre flickor i den 
mån de behövdes i renskogen. 

Nedanstående figur vill schematiskt förtydliga grundprincipen bakom ge-
nusarbetsdelningen i det rennomadiska samhället. 

Figur 5 Schematisk skiss av genusarbetsdelningen på normativ nivå. Kvinnligt (1) 
respektive manligt (2) ansvarsområde. A. Mest kvinnligt arbete. B. Mest manligt arbete. 

Det kvinnliga ansvarsområdet representeras av fält 1 och det manliga ansvarsområ
det av fält 2. Eftersom det här handlar om en abstraktion av verkligheten, infogas 
även ett kontinuum, i figuren symboliserat av pilen, där A representerar de mest 
kvinnliga och B de mest manliga arbetena. 

1 D etta framgår ur i det jämtländska materialet, JLM, MinnesBanken. 
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Bild 3 En vaja mjölkas. Detta är ett arbete som vanligtvis utfördes av kvinnor. Foto: Erik 
Bergström (Västerbottens museums bildarkiv). 

Bild 4 En rentjur kastreras i rengärdet vid Mavas. En 'känslig' angelägenhet som framkal
lar diskretion hos somliga män och nyfikenhet hos andra. Bilden är tagen i Arjeplogs sock
en i Norrbottens län. Foto: Erik Bergström (Västerbottens museums bildarkiv). 
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Till det mest kvinnliga hörde allt hushållsarbete, t.ex. matlagning, mjölkning, 
klädsömnad, rengöring samt barntillsyn och barn-uppfostran, även husdjurskötsel 
(om sommaren), bärplockning och tillvaratagande av skohö. Till de starkast man
ligt kodade arbetena hörde bl.a. alla praktiska sysslor i renskötseln, t.ex. samlings
arbeten, bevakning och tillsyn av renhjorden, flyttning, skiljning, märkning, slakt, 
kastrering av rentjurar och frågor som hade att göra med tillverkning och lagning 
av redskap samt vedfång, jakt, fiske och köttberedning. Den faktiska fördelningen 
av dessa arbeten mellan familjemedlemmarna varierade beroende på familjens 
sammansättning. 

Livet som rennomader var ingen idealisk tillvaro. I en tid då sjukförsäkring, 
pension och dylikt ännu inte fanns, var familjerna tvungna att i första hand lita till 
sig själva och den egna förmågan att klara sig i alla lägen och även att klara av att 
producera det mesta som behövdes i hushållet. Detta innebar att alla familjemed
lemmar, oavsett ålder eller kön, skulle samarbeta för allas gemensamma väl. Alla 
hade sina funktioner och viktiga uppgifter att utföra. Det rennomadiska hushållet 
utgjordes alltså av två ansvarsområden, ett manligt och ett kvinnligt, men fungera
de och agerade som en enhet. För att ett hushåll skulle fungera, krävdes att båda 
ansvarsområdena var bemannade, att alla arbetsuppgifter utfördes och att man pro
ducerade det som var ens skyldighet. Båda dessa områden var livsnödvändiga och 
det gifta paret fick lita på varandra för att klara sitt gemensamma hushåll. Likafullt 
prioriterades i regel arbetet i renskogen och värderades därmed som hushållets 
viktigaste arbete. Arbetet med renhjorden hade den högsta statusen av alla arbets
uppgifterna och gav därför principiellt hög status åt alla dem som utförde detta 
arbete. Härtill kommer att det personliga anseende som en enskild individ åtnjöt 
ökade om personen ifråga ansågs vara särskilt duktig i renskogen1. 

Knuten till de två ansvarsområdena var också de specialkunskaper, som var en 
förutsättning för att alla arbetsuppgifter skulle kunna utföras. Kvinnor besatt t.ex. 
all kunskap (och genom övning även den nödvändiga färdighet) som krävdes för att 
tillverka familjens klädesplagg; alltifrån hur renskinn tillvaratogs och bereddes till 
det färdiga plagget. De hade därmed en unik kompetens inom det egna ansvars
området. Detsamma gällde för män, som således också förfogade över all den kun
skap och kompetens som behövdes i deras ansvarsområde och deras dagliga arbe
ten. Det gifta paret kan beskrivas som partners med egna autonoma maktområden 
och kompetenser som kunde ge dem status.2 Detta innebär inte att alla relationer 

1 Att kämpa med sarvar (hanrenar) i gärdet och att kastrera var starkt manligt kodade arbetsuppgifter. 
Informanten är född ca 1904 i Jämtland. Intervjuades 1980. JLM, MinnesBanken. 
2 Den gifta kvinnans och den gifta mannens ansvarsområden innebar en viss status i sig själv och som 
personer kunde såväl mannen som kvinnan bli erkända som t.ex. en duktig slöjdare eller en duktig 
husmor och på det viset åtnjuta ett högt anseende. Hur mycket status den enskilda hade, berodde 
mycket på personens egen skicklighet och kunde därför variera mellan familjer. Någon kvinna var 
kanske känd för att vara duktig på att bereda skinn och en annan kanske för att laga ost. Utöver per
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mellan män och kvinnor var utformade enligt detta mönster. Maken var överordnad 
sin hustru (dock inte i hennes domän) och föräldrarna var överordnade sin ogifta 
barn. Husbonden och husmor var båda också överordnade hushållets drängar och 
pigor1. På det viset var det rennomadiska samhället inget jämlikt samhälle, utan det 
existerade en tydlig över- och underordning på basis av kön, ålder och social ställ
ning i samhället. Hos sydsamerna kunde denna hierarkiska ordning bli uppenbar 
bl.a. vid måltiderna; husbondefolket och barnen åt först, medan pigor och drängar 
fick vänta med att äta.2 

Så här såg alltså den ordnande principen ut bakom genusarbetsdelningen på 
normativ nivå omkring sekelskiftet 1900. Hur såg det då ut i det verkliga livet? 
Vilka faktiska arbetsdelningar medförde den strikta indelningen i en manlig och en 
kvinnlig domän? 

En flexibel tillämpning som överlevnadsstrategi 
I praktiken var det i et t samhälle som det rennomadiska varken möjligt eller prak
tiskt att fullständigt skilja de kvinnliga och de manliga ansvarsområdena på det 
sättet att en kvinna aldrig utförde ett arbete som hörde till det manliga området eller 
tvärtom. Ett sådant totalt särskiljande skulle i värsta fall ha äventyrat hela hushållet. 
I verkligheten var det pragmatiken som i hög grad, men likafullt i enlighet med 
vissa regler, styrde vem som gjorde vad. De faktiska arbetsuppgifterna fördelades 
utifrån familjens behov att få ett visst arbete utfört i kombination med vilka perso
ner som stod till hushållets förfogande. Arbetet med renhjorden, som var basen för 
försörjningen, hade emellertid regelmässigt företräde före alla andra arbetsuppgif
ter. Modellen för genusarbetsdelningens tillämpning på den rennomadiska tiden 
måste alltså modifieras så att fälten överlappar varandra. I själva verket är två olika 
modeller nödvändiga för att åskådliggöra genusarbetsdelningen i hela dess komp
lexitet, nämligen en modell för kvinnans medverkan i mannens ansvarsområde och 
en modell för mannens deltagande i kvinnans ansvarsområde3. 

Kvinnor gick av allt att döma oftare in i det manliga ansvarsområdet än tvärt 
om. Detta faktum symboliseras här genom att fälten i figur 6 och 7 överlappar var
andra olika mycket. I gränsområdet mellan de två ansvarsområdena (1 och 2) upp
står ett nytt område (3), där man kan hitta kvinnor och män som utför arbetsupp

sonlig status förfogade husmödrar över den status som ansvaret och kontrollen över hela det kvinnliga 
ansvarsområdet gav dem. 
1 Det var inte alls ovanligt för ett rennomadiskt hushåll att ha tjänstefolk, särskilt om familjen var 
välbeställd. Fattigare familjer hade dock inte råd att anställa vare sig en dräng eller piga. 
2 Detta framgår av flera intervjuer från Jämtland, bland annat en kvinnlig informant, född 1882 i 
Jämtland. Intervjuades 1982. JLM, MinnesBanken. 
3 Modellerna åskådliggör skillnaden mellan norm och praxis, men anger inte de verkliga proportio
nerna mellan de kvinnligt och manligt kodade arbetena. 
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gifter till synes gemensamt och ibland sida vid sida. Där återfinns kvinnor som 
utför delar av renskötselarbetet och män som lagar mat och uppfostrar barn. Men 
detta ska dock inte tolkas så att ovan beskrivna grundprincip inte gällde, då en 
kvinna utförde ett arbete i den manliga verksamhetsfält eller tvärtom. 

-e 
Figur 6 Kvinnans arbete inom mannens ansvarsområde 

Att kvinnor och män gick in i varandras ansvarsområden var inte huvudregel, även 
om det var vanligt förekommande. 

Figur 7 Männens arbete inom kvinnans ansvarsområde. 

Inom området 3 kan två olika fenomen observeras: a) kvinnor och män som reser
varbetskraft, och b) kvinnor och män som utför liknande arbeten, vilka dock hör till 
deras respektive ansvarsområde. Dessa fall kommer att beskrivas mera ingående i 
det följande. 

Kvinnor och män som reservarbetskraft 
Många informanter har beskrivit fenomenet med att 'man hjälptes åt' i renskötar-
samhället. Poängen är just att kvinnor och män hjälpte till i varandras respektive 
arbeten, när så behövdes. Ur det jämtländska materialet framgår flera sådana ex-
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empel. En manlig informant berättar till exempel följande: "V/ mjölkade väldigt 
mycket. Det var vanligast att männen mjölkade. Kvinnorna hade ju så mycket annat att 
bestyra med hemma i kåtanSamtidigt som informanten säger att det var vanligast 
att männen mjölkade är det också tydligt att detta inte var normen. Av en eller an
nan anledning var kvinnorna i denna familj så upptagna med sina arbetsuppgifter i 
hushållet, att de inte hade tid att mjölka, trots att detta egentligen hörde till deras 
ansvarsområde. Men mjölkningen var så pass viktig för hushållets matförsörjning, 
att man inte bara kunde låta den vara, i stället tog männen på sig arbetet och 
'hjälpte' på detta vis kvinnorna. Ett annat exempel som härstammar från samme 
informant beskriver det omvända fallet, att kvinnor hjälpte män i deras arbeten. '7 
samebyar där jag varit dräng var det vanligt att det var kvinnor som skötte fisket. Männen 
hade oftast mycket annat att göra just under den här tiden på hösten när fisket skulle ske. 
Renarna skulle samlas sedan de varit spridda under brunsttiden och en massa saker skulle 
göras i ordning före vinterflyttningen."2 På grund av att männen var upptagna på annat 
håll, övertog kvinnorna en del av deras arbetsuppgifter och ombesörjde höstfisket, 
trots att detta egentligen var ett manligt kodat arbete. Också höstfisket var så pass 
betydelsefullt för hushållets matförsörjning att det inte kunde försummas. 

I intervjumaterialet från Jämtland finns det också uppgifter om att det förekom 
att även män sydde lappskor.3 Detta gjorde de för att familjen hade ekonomiska 
problem och bellingskor var något som hushållet kunde producera för avsalu i brist 
på tillräckligt många renar. Mannen hjälpte sin hustru i hennes arbete för att det låg 
i hushållets gemensamma intresse att göra så. Hade inte familjen varit i trängande 
behov av just denna produkt, är det tveksamt om en man skulle sysslat med detta 
arbete. Ett annat exempel är kvinnors arbete i renskogen.4 Det var mycket vanligt i 
den intensiva renskötseln, som var väldigt arbetskrävande, att kvinnor (och barn 
fr.o.m tio-tolvårs ålder) var med i vallningen och bevakningen av renhjorden. 
Kvinnor deltog i detta arbete mest på sommaren under barmarkstiden, då det var 
lättare för renhjorden att sprida sig; inte så mycket under vintern.5 De hjälpte till i 
renskötselarbetet, för att deras arbetskraft behövdes. Fanns det däremot tillräckligt 
många män (husfar, söner, drängar) inom hushållet, kunde kvinnor (husmor, dött

1 Informanten är född 1907 i Jämtland. Intervjuades 1979. JLM, MinnesBanken. 
2 Informanten är född 1907 i Jämtland. Intervjuades 1979. JLM, MinnesBanken. 
3 JLM, MinnesBanken. 
4 'Att fara till renskogen' eller 'att arbeta i r enskogen' är ett fackuttryck som de renskötande samerna 
använder för att beteckna det dagliga arbetet med renhjorden (vallning, bevakning, etc). Det har inget 
med en faktisk skog att göra. Även om renhjorden befinner sig till fjälls arbetar renskötarna så att 
säga 'i renskogen'. När termen 'att arbeta i r enskogen' används i texten åsyftas just den delen av det 
praktiska renskötselarbetet som utförs ute i naturen och i direkt anslutning till renhjorden. 
5 T.ex. informant född ca 1901 i Jämtland. Intervjuades 1980. JLM, MinnesBanken; Informant född 
ca 1902 i Jämtland. Intervjuades 1980. JLM, MinnesBanken. 
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rar, pigor) ägna sig åt annat arbete.1 I de fall kvinnor deltog i arbetet i renskogen 
var det oftast sådana kvinnor som kunde undvaras i det kvinnliga ansvarsområdet 
just för tillfället, i regel de ogifta döttrarna och pigorna. Att husmor hjälpte till vid 
vallningen och bevakningen var ovanligt, särskilt när hon hade barn att amma, även 
om det finns exempel på att även detta förekom. 

Ogifta kvinnor och pigor kunde sättas på nästan vilket arbete som helst inom 
det renskötande hushållet. Gränsen gick vid arbeten som ansågs alltför 'manliga' 
för en kvinna att utföra, som t.ex. kastrering av rentjurar. Kvinnors medverkan i 
renskötselarbetet varierade också säsongsvis. Vid vissa tillfällen, som vid slakten, 
skilj ningen, kalvmärkningen och mjölkningen behövdes all tillgänglig arbetskraft 
och alla familjemedlemmar involverades under en kortare period i arbetet med 
renhjorden, för att sedan återgå till de egna arbetsuppgifterna. Det fanns alltså 
kvinnor som var i renskogen under långa tider av året och kvinnor som sällan kom 
i kontakt med det dagliga arbetet med renhjorden. Omfattningen av en kvinnas 
medverkan varierade också under loppet av hennes liv. En och samma kvinna kun
de börja valla och bevaka som tolvåring tills hon gick i tjänst hos någon annan 
familj. Hon kunde sedan som piga vara i renskogen nästan dagligen för att senare 
gifta sig och bilda ett eget hushåll, där hon själv fick ansvaret för hushållsarbetet 
och sedermera vara med endast vid t.ex. slakt, mjölkning och skiljning. 

Ett annat händelseförlopp kunde också vara tänkbart, helt beroende på de fak
tiska omständigheterna. Vid analysen av kvinnors arbeten är det därför av stor vikt 
att ta hänsyn till kvinnans ålder, civilstånd och andra omständigheter som t.ex. 
familjens könsstruktur och välstånd (dvs. om de hade råd att ha drängar och pigor). 
Det är inte heller möjligt att uttala sig om samekvinnans position per se i renskötar-
samhället, som om det bara fanns en sorts kvinnor där. Även om vi vet att den gifta 
samekvinnan förfogade över en egen domän, inom vilken hon var autonom, så 
säger inte det någonting om andra kategorier kvinnor i det samhället. Pigan till 
exempel stod långt ned i hierarkin och bestämde varken över sin egen tid eller sitt 
eget arbete; och för den delen hade hon heller ingen makt över någon annans tid 
och arbete. Hon gjorde som hon blev tillsagd av husmor eller av husbonden. Det
samma gällde för drängen som inte heller innehade någon makt eller något infly
tande inom det hushållet där han tjänstgjorde. Skillnaden mellan drängen och pigan 
var dock, att drängen kunde hoppas på att en dag grunda ett eget hushåll. I regel 
försökte drängarna att skaffa sig tillräckligt med renar, för att bli egen husbonde. 
Den möjligheten hade inte pigan. Hennes förhoppning var att bli gift med en ren

1 En informant säger t.ex. uttryckligen att kvinnorna i hans by inte var med i det dagliga renskötselar
betet (bevakning och vallning) för att det fanns så många män inom byn på den tiden (1920-talet) att 
de inte behövdes. " Just när jag var barn då hade vi mycket karlfolk här i byn. Då behövdes det inte. 
Men där det inte fanns karlar, där måste de göra [renskötselarbete]." Intervju 1. 
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ägare. Enligt utsagor i källmaterialet förekom det inte sällan att pigan och drängen 
gifte sig med varandra, när de samlat ihop tillräckligt med pengar och renar.1 

Kvinnor och män som utför liknande arbetsuppgifter 
Vissa arbeten inom det rennomadiska hushållet kan uppfattas som gemensamma, 
utförda av såväl kvinnor som män. Sådana var t.ex. barnuppfostran, matlagning 
och arbetet i rengärdet. Detta skulle i så fall tyda på att område 3 var ett gemensamt 
fält för båda könen. Låt oss granska ovan nämnda tre exempel på 'gemensamma 
arbeten'. 

Av intervjumaterialet framgår tydligt att både modern och fadern aktivt deltog 
i barnens uppfostran. Det är dock nödvändigt att noggrannare studera källmaterialet 
och granska vad informanterna egentligen avser med 'barnuppfostran'. Om man 
med barnuppfostran menar den direkta skötseln och vården av spädbarn och yngre 
barn samt vården av sjuka barn i alla åldrar, så visar källmaterialet entydigt att 
detta var 'kvinnogöra' och hörde till det kvinnliga ansvarsområdet. I intervjumate
rialet finns inga uppgifter om att fadern skulle ha deltagit i småbarnsskötseln eller 
vården av sjuka; tvärtom framgår det att män inte sysslade med sådant.2 Ett undan
tagsfall (i litteraturen) har jag funnit i biografin om samekvinnan och samepoliti
kern Ellen Marie Nilsdatter Utsi (Råvdul-Elle) ifrån Finnmarksvidda i Nordnorge.3 

Detta fall är så annorlunda att jag återger det här. Berättelsens tidsmässiga place
ring ligger omkring år 1915. Den handlar om Ravdul-Elles moster Kristine (Risten) 
Johansdatter Guttorms makes underliga uppförande. Den gjorde sådant intryck på 
Rävdul-Elle att hon ännu, drygt sjuttio år senare, kunde påminna sig det. 

[Anders Johnsen Guttorm] var reineier, men av en eller annen grunn deltok han aldri i 
arbeidet med flokken på fjellet. Kristine passet hjorden, mens han passet s0nnen deres ved 
teltet. Da Anna [Ravdul-Elles mor] var blitt enke, slo hun seg sammen med denne litt eidre 
s0steren. De to kvinnene sto for reinskj0tselen, mens Anders tok seg av både sin egen s0nn 
og svigerinnens tre små barn. (...) Ellen Marie, som var den yngste, kan huske hvor godt 
lag han hadde med barna. Noe måtte det vel feile han, siden han aldri kunne delta i arbeidet 
på fjellet, men barna visste icke hva det var. At han var mye eidre enn kona si, kunne alle 
se. Når de flyttet vår og h0st, gikk han med kl0vrein eller kj0rte i raiden, men ved flokken 
var han aldri. Ellen Mari kan aldri huske hun så han med flaska, så alkoholproblem var det 
neppe. Icke var han nervevrak heller - helt åndsfrisk.4 

1 Detta framgår ur JLM, MinnesBanken. 
2 En manlig informant menar att det ansågs som "fjäskigt" att sköta om småbarn och att män därför 
inte ville syssla med sådant arbete. Informanten är född ca 1894 i Jämtland, intervjuades 1980. JLM, 
MinnesBanken. 
3 Lindkj0len, Hans (1991), Viddas folk. Râvdul-Elle fra Finnmarksvidda. Karasjok. 
4 Lindkj0len (1991), s. 22. 
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Att Anders beteende bröt mot den gällande normen är helt uppenbart. Han uppför
de sig inte som en vanlig gift man skulle uppföra sig, som ägde en egen renhjord. 
Anders och hans hustru Kristine bytte till synes roller. Hon utförde hans arbete, 
medan han stannade hemma med barnen. Till och med vid flyttningarna intog han 
'husmoderns plats' och ledde renraiden eller körde i en ackja, i stället för att driva 
renhjorden, som han förväntades göra. Detta arbete skötte Risten tillsammans med 
sin syster Anna som var änka. Anders beteende var så avvikande, att det - enligt 
Ravdul-Elle - krävde en rationell förklaring: kanske det var åldern som hindrade 
honom från att uppföra sig som en 'normal' karl eller kanske det var alkoholen som 
gjorde honom så konstig? Men han varken drack eller var för gammal. Om han i 
varje fall hade varit ett nervös vrak, så hade det ju varit en acceptabel förklaring. 
Men icke - han hade förståndet i behåll. Anders framstår som underlig och Râvdul-
Elle kan inte komma på en godtagbar förklaring för hans beteende. Tyvärr framgår 
det inte av texten hur pass mycket specifikt hushållsarbete Anders utförde, om han 
till exempel sydde kläder eller andra starkt kvinnligt kodade arbeten. Ett är dock 
klart, Anders Johnsen Guttorm representerade inte normalfallet, när det gäller ge-
nusarbetsdelningen i ett rennomadiskt hushåll. Hans fall bekräftar snarare huvudre
geln och visar samtidigt hur pass flexibel och anpassningsbar arbetsdelningen var i 
dess faktiska tillämpning. 

När man studerar en annan sida av barnuppfostran, nämligen skolningen av 
barnen in i deras framtida arbetsuppgifter, finner man att både fadern och modern 
var mycket aktiva. När barnet hade kommit upp i en viss ålder (omkring fem år 
gammalt), ansågs det förståndigt att det fick ta en aktiv roll i hushållet och utföra 
småsysslor, som t.ex. att hämta vatten eller ved. I den åldern började också barnet 
få ett större fält för sina aktiviteter och det blev därför viktigt att förmedla allmänna 
kunskaper och färdigheter för livet i naturen. Detta var i mångt och mycket faderns 
sak. Han lärde barnen bland annat hur man vadade över bäckar, hur man aktade sig 
för svaga isar, hur man skulle sitta i en båt, hur man skulle hålla en kniv och hur 
man åkte skidor. Detta var allmänna färdigheter, som alla i familjen skulle behärs
ka och som hörde till allas vardag. Därutöver skedde också en skolning av barnen 
efter kön, där kompetens och färdigheter (och värderingar) överfördes direkt från 
föräldrar till barn. Pojkar lärdes upp i allting som var nödvändigt för att de själva 
som vuxna skulle fungera i det manliga ansvarsområdet, månde det vara som dräng 
eller som husbonde. Det ingick i faderns ansvarsområde att till nästa generation av 
män förmedla den specifika kunskap som hörde till hans ansvarsområde, för det 
var han som förfogade över hela denna kompetens. Till moderns ansvarsområde 
hörde på samma sätt att se till att hennes dotter lärde sig allt som en duktig same
kvinna skulle kunna. 
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Bild 5 Anna Lisa Rensberg kammar skohö och dottern Saila hjälper till. Bilden är tagen 
i Tännäs lappby år 1938. Foto: Ernst Manker (Nordiska museet). 
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Bild 6 Far och son på Flatruet. Mittådalens lappby år 1938. Foto: Ernst Manker (Nor
diska museet). 
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Olika delar av 'barnuppfostran' kan alltså klart tillskrivas antingen det ena eller det 
andra ansvarsområdet: till cirkel 1 hörde skolning av främst flickor in i det kvinnli
ga ansvarsområdet samt vård av spädbarn, yngre barn och sjuka barn; till fält 2 
hörde skolning av främst pojkar in i det manliga ansvarsområdet och bland annat 
förmedling av allmänna färdigheter i utemiljön. 'Barnuppfostran' var alltså inte 
någon del av ett gemensamt arbetsfält 3, utan tillhörde i sina olika delar till det 
kvinnliga respektive det manliga ansvarsområdet. Mor och far hade inte 'gemen
samt' hand om barnen i den bemärkelsen att de båda förmedlade samma färdighe
ter till barnen, utan föräldrarna tog hand om specifika delar av barnens uppfostran. 
Därmed inte sagt att en far aldrig plockade upp ett gråtande barn eller en mor visa
de hur man höll en kniv. 

Den könsspecifika skolningen av barnen gjorde också att viss kunskap och 
vissa färdigheter endast förmedlades till döttrar (t.ex. att sy) och andra endast till 
söner (t.ex. att slöjda). På det viset besatt ingen all kunskap som hörde till det ren-
skötande hushållet och ingen behärskade heller alla färdigheter som var nödvändi
ga i det dagliga livet. 

Som tidigare nämnt utnyttjades kvinnor och män ofta som reserv arbetskraft 
utanför det egna ansvarsområdet. För detta krävdes en dubbel kompetens; det vill 
säga det krävdes av kvinnorna att de behärskade delar av det manliga ansvarsområ
det och av män att de klarade av delar av det kvinnliga ansvarsområdet. I många 
hushåll som behövde mycket arbetskraft i renskogen skolades även familjens flick
or in i vissa delar av renskötarens arbetsuppgifter, t.ex. arbetet i renskogen, lasso
kastningen och även fisket, och utvecklade på detta vis dubbla kompetenser och 
färdigheter. Också män innehade dubbel kompetens, även om det var mycket van
ligare för kvinnor att utföra manligt kodade arbetsuppgifter än tvärt om. 

Ibland anger informanter 'män som lagade mat' som exempel på att även män 
utförde hushållsarbeten. Men också i det här fallet är det viktigt att undersöka vil
ken slags matlagning det egentligen var frågan om, och vilka män som 'lagade 
mat'. Det visar sig att det först och främst var husfadern som ansvarade för tillag
ningen av kött. Till detta arbete hörde allt från hämtning, styckning och tillagning
en av köttet. Det var ovanligt att husmor utförde detta arbete, fastän det kunde fö
rekomma, men endast när varken maken eller drängen var hemma. Man kan alltså 
dra slutsatsen att tillagning av kött hörde till husfaderns ansvarsområde (som en del 
av köttberedningen i största allmänhet), men däremot ingen annan sorts matlag
ning. Brödbak, korv- och osttillverkning etc. stod husmor eller andra kvinnor för. 
Detta var delar av den matlagning som hörde till det kvinnliga ansvarsområdet. Inte 
heller 'matlagningen' var således ett 'gemensamt' arbete. 

Om vi undersöker det tredje exemplet: kvinnors och mäns arbeten i rengärdet, 
där de jobbade samtidigt och sida vid sida. Utförde de samma arbeten vid det till
fället? Här måste man återigen ta hänsyn till att det fanns olika slags kvinnor och 
män. I regel var det männens (husfaderns, drängens, äldre pojkarnas) sak att kasta 
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fast och hålla fast renarna medan kvinnorna (husmor, piga, äldre flickor) i regel 
smög fram och tog fast kalven i benet när de skulle märkas, även om "de manhafti-
gaste av kvinnornaockså kunde kasta fast renar med lasso. När det gällde att få in 
renhjorden i gärdet, var det kvinnornas och barnens uppgift att hjälpa till att 
skrämma renarna in i gärdet. Vid mjölkningen var det i regel männen som höll fast 
vajorna medan kvinnorna mjölkade. Fanns det för få kvinnor för att klara av att 
mjölka familjens alla vajor, vilket lätt kunde hända i den intensiva renskötseln, 
hjälpte även män till med själva mjölkningen.2 Vid slakten var det vanligt att kvin
norna tog hand om bl.a. inälvor, fettet kring inälvorna, hudar, senor och blod. 
Husmor tillvaratog, med hjälp av döttrarna och pigan (i den mån de fanns), sådana 
råvaror som hon behövde i sitt arbete. Det var hennes sak att göra korv och därför 
såg hon till att tillvarata det som behövdes till det: tarmar och blod. Det var hon 
som hade ansvaret för familjens kläder och var därför inriktad på att ta vara på 
hudar och senor. Männen tog i regel hand om själva avlivandet och slakten. Husfar 
tillvaratog köttet, som han saltade, rökte och beredde på olika sätt. Därmed inte 
sagt att en kvinna aldrig har styckat en ren eller rökt kött. Även arbetsdelningen i 
rengärdet återspeglar och bekräftar grundprincipen att alla arbeten var könskodade 
och att kvinnor och män först och främst utförde de arbeten som tillhörde det egna 
ansvarsområdet. Inte heller arbetet i rengärdet har visat sig vara detsamma för 
kvinnor och män. 

Slutsatsen måste bli, att det i princip inte fanns några utpräglade gemensamma 
arbeten i det rennomadiska hushållet, vilka kvinnor och män gemensamt ansvarade 
för. Området 3 i modellen få därmed inte uppfattas som ett område där genus inte 
fanns och där det inte spelade någon roll vem som utförde det konkreta arbetet. 
Området 3 var ett utrymme som skapades av och anpassades efter de konkreta om
ständigheter under vilka varje enskild familj levde, varvid flexibilitet användes som 
överlevnadsstrategi. Kvinnor och män gick in i varandras ansvarsområden som 
reservarbetskraft vid behov. När en man hjälpte till i hushållsarbetet, gjorde han det 
på husmors villkor och på hennes begäran på enahanda sätt som kvinnorna befann 
sig i renskogen på husbondens villkor. Det överlappande området kännetecknades 
också av den dubbla kompetensen som där var nödvändig. Den mest extrema form 
av dubbel kompetens och överlappning föreligger i de fall flickor socialiserades till 
fullfjädrade renskötare. 

Hushåll i genusobalans 
Det rennomadiska hushållet var helt beroende av att tillräckligt många personer 
stod till dess förfogande för att klara alla arbetsuppgifter. Vilket kön dessa personer 

1 Informanten är född ca 1904 i Jämtland. Intervjuades 1980. JLM, MinnesBanken. 
2 Se även s. 126. 

133 



Andrea Amft 

hade, spelade en avgörande roll. Var hushållet inte optimalt sammansatt efter kön, 
kunde det hamna i en akut krissituation. Inte för att det saknades arbetskraft i och 
för sig, utan för att den arbetskraft som fanns var av fel sort/kön. Denna speciella 
krissituation, eller bristsituation på personer av rätt kön, har jag valt att benämna 
genusobalans. Vad hände egentligen när inga söner fanns inom en familj som kun
de vakta renhjorden eller fiska? Och vad hände i en familj som i och för sig hade 
tillräckligt många barn, men inga döttrar som kunde baka bröd och sy kläder? Vil
ka strategier existerade för att återställa den optimala könsfördelningen? 

Om det fanns för lite kvinnlig arbetskraft i en familj, kunde en möjlighet vara 
att anställa en piga som extra arbetskraft, ifall hushållet hade råd med detta. En 
annan utväg var att 'låna' en kvinnlig släkting från ett annat hushåll, där det fanns 
gott om flickor. På detta vis kunde i bästa fall båda hushållen vara hjälpta. Det ena 
hushållet fick ett välbehövligt tillskott av kvinnlig arbetskraft och det andra hus
hållet fick en lättare försörjningsbörda. Besläktade hushåll fungerade ofta som 
sociala skyddsnät och resursreserver åt varandra. Med hjälp av detta samspel kunde 
hushållen hålla sig i balans och tillsammans klara av både större och mindre kriser. 

Det finns ett konkret fall i intervjumaterialet som åskådliggör denna samver
kan för att upprätthålla och återskapa genusbalansen genom utbyte av 'tjänster' och 
till och med familjemedlemmar. Efter att ha blivit änkling med en stor barnaskara, 
gifte informantens far om sig med en annan kvinna. Denna var den enda dottern i 
ett hushåll med många söner. Genom giftermålet hjälptes informantens familj ut ur 
sin besvärliga situation, medan det andra hushållet, som kvinnan kom ifrån, nu 
endast hade en kvinna kvar, nämligen husmodern, informantens nya styvmormor. I 
längden var detta en ohållbar situation och styvmormodern bad om att en av de sju 
flickorna i informantens hushåll skulle komma för att bo hos henne och hjälpa hen
ne. "Styvmormor hon hade många pojkar (...) Och de var inte gifta någon utav dem. [Det 
fanns alltså inga svärdöttrar att tillgå.] Så hon hade ett tungt lass på sitt sätt. Så hon ville att 
någon av oss skulle komma och vara som hjälpreda åt henne. Och då skickade mamma 
[styvmodern] mig dit"x Under tiden som en av styvmoderns bröder vistades som 
konvalescent hos familjen övertalades informanten att följa med honom till det 
andra hushållet, som låg i en annan lappby. Informanten var då fjorton år gammal 
och hon minns än i dag hur jobbigt det kändes att fara iväg: "Fara till främmande 
människor. Jag kände ju inte dem. Har aldrig sett dem. (...) De övertalade mig att jag 
skulle följa [med morbrodern]. Och jag tyckte det var jobbigt då. Hemska världV'2 Men 
det blev bra i alla fall. Informanten blev bekant med sina nya släktingar och styv
mormodern tog väl hand om henne och lärde upp henne i allt som en duktig sa
mekvinna skulle kunna på den tiden. "Där lärde jag mig det samiska livets arbete. (...) 
Jag lärde mig att sy skor och bereda bellingar, och laga nät och göra nät, och [jag] fiskade 

1 I ntervju 7. 
2 Intervju 7. 
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på somrarna och bakade bröd varenda dag i kåtan. För det var bara pojkar [i den famil
jen]. Det gick ju åt mat så hemsktminns informanten.1 När hon blickar tillbaka på 
sitt liv, så framstår de fem-sex år som hon tillbringade hos sina nya släktingar som 
lyckliga år. Hon bodde i en tältkåta då och levde 'det äkta samelivet'. Hon blev 
också anförtrodd att leda sin egen renrajd, när familjen flyttade på hösten. "Jag 
tyckte det var ett roligt liv. Jag var ung och stark och frisk. Det var som det skulle vara. Det 
var inte alls så märkvärdigt."2 Så sammanfattar informanten den tid av sitt liv, då hon 
levde som en del av ett rennomadiskt hushåll. 

Det här exemplet visar tydligt samspelet mellan två hushåll som bands sam
man genom släktskapsband och som 'bytte' kvinnlig arbetskraft för kortare eller 
längre perioder.3 Det visar också att det var husmodern som hade kontroll över den 
kvinnliga arbetskraften, för det var hon som skickade informanten till det andra 
hushållet. Bytet av kvinnlig arbetskraft mellan dessa två hushåll var egentligen en 
affär som gjordes upp mellan de två hushållens ledande kvinnor. Det är intressant 
att notera att det uppenbarligen var fullständigt otänkbart, att en av de många poj
karna/männen i det ena hushållet skulle ha kunnat överta de kvinnliga arbetsupp
gifterna i stället för att man 'lånade' en kvinnlig släkting. För i grunden var det ju 
inte arbetskraft i sig som saknades, utan just kvinnlig arbetskraft. Manlighet och 
allt för mycket hushållsbestyr var tydligen oförenliga ting. 

Av allt att döma var det också enklare och vanligare att 'låna' en flicka för att 
upprätthålla hushållets genusbalans än det var att 'låna' en pojke. För detta talar de 
fall där en flicka socialiserades till i princip fullfjädrad renskötare, när inga eller för 
få söner fanns inom familjen. Ett konkret exempel för detta finns i intervjumateri
alet då en informant berättar om sin yngre systers liv. Hon säger: "En utav mina 
systrar, hon brukade vara med i skogen och gå i skogen och samla ihop renar. Hon är (...) 
yngre än vad jag är. Men hon var kraftigare byggd än vad jag var. Så hon har levt renskö-
tarlivet hela livet, från barnsben kan man säga."4 Att en kvinna socialiserades på detta 
sätt motsvarade inte regeln, men det var inte heller helt ovanligt. "Det berodde på om 
man hade bröder som var äldre eller så. Men vi hade inga bröder som var äldre" säger 
informanten.5 I informantens familj var den könsmässiga sammansättningen hos 
barnen inte idealisk med tanke på den arbetskraft som behövdes till renskötselar
betet. De tre äldsta barnen var flickor samtidigt som det fanns mer än dubbelt så 
många flickor som pojkar (sju/tre) i familjen. En av flickorna skolades därför in i 
allt renskötselarbete, så att hon kunde överta de arbetsuppgifter som egentligen en 
son skulle ha utfört. Valet av just den här flickan motiverar informanten med att 

1 Intervju 7. 
2 Intervju 7. 
3 Jfr Eikjok, (1989). Eikjok har också observerat att det var vanligt förekommande att flickor omkring 
tolvårsåldern skickades till andra, ofta barnrika familjer som hjälp och avlastning för husmodern. 
4 Intervju 7. 
5 Intervju 7. 
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systern skiljde sig från de andra flickorna i familjen genom sin fysiska styrka. Hon 
var kraftigare och på det sättet avvikande. Och hon blev ännu muskulösare genom 
det dagliga arbetet i renskogen och därigenom ännu mera avvikande från normen, 
"för hon blev som en pojke i arbetet. Hon övertog pojkarnas jobbCitatet här får därför 
inte övertolkas. Informanten menar inte att hennes syster betraktades som man, 
utan det som avses är helt enkelt att systern hade övertagit den funktion som egent
ligen en son skulle ha fyllt. I brist på tillräckligt många söner gjorde familjen det 
näst bästa och utbildade en dotter till att överta delar av en sons uppgifter. Infor
manten uttalar sig inte direkt om det, men det måste ändå betraktas som mycket 
osannolikt att systern skulle ha skolats in i hela det manliga ansvarsområdet. Sys
tern sysslade med all sannolikhet inte med t.ex. den manliga delen av slöjden, utan 
med den kvinnliga. 

Socialisationen av flickor in i stora delar av det manliga ansvarsområdet - som 
i det här fallet - är en extrem variant av ett tidigare beskrivet fenomen, nämligen 
kvinnan som reservarbetskraft. Skillnaden ligger i omfattningen av kvinnans delta
gande. Denna syster utförde arbeten i renskogen som sträckte sig långt utöver grän
serna för det ganska vanligt förekommande 'hjälpa-till-mönstret' och den rätta 
beteckningen för henne i hennes huvudsakliga arbete är 'kvinnlig renskötare'. 

I det jämtländska materialet omtalas till och med ett fall där en kvinna hade 
utmärkt sig som så duktig renskötare att hon anställdes som rendräng hos en familj. 
"En del kvinnor var ju väldigt manhaftiga. [En kvinna] till exempel. Hon var ju så stor och 
stark att hon överglänste de flesta av sina manliga kolleger. Hon var uthållig, snabb att 
springa och såg precis hur hon skulle fara och handskas med renhjorden. Hon var dräng 
och jag var piga i samma familj" meddelar en kvinnlig informant.2 Trots att kvinnliga 
renskötare sågs som lite 'manhaftiga' och delvis även fysiskt avvikande från den 
kvinnliga normen, påverkade detta inte deras kvinnlighet. För en kvinna var det 
statushöjande att betraktas som duktig i renskogen; i ännu högre grad om hon be
traktades som fullvärdig renskötare. Manligheten däremot hotades mycket lättare 
än kvinnligheten av att involveras för länge i det kvinnliga ansvarsområdet. En 
mans anseende skadades allvarligt och hans status sänktes ifall han utförde alltför 
mycket hushållsarbete under en alltför lång tid. 

Förekomsten av kvinnliga renskötare under 1900-talet är i regel tecken på 
hushåll i genusobalans. Jag anser däremot inte att det är möjligt att utifrån detta dra 
slutsatser om arbetsdelningen mellan könen under tidigare århundraden. Mycket 
talar för att definitionen av arbeten som hörde till fält 1 respektive fält 2 har varie
rat något med tiden. De äldre informanterna säger till exempel att det förr var 
mycket vanligare för kvinnor att vara aktiva i renskogen och att de deltog i fler 

1 Intervju 7. 
2 Informanten är född 1908 i Jämtland. Intervjuades 1979. JLM, MinnesBanken. 
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arbetsmoment i det praktiska arbetet med renhjorden.1 Man kan fråga sig om detta 
är ett fenomen som kan förklaras enbart med den intensiva renskötselformens stora 
arbetskraftsbehov eller om till exempel en del av arbetet med renhjorden (t.ex. i 
skogssamernas renvallning, mjölkning etc.) var kvinnligt kodat en gång i tiden. 
Något som inte alls är otänkbart. Här krävs det mer forskning om tiden före 1880-
talet för att kunna dra några slutsatser. 

Att bli änka eller änkeman 
Ett hushåll kunde hamna i genusobalans även av andra anledningar än att det föd
des för få barn av respektive kön. Det förekom inte sällan att husmor eller husfar 
dog i förtid, vilket kunde få hushållet att hamna i en djup kris. Vad hände t.ex. när 
modern dog och lämnade många småbarn men ingen dotter efter sig, som var 
gammal nog att ta hennes plats? Eller vad hände när en kvinna blev änka och hade 
många barn att försörja? Dessa är typiska situationer då det rennomadiska hushållet 
råkade i genusobalans, därför att den optimala antalsmässiga fördelningen mellan 
könen hade rubbats. Hushållet kunde då inte fungera smidigt och i värsta fall kunde 
en hel familj råka i ekonomisk misär. Den risken var som mest påtaglig, när husfa
dern dog och lämnade sin hustru med många minderåriga barn och inga söner som 
kunde ersätta honom. I denna situation hamnade familjen i en akut försörjningskris 
och husmor var i stort behov av hjälp. Den bästa lösningen för detta problem var att 
en annan vuxen man togs in i hushållet, så att han kunde överta ansvaret för det 
manliga ansvarområdet. Detta skedde enklast genom ett omgifte. En änka som 
ägde många renar var ett gott parti och det förekom att änkor gifte om sig med en 
dräng. En annan möjlighet var att en manlig släkting (bror, svåger) övertog sköt
seln av familjens renhjord genom att föra den samman med sin egen renhjord. Ha
de de tur, så kunde de hålla ut tills en eller flera av sönerna var stora nog att återta 
hushållets renhjord. Trots den hjälp som änkan kunde få genom sina manliga släk
tingar, fick hon ofta slita ont för att få ihop mat och kläder till sina barn. I det 
jämtländska materialet finns det flera sådana fall beskrivna. Jag vill lyfta fram två 
av dem som kan exemplifiera hur pass svårt änkorna hade det. En kvinna hade 
blivit änka när det yngsta av deras sju barn bara var fyra månader gammalt. Hennes 
make hade dödats i ett snöskred. I källmaterialet sammanfattades hennes nya livs
situation som följer: 

Där satt hon med sin stora barnaskara. Hon tänkte säkert på sin egen mor, som också blev 
ensam med många små. Men hon [modern] fick ingen hjälp. Informanten däremot fick ett 
litet bidrag varje månad från KM A [Kvinnliga missionsarbetare], annars hade hon inte haft 
möjlighet att ta hand om alla barnen. (...) Maken hade byggt en stuga. (...) Grannarna och 

1 T.ex. intervju 7 och intervju 1. Detta framgår även av intervjumaterialet från Jämtland, JLM, Min-
nesBanken. 
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makens bröder hjälpte henne med ved, och de tog hand om renarna tills informantens poj
kar blev så stora, att de kunde ta hand om dem själva.1 

Änkan hade tur i oturen. Den stuga som hennes make hade byggt innebar i varje 
fall en trygg bostadssituation för henne och hennes sju barn. Hon hade också den 
'turen' att erhålla finansiell hjälp samt paket med kläder för barnen då och då av 
Kvinnliga missionsarbetare. KMA var ett missonssällskap med tydliga drag av 
överklass; bland annat prins Oscar Bernadotte och hans dotter Maria Bernadotte af 
Wisborg var aktiva inom denna organisation. Verksamheten var speciell knuten till 
ålderdomshemmet Fjällgård och under en tid även till predikoverksamhet bland 
samer i Jämtland.2 Den lilla hjälp som änkan erhöll genom KMA:s välgörenhets
arbete var i varje fall mer stöd från 'det svenska samhället' än hennes moder hade 
fått, när hon råkade i samma situation, nämligen att bli änka med många småbarn 
att försörja. Utan KMA:s hjälp hade denna änka förmodligen inte kunnat behålla 
alla sina barn hos sig. Mest hjälp fick hon dock av det samiska samhället, i detta 
fall av grannar och makens bröder som kompletterade hushållet med manlig ar
betskraft, tills informantens söner hade vuxit upp och kunde fylla den rollen. I det 
här fallet fungerade främst släkten, men även det samiska lokalsamhället, som ett 
socialt skyddsnät vid en tid då inte mycken hjälp kunde erhållas av storsamhället. 
Detta gällde särskilt samerna i Jämtlands län som, i motsats till samerna i Väster
bottens och Norrbottens län, inte hade tillgång till den kommunala fattigvården. 
Jämtlandssamerna var skrivna i speciella lappförsamlingar (icke-territoriella för
samlingar) och var därmed inte kyrkobokförda som kommun- och församlings
medlemmar.3 

En annan samekvinna från Jämtlands län hade som piga levt ett hårt liv fylld 
av umbäranden ända tills hon gifte sig med en same från den norska sidan. I käll
materialet beskrivs hennes situation så här: 

Hon fick tre barn och blev hemmafru, som man säger. Hon behövde inte slita ont i rensko
gen längre. Men den spanska sjukan kom och splittrade hennes familj. Hennes make och 
svärmor dog 1919. (...) [Hon] kunde inte stanna kvar i Norge. Hennes make hade inte be
gärt norsk medborgarrätt för sin familj och hon flyttade tillbaka till [sina hemtrakter]. Då 
började slitet och oron för familjen. Hon hade tre munnar att mätta, men många gånger fick 
barnen lägga sig tidigt för att slippa känna hungern gnaga. Visserligen fick hon hjälp av 
sina bröder, men de hade också egna familjer att försörja. Det gick många år. Slitsamma 
förtvivlade år. Ständiga bekymmer för brödfödan.4 

Också denna änka fick förlita sig på att den egna släkten kunde tjäna som socialt 
skyddsnät och bistå med hjälp i den svåra situation som hon hade hamnat i. Det är 

1 Informanten är född 1894 i Härjedalen. Intervjuades 1982. JLM, MinnesBanken. 
2 Thomasson (1990), s. 805 f. 
3 Thomasson (1990), s. 807; se även s. 803ff. 
4 Informanten är född 1882 i Härjedalen. Intervjuades 1982. JLM, MinnesBanken. 
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ovisst om hon alls förfogade över renar då hon lämnade Norge och det är också 
oklart vilken försörjningsbas hon hade. I det här fallet var det flera bröder som 
hjälpte änkan och hennes barn med försörjningen i den mån de kunde utan att ris
kera den egna familjen. En permanent lösning uppnåddes först då änkan hade gift 
om sig med en annan same. Då uppnåddes på nytt genusbalans inom hushållet och 
livet blev lite lättare för denna kvinna och hennes barn. "Jag vill inte tala om hur 
hemskt allting var, det är tur att den tiden är förbi. (...) A tänk, om jag hade haft de här 
pensionspengarna i min krafts dagar i min ungdom, då skulle jag ha köpt renar för hela 
slanten och blivit riklapp. Nu har jag ingen användning av några pengarsäger infor-
manten själv i sin tillbakablick på livet.1 

Även i det omvända fallet, att en man blev änkling, hamnade hushållet i en 
kris. I det fallet var det främsta problemet inte försörjningen, utan skötsel av små
barnen, tillverkning av kläder, matlagning och så vidare. Den enda lösningen på 
lång sikt var att ersätta husmodern med en annan kvinna. En annan utväg kunde 
vara att anställa en piga, om det inte fanns döttrar i hushållet som var gamla nog att 
överta moderns alla arbetsuppgifter. Den bästa lösningen var dock även i det här 
fallet ett omgifte och det var inte ovanligt att änkemannen gifte om sig både en och 
två gånger och inte sällan med hushållets piga. Så var fallet med Nils Rasmussen 
Utsi från Finnmarksvidda i Nordnorge, som återberättas i biografin Viddas folk.2 

Nils' hustru, Elen Mathisdatter Gaup, var höggravid och födde deras första barn 
mitt under höstflyttningen. Nils var tvungen att vakta renhjorden och de hade inte 
haft råd med något tjänstefolk, så Elen födde sin dotter ensam i kåtan. Tolv dagar 
senare dog hon i barnsängsfeber och Nils blev ensam kvar med sin nyfödda dotter 
Ellen.3 "Det ble vel så som så med barnestellef\4 och femton veckor senare dog även 
lilla Ellen. "Nils var igjen alene påfjellet med sine rein. Kvinnenes oppgaver i reindriften 
er mange og store. Det er derfor nœrmest umulig för en mann å stå alene i dette yrke, og 
etter to år giftet Nils seg på nytt med Berith Anne Nilsdatter Gaup. Hun hade vel, slik det er 
vanlig, arbeidet som tjenstejente hos ham etter att han ble enkeman."5 Berith Anne och 
Nils fick tre söner tillsammans. Men också Berith Anne dog, sannolikt på grund av 
komplikationer efter den sista förlossningen. Nils, nu ensam med tre små söner, 
anställde Anna Johansdatter som tjänstepiga. Efter tre-fyra år, och efter det att hon 
hade född honom en dotter, ingick Nils sitt tredje äktenskap, den här gången med 
Anna.6 För Nils var det inte möjligt att upprätthålla ett fungerande hushåll om inte 
en kvinna fanns på plats, som kunde ta ansvaret för den kvinnliga delen av hushål
let. 

1 Informanten är född 1882 i Härjedalen. Intervjuades 1982. JLM, MinnesBanken. 
2 Lindkj0len (1991). 
3 Lindkj0len (1991), s. 8. 
4 Lindkj0len (1991), s. 9. 
5 Lindkj0len (1991), s. 9. 
6 Lindkj0len (1991), s. 9. 
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Varje gång han blev utan hustru löste han krisen genom att först komplettera sitt 
hushåll med en piga, vilket var en mer tillfällig lösning, för att slutligen ingå ett 
permanent partnerskap med henne genom att gifta sig med henne. För pigan inne
bar giftermålet, att hon tog ett kliv upp på den sociala stegen och att hennes status 
och anseende höjdes markant i och med att hon blev husmor. Val av äktenskaps
partner styrdes i det första rummet av rationella och pragmatiska motiv och inte av 
känslor, som romantisk kärlek. Nils och hans tre hustrur var först och främst part
ners, inte kärlekspar, vilket naturligtvis inte utesluter att de tyckte om varandra. 
Detta pragmatiska sätt att välja livspartner beskrivs även i intervjumaterialet. 

Genusarbetsdelningen efter övergången till den 
extensiva renskötselformen 
Övergången till en större bofasthet innebar - som jag tidigare har redovisat - att 
kvinnor och barn inte längre deltog i flyttningarna på samma sätt som förr. I stället 
stannade de vid en eller två fasta boplatser året om. Familjelivet ändrades därige
nom. I det rennomadiska samhället återförenades familjemedlemmarna i regel i 
kåtan på kvällarna. På grund av de långa avstånden och de relativt dåliga kommu
nikationerna var det inte längre möjligt att upprätthålla detta nära familjeliv i den 
nya boendeformen. Familjens män (husfar, stora söner, dräng) var tvungna att hålla 
uppsikt över renhjorden och var därför frånvarande långa tider på året. Påverkade 
detta faktum arbetsdelningen mellan könen? 

Intressant nog så säger de äldre kvinnliga informanterna att deras arbetsupp
gifter inte ändrades på grund av den nya boendeformen. De menar att de fortsatte 
att göra det de alltid hade gjort; att ta hand om barnen och hushållsbestyren samt att 
utföra de arbeten i rengärdet (vid slakt, kalvmärkning och renskiljning) som hörde 
till deras ansvarsområde. Deras kontakt med renhjorden begränsades till dessa få 
tillfällen under renskötselåret. Men å andra sidan var inte detta en förändring jäm
förbar med hur det tidigare hade varit. Även under den rennomadiska tiden hade ju 
den gifta kvinnan i regel varit undantagen från att fungera som reservarbetskraft i 
renskogen. Innehållet i det kvinnliga ansvarsområdet ändrades alltså inte på princi
piellt plan. För döttrarna och pigorna var förändringen mer dramatisk. I samma takt 
som allt fler tidsbesparande hushållsmaskiner hittade sin väg in i hushållet blev 
pigorna allt mer överflödiga och försvann till slut helt. Det ständiga syarbetet som 
pigorna ofta hade varit upptagna med upphörde i och med att allt fler kläder köptes 
och pigans arbetskraft behövdes heller inte längre i renskogen, när renskötseln 
övergick till en mer extensiv form. 

I den extensiva renskötselformen föll en del arbetskrävande moment bort, som 
tidigare ofta hade fordrat kvinnornas medverkan, bland annat upphörde mjölkning-
en och den intensiva bevakningen av renhjorden. Att övergången till en extensiv 
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renskötselform faktiskt inverkade mycket mer på kvinnornas deltagande i det prak
tiska renskötselarbetet än övergången till en större bofasthet, visar en utredning 
som genomfördes av biträdande lappfogden i Norrbottens södra distrikt, Erik 
Malmström, år 1931.1 Malmström hade bland annat till uppgift att undersöka hur 
renskötseln bedrevs inom Jokkmokks sockens fjällappbyar, det vill säga inom by
arna Tuorpon och Sirkas2. Byn Tuorpon bestod av tre olika grupper av samer: 

a) 'Kables-lapparna' var 'infödda' samer i området. Gruppen utgjordes av tio hus
bönder med familjer och kännetecknades av att hela familjen följde med under 
flyttningarna och att kvinnorna deltog "i stor utsträckning i renskötselarbetet". 

b) Virihaure-gruppen bestod av fjorton husbönder med familjer, varav tretton var 
tvångsförflyttade karesuandosamer. I denna grupp deltog "kvinnorna (...) mycket 
obetydligt i renskötselarbetet; ofta flyttar de icke alls upp till sommarvistet utan 
kvarstannar i vårvistena". Virihaure-gruppen bedrev en kollektiv renskötsel vår, 
sommar och höst, då alla renar hölls i en enda stor hjord. 

c) 'Pavval-lapparna' utgjordes av fyra husbönder med familjer, varav alla var 'in
födda' i Tuorpon. Denna grupp bedrev intensiv renskötsel, vilket dock försvårades 
mycket på grund av att grannarna, Virihaure-gruppen, hade extensiv renskötsel. 
Hos 'Pavval-lapparna' deltog "kvinnorna (...) i renskötselarbetet praktiskt taget i 
samma omfattning som männen". 

Lappbyn Sirkas bestod av fem olika grupper: 

a) 'Karesuandolapparna' som omfattade tjugo husbönder med familjer och som 
kännetecknades av att "kvinnorna [deltog] ytterst lite i renskötselarbetet". Under 
flyttningarna följde hela familjen inte alltid med hjorden, utan endast ett fåtal ren-
vaktare. Gruppen bedrev en extensiv renskötsel och under våren och sommaren 
begränsades renhjordens bevakning till tillsyn från kanterna, vilket inte krävde lika 
mycket arbetskraft som en dygnet-runt-bevakning av hjorden som i den intensiva 
renskötselformen. 

b) 'Infödda jokkmokkslappar' vid Stor-Lulesjöarna (Pätsaure-gruppen) var en 
grupp som bestod av fem husbönder med familjer. Familjerna följde med på flytt
ningarna och kvinnorna deltog "i stor utsträckning i renskötselarbetet". 

c) 'Infödda jokkmokkslappar' vid sjön Sitojaure. Denna grupp utgjordes av tio 
husbönder samt familjer. Även i denna grupp följde familjerna med under flytt
ningarna och kvinnorna deltog i stor utsträckning i renskötselarbetet. 

1 Resultaten av Malmströms undersökningar finns bland materialet i Lapska Arkivet. NMA, LA, nr 
1466. 
2 Byn Jåhkåkaska hade då ännu inte bildats. 
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d) 'Infödda' mellan sjöarna Sitojaure och Laitaure. Gruppen bestod av endast en 
familj i vilken kvinnorna i stor utsträckning deltog i renskötelarbetet. 

e) Pårtegruppen räknade sju familjer vilka var infödda i området. Även i denna 
grupp deltog kvinnorna i renskötselarbetet och följde med under flyttningarna. 

Malmströms utredning visar att kvinnorna regelmässigt deltog i 'stor utsträckning' 
eller t.o.m. 'praktiskt taget i samma omfattning som män' inom den intensiva ren
skötseln som bedrevs av de infödda samerna i Tuorpon och Sirkas. Kvinnorna och 
barnen följde med från boplats till boplats för att kunna vara med i bevakningen av 
renhjorden. Hos de tvångsförflyttade karesuandosamerna (nordsamer) avtecknar 
sig emellertid ett helt annat mönster. De hade en extensiv renskötselform, som hade 
vissa kollektiva drag, där många familjers renhjordar fördes samman till en enda 
stor renhjord, som sedan bevakades endast i kanterna. Eftersom kvinnorna i denna 
renskötselform inte behövdes i det dagliga arbetet, följde de heller inte med till 
sommarvistet på fjället utan stannade kvar i vårvistet. Kvinnor och barn i den ex-
tensiva renskötseln uppvisade en klar tendens till ett mer stationärt liv och en större 
bofasthet. Det var alltså renskötselformen (intensiv-extensiv) som var utslagsgi
vande för i hur hög grad kvinnorna involverades i det direkta renskötselarbetet med 
renhjorden. Om man bortser från en påtvingad bofasthet på grund av katastrofår, 
som till exempel de i mitten på 1930-talet, så kan man fastslå att ett mer stationärt 
boendemönster hos kvinnor och barn har varit en direkt konsekvens av den exten-
siva renskötseln. Så länge deras arbetskraft behövdes, var familjerna tvungna att 
följa med under flyttningarna. 

Med början från 1960-talet rationaliserades den jämförelsevis arbetsbesparan-
de extensiva renskötseln ännu mer genom mekaniseringen. Den allmänna använd
ningen av bland annat snöskotrar och helikoptrar bortrationaliserade slutligen helt 
och hållet behovet av kvinnlig arbetskraft i det dagliga arbetet i renskogen och 
renskötseln blev även i praktiken ett mansdominerat yrke. Döttrarna hade i likhet 
med pigorna inte längre någon uppgift att fylla i det praktiska renskötselarbetet och 
fick därför se sig om efter andra yrken inom ramen för storsamhället. Flickorna 
socialiserades i regel inte längre in i delar av det manliga ansvarsområdet, så som 
det hade varit så vanligt förr. I stället blev en god yrkesutbildning allt viktigare för 
dem.1 Också för männen blev situationen förändrad. Mekaniseringen var så effektiv 
att även mycket av den manliga arbetskraften blev överflödig. Dessutom blev det 
mer komplicerat att anställa någon som dräng sedan husbonden fick arbetsgivar
ansvar. Förr anställdes en dräng efter behov och han erhöll en liten lön och en del 
förmåner som t.ex. renkalvar, skor och kläder. Efter det att husbonden blivit tvung
en att betala arbetsgivaravgifter och försäkringar, blev drängen en dyr arbetskraft. 

1 Detta framgår av informanternas utsagor om sin uppväxt och bekräftas även av det jämtländska 
intervjumaterialet. JLM, MinnesBanken. 
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Numera finns det inga drängar i samma bemärkelse som förr. Renskötselarbetet har 
blivit mer kollektivt inom samebyarna och husbönderna agerar, så att säga, drängar 
åt varandra. I den mån extra arbetskraft behövs anställer en renskötare eller same
byn en eller flera personer och betalar för det utförda dagsverket.1 

Hur anpassades de hushåll som av en eller annan anledning tvingades att 
överge renskötseln som basnäring? I dessa hushåll föll stora delar av det manliga 
ansvarsområdet bort och männen var tvungna att hitta nya försörjningssätt och nya 
uppgifter. Rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att denna krissituation skapa
de möjligheter för en helt ny arbetsdelning mellan könen. I praktiken inträffade 
emellertid ingen radikal förändring, utan det kvinnliga och det manliga ansvarsom
rådet bestod precis som tidigare. Skillnaden var bara den att andra arbetsuppgifter 
ersatte renskötselarbetet inom det manliga ansvarsområdet. Så var fallet för den 
lulesamiska familj, som på grund av dåliga renskötselår förlorade merparten av sin 
renhjord och slog sig ned som fiskesamer vid Stora Lulevatten.2 I denna familj 
fortsatte modern att sköta hushållsbestyren, nu i ett hus i stället för i en kåta, och 
hon hade också ansvaret för husdjursskötseln (kor), medan faderns och sönernas 
huvudsakliga uppgift var att fiska. Familjens manliga medlemmar utförde också 
tillfälliga lönearbeten för Vattenfall och inom skogsbruket. Hushållets döttrar, 
bland dem informanten själv, hjälpte precis som tidigare först och främst modern 
med hushållsarbetet och fungerade även regelmässigt som reservarbetskraft inom 
det manliga ansvarsområdet, när det gällde fisket och slåttern. I det här fallet åter
stod en del av de ursprungliga manliga arbetsuppgifterna, nämligen fisket. Männen 
intensifierade sin insats inom fisket och kompletterade med nya, avlönade arbeten 
utanför hushållet. 

I det här sammanhanget är det intressant att göra en jämförelse med utveck
lingen i den samiska bosättningen Leahki i Nordnorge som beskrivs av Jorunn 
Eikjok.3 Där skötte ofta kvinnor själva gården, eftersom deras makar var borta un
der långa tider för att jaga eller för att bedriva renskötsel. Kvinnorna svarade en
samma för en betydande del av primärproduktionen och fyllde en viktig funktion 
som producenter av födoämnen och stod som en garant för familjens överlevnad. 
På 1950-talet integrerades Leahki i högre grad i det norska samhället och arbets
fördelningen mellan könen förändrades i och med att många av byns män slutade 
med renskötseln. Då övertog männen den del av det kvinnliga ansvarsområdet som 
inte bestod av rent hushållsarbete eller omsorg, nämligen gårdsbruket, om de inte 
tog ett lönearbete. Jordbruket mekaniserades och männen erhöll en formell utbild
ning till agronomer. De övertog kvinnornas plats inom produktionen och kvinnor
nas roll reducerades till reservarbetskraft inom jordbruket. En del av dessa kvinnor 

1 Informanten är född 1917 utanför Jämtland. Intervjuades 1986. JLM, MinnesBanken och Intervju 7. 
2 Intervju 3. 
3 Eikjok, (1989). 
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som blivit överflödiga inom jordbruket började efterhand att utföra okvalificerat 
arbete inom sjukvården.1 

På nordsamiskt område, där många hushåll slogs ut ur renskötseln i mitten på 
1930-talet, var det vanligt att männen (far och söner) började jobba som banarbeta-
re vid SJ eller som gruvarbetare vid LKAB, medan kvinnorna fortsatte att ansvara 
för hushållsarbetet, ofta i kombination med husdjurskötsel.2 Trots att de samiska 
hushållen, renskötande som icke-renskötande, fick ett ökande behov av pengar, var 
tanken att husmodern skulle ha kunnat ta ett förvärvsarbete för att tillgodose dessa 
behov närmast otänkbar på 1950-60-talet. "Jag tror inte ens att den tanken skulle ha 
föresvävat någon familj egentligen, att frun skulle jobba" säger en informant vars familj 
delvis på grund av ekonomiska svårigheter upphörde med renskötseln tidigt på 
1960-talet.3 Den tidigare genusarbetsdelningen upprätthölls under flera decennier. 
Några informanter berättar att deras mödrar var 'hemmafruar' så länge barnen var 
hemma, för att senare ta upp ett förvärvsarbete ofta inom den offentliga sektorn 
(t.ex. som sjuksköterska, som förskollärare eller inom hemtjänsten).4 Numera är det 
dock ovanligt för kvinnor att vara 'hemmafruar' på heltid och det har i regel blivit 
en ekonomisk nödvändighet för kvinnorna att förvärvsarbeta. 

De renskötande hushållen i dag 
Enligt Jordbruksverkets företagsregister för rennäringen var totalt 963 renskötselfö
retag (inklusive renägarna i koncessionssamebyarna) registrerade i Sverige år 
1993.5 På uppdrag av riksdagens revisorer genomförde SCB en undersökning av 
renskötselföretagens ekonomi för inkomståret 1993 genom att samköra Jordbruks
verkets företagsregister med det inkomst- och förmögenhetsregister som SCB själv 
förfogar över. Undersökningen omfattade 820, eller 85 procent, av alla renskötsel
företag.6 Den visade att i 483 fall var den företagsansvarige ensamstående (med 
eller utan barn under arton år).7 De övriga 337 företagen bestod av samtaxerande 

1 Jfr Eikjok (1989), s. 91ff. 
2 T.ex. intervju 11 och Intervju 1. 
3 Intervju 10. 
4 T.ex. intervju 16 och Intervju 14. 
5 Stödet till rennäringen. (Riksdagens revisorers rapport 1995/96, nr 8.) Stockholm, bilaga 2, s. 1. 
6 Bortfallet av 15 procent av renskötselföretagen avser koncessionsrenägarna, två hela samebyar i 
Jämtland, samt de fall där felaktigheter i personnummer omöjliggjorde samköming av register. Också 
juridiska personer som dödsbon och samebyar har tagits bort från urvalet. Stödet till rennäringen 
(1995/96), s. 66, samt bilaga 2, s. 1. 
7 Jordbruksverkets företagsregister för rennäringen är ytterligare ett exempel på osynliggörandet av 
kvinnor genom en könsbunden offentlig statistik. Eftersom Jordbruksverket opererar med följande 
definition för renskötselföretag "renskötselverksamhet bedriven av renskötande medlem i sameby 
(företagsansvarig) tillsammans med sitt husfolk" är det inte möjligt att undersöka om den före
tagsansvarige, eller husbonden, är en man eller en kvinna. Det går alltså inte att beräkna hur många 
renskötselföretag som ägs av kvinnor respektive män. Ett annat, mycket allvarligt problem med Jord
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par (med eller utan barn under arton år). Detta innebär att kategorin 'ensamstående' 
utgjorde 59 procent av alla renskötselföretag! Tyvärr har termen 'ensamstående' 
inte differentierats eller definierats i revisorernas rapport. På 1970-talet genomför
des en statistisk undersökning av den renskötande befolkningen som bland annat 
visar att drygt 50 procent av männen i åldrarna 30-50 år var ogifta.1 Drar man pa
ralleller till den kan man på goda grunder anta, att trenden har hållit i sig och att 
ungkarlarna också på 1990-talet utgör merparten av de ensamstående, samt i mind
re utsträckning frånskilda män, änklingar och änkor. 

Dagens renskötsel bedrivs alltså i mycket stor utsträckning av ungkarlar, något 
som skulle ha varit mycket svårt, om inte omöjligt på den rennomadiska tiden och 
ännu på 1930- och 1940-talet. Det stora antalet ogifta män är dels ett tecken på 
renskötselns tilltagande maskulinisering, dels också ett tecken på att man kan und
vara många av de kvinnliga arbetsuppgifterna. Det mesta av det som tidigare kvin
nor stod för kan numera förvärvas utan att man ingår ett fast partnerskap med en 
kvinna, t.ex. genom att köpa varor och tjänster.2 Bortser man från dessa 'ungkarls-
hushåll', vars existens i den nuvarande omfattningen är ett nytt fenomen i sig, finns 
det lite över 340 renskötande hushåll som utgörs av familjer.3 Hur ser då genusar-
betsdelningen ut i dessa hushåll och vilka roller och funktioner har kvinnor i den 
moderna rennäringen? 

Vid undersökningen av dessa frågeställningar är det av yttersta vikt att ta hän
syn till att olika kvinnogrupper existerar inom dagens rennäring på samma sätt som 
det fanns olika slags kvinnor i det äldre renskötande samhället. 

bruks verkets register över renskötselföretagen är att informationen där inte är tillförlitlig. Uppgifterna 
samlas in genom Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län som i sin tur erhåller 
informationen från de enskilda samebyarna. Problemet är att samebyarna ibland lämnar in odifferen
tierade namnlistor över alla byns medlemmar i stället för att lämna strukturerade uppgifter om vem 
som är ansvarig för ett renskötselföretag (husbonde) och vilka andra personer som har renar inom 
företaget (husfolk). För Västerbottens del har det förekommit att tjänstemän vid Länsstyrelsen själva 
har tagit på sig uppgiften att koda vissa personer som företagsansvariga. Enligt uppgifter från en 
person vid Länsstyrelsen i Västerbottens län, som jag har talat med per telefon, har tjänstemännen i 
oklara fall regelmässigt kodat mannen i familjen som den företagsansvarige personen. På grund av 
tjänstemännens egenmäktiga bedömningar är därmed all könsdifferentierad statistik på basis av Jord
bruksverkets företagsregister missvisande. Här finns det uppenbara paralleller till de brister i offentlig 
statistik som Hans Albin Larsson beskriver för jordbruksbefolkningen i Sverige. Jfr Larsson, Hans 
Albin (1989), "Mellan verklighet och forskning - teorier kring jordbrukskvinnor och politik", Scan-
dia, band 55:1, s. 115ff. 
1 Se Henning Johanssons undersökning av den renskötande befolkningen som visar att drygt 50 pro
cent av männen i å ldrarna 30-50 år var ogifta jämfört med endast 13 procent av kvinnorna. Siffrorna 
avser årskiftet 1971/72. SOU nr 99 (1975), s. 79. 
2 Här skulle det vara intressant med fortsatt forskning om dessa ungkarlshushåll och deras sociala 
situation. Hur kommer det sig att så många män inom rennäringen är ogifta i dag? 
3 Jordbruksverkets register avser egentligen 'renskötselföretag' i Sverige och inte 'renskötande hus
håll', men eftersom jordbruksverket använder sig av en definition av renskötselföretag som inkluderar 
alla hushållmedlemmar är det befogat att sätta likhetstecken mellan renskötselföretag och renskötande 
familj/hushåll. Se även Stödet till rennäringen (1995/96), s. 66. 
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Den gifta kvinnan 
Den mest iögonfallande förändringen med avseende på gruppen 'hustrur' är att det 
numera har blivit vanligt för dem att förvärvsarbeta. Bakom detta ligger en ekono
misk verklighet, som gör det nödvändigt för kvinnan att ta ett avlönat arbete om 
hushållets ekonomi ska gå runt.1 Att en gift kvinna förvärvsarbetar kan tas som ett 
tecken, och de facto som ett tydligt tecken, på att familjens renskötsel inte är till
räckligt lönsam, för att hon ska kunna stanna hemma som den gifta kvinnan tidiga
re kunde. Denna ekonomiska olönsamhet är inget isolerat problem, som några en
skilda familjer drabbas av för att deras renskötselarbete skulle vara dåligt organise
rat eller illa utfört. Det handlar snarare om ett strukturellt problem, där familjernas 
renskötsel har nått sin maximala kapacitet under gällande förutsättningar (tillgång 
till bete) och andra villkor (t.ex. lagstiftning och byaordning). Den gifta kvinnans 
ökade insatser för att skapa en fast grund för familjens ekonomi måste i detta sam
manhang ses som en viktig överlevnadsstrategi, dels genom en väsentligt förbättrad 
likviditet, dels genom den riskminimering som en kompletterande inkomst innebär. 
Utan kvinnans lönearbete skulle många, dock inte alla, renskötande familjers eko
nomi vara så pass dålig, att de skulle vara tvungna att överge rennäringen helt och 
hållet, särskilt om dåliga betesförhållanden och rovdjur decimerade deras renbe
stånd. 

Av riksdagsrevisorernas rapport framgår också att den genomsnittliga för
värvs- och kapitalinkomsten för gruppen 'ensamstående', dvs. huvudsakligen hus
håll bestående av en ogift man, uppgick till 72 353 kronor för år 1993 medan mot
svarande belopp för samtaxerande par uppgick till 179 442 kronor för samma år.2 

Man kan utgå ifrån att det huvudsakligen är den gifta kvinnans förvärvsarbete, som 
genererar denna stora inkomstskillnad på drygt 100 000 kronor i genomsnitt per år. 
Det hör dock inte till o vanligheterna att även männen i dag tar tillfälligt jobb vid 
sidan av renskötselarbetet. Speciellt i Norrbottens län verkar detta vara vanligt. Här 
finns regionala skillnader som förmodligen kan förklaras med renskötselföretagens 
genomsnittliga storlek (med avseende på renantal) i olika samebyar och antalet 
renskötare. 

Man kan alltså säga att den gifta kvinnans förvärvsarbete utanför hemmet har 
tillkommit i det kvinnliga ansvarsområdet (fält 1). På grund av den stora betydelsen 

1 En kvinnlig informant (intervju 10) från nordsamiskt området beskriver situationen som följer. "Ett 
samiskt hushåll (...) där kvinnan är hemmafru och mannen enbart jobbar med renar har ju ingenting (...) utöver. 
Så klarar de sig inte. De måste, alltså kvinnan måste kanske söka jobb. Och jag tror att det är där det har föränd
rats. Därför att på 50-talet då gick det att klara sig på renar. (...) Då gick det. De flesta familjer kunde klara sig 
på det renantal de hade. De kunde sälja lite renar och få utkomst på det viset. Nu går det inte. Det finns ingen 
möjlighet. Hur mycket renar du än säljer, om du säljer i princip hela beståndet av renar, så klarar (...) ni ändå 
inte. Utan du måste ha pengar utifrån. Och då blir det ju AMS-jobb exempelvis som karlarna jobbar med väldigt 
ofta. Och kvinnan måste ha någonting [ett arbete] för att (...) de ska klara sig. Tyvärr har det blivit så." Även 
t.ex. intervju 15 och intervju 8. 
2 Stödet till rennäringen (1995/96), s. 66. 
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för familjens ekonomi skulle man kunna tro att det var förenat med ökande status 
för en kvinna att arbeta inom ramen för det svenska storsamhället. Mycket talar 
dock för att det i själva verket ligger mer status i att vara hustru utan förvärvsarbete 
(sett ur den renskötande befolkningens synvinkel). Det är i regel närheten till och 
graden av aktivt deltagande i renskötselarbetet som ger högst status. För den för
värvsarbetande kvinnan innebär detta att hon - på sätt och vis - fjärmas från ren
skötsellivet, när hon är en del av den svenska arbetsmarknaden i stället för att på 
heltid ägna sig åt de kvinnliga arbetsuppgifterna i familjens renskötselföretag och 
de därtill relaterade arbetena. Å andra sidan kan man säga att den förvärvsarbetan
de kvinnan utgör en ekonomisk maktfaktor i familjen, särskild om hennes bidrag 
till familjeekonomin väsentligt överträffar inkomsterna från renskötselföretaget. 

Andra arbetsuppgifter som i regel har tillkommit för den gifta kvinnans del är 
bokföring och administration av renskötselföretaget.1 Bland uppgifter i rengärdet 
kan man till exempel nämna vaccinering av renarna. Det finns också arbeten som 
har fallit bort, som renmjölkning och beredning av ost, och arbeten som har föränd
rat karaktär, som klädsömnad. Förut var klädsömnaden en mycket viktig och tids
krävande arbetsuppgift som hushållets kvinnor ständigt var upptagna med. Numera 
köps så gott som alla kläder i affärer med undantag för kolten (samedräkten), som 
än i dag sys för hand av kunniga kvinnor. Men även denna kan köpas, om det inte 
finns någon kvinna i familjen som kan sy en dräkt, som till exempel i ungkarlshus
håll. En del uppgifter har också förblivit konstanta, som t.ex. de som hos infor-
manterna går under samlingsbeteckning 'markservice'. Det som avses med mark
servicen sammanfaller till stor del med de arbetsuppgifter och det ansvarsområde 
som den gifta kvinnan hade i det rennomadiska samhället, dvs hushållsarbete, bar
naskötsel och att vara resursarbetskraft för arbetet i renskogen. 

Den kvinnliga 'markservicen' står i direkt relation och kontrast till 'det aktiva 
renskötselarbetet', som hör till det manligt kodade ansvarsområdet. I jämförelse 
med sina renskötande makar är kvinnorna i regel inte aktiva i det praktiska ren
skötselarbetet. Med det praktiska renskötselarbetet förstås det hårda kroppsarbete, 
som männen utför ute i naturen och i nära kontakt med djuren, eller som en infor
mant uttrycker det: "aktiv för mig det är just att vara bak i ändan på renen".2 Hustrun är 
alltså i regel inte aktiv renskötare själv, utan hennes främsta roll är att sköta mark
servicen; det vill säga hon ser till att maten är klar när maken kommer hem från 
renskogen, att det finns rena kläder och att barnen har det bra; hon skjutsar även 
karlarna dit de ska. Hon ser kort och gott till att vardagslivet flyter på och att allting 
fungerar runt omkring det praktiska arbetet i renskogen. Att bli 'servad'3 på det här 

1 Det finns helt säkert också män som sköter bokföringen. Informanter har dock utpekat renskötselfö
retagens administration som kvinnlig uppgift. 
2 Intervju 9. 
3 Intervju 15. Denna informant sammanfattar, med hennes mor i åtanke, kvinnans uppgift i dagens 
rennäring som följer. ''"'Mamma var ju hemma och tog hand om allting. (...) Hon tog ju hand om administratio
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viset underlättar förstås för männen och gör deras liv något behagligare men denna 
form av kvinnlig uppassning, eller markservice, är inte längre en tvingande förut
sättning för deras arbete, vilket det stora antalet ungkarlshushåll tydligt visar. A 
andra sidan är kvinnans markservice en nödvändighet för att bilda familj med barn 
och för det sociala livets kvalitet. Trots att alltså hustrun ofta genererar betydande 
inkomster för familjen och utför viktiga och nödvändiga arbetsuppgifter i hemmet 
och inom företaget, betraktas hon som delaktig snarare än aktiv inom rennäringen. 

Ingifta kvinnor 
Ett relativt nytt fenomen bland hustrurna är de så kallade 'ingifta kvinnorna', som 
är ett resultat av parbildningar över de etniska gränserna. Dessa har blivit allt van
ligare under senare hälften av 1900-talet. På frågan om det var viktigt för honom 
att gifta sig med en samiska kvinna från renskötarmiljö, svarar en nordsamisk in
formant född i början på 1920-talet, att det var det. Han menar att på den tiden, 
omkring 1940-talet, var det svårt att hitta en kvinna som inte hade levt 'det samiska 
livet', det vill säga att hitta en samekvinna i Norrbottens län som inte härstammade 
från ett renskötarhushåll. Idealet för parbildningar hos den renskötande befolkning
en var uppenbarligen endogamin, alltså giftermål inom den egna gruppen. Att 
gruppen inte såg med blida ögon på exogama parbildningar visar de smädenamn 
som förekom. Män som gifte sig med en bondflicka kallades för 'gödselspridare', 
vilket förstås var ett mycket nedsättande ord. Och det är också klart att det inte låg 
någon status i att vara 'gödselspridare'. En kvinna som gifte sig med en svensk 
man kunde kallas för 'bondmora' eller 'rivgu } Rivgu är det samiska ordet för 
icke-samisk kvinna. Det låg ingen status i det heller. 

I Norrbottens län lämnade på 1940-talet såväl samiska kvinnor som samiska 
män den egna etniska gruppen och gemenskapen med gruppen, då de gifte sig exo-
gamt. Enligt en informant förekom det att samekvinnor medvetet använde sig av ett 
exogamt giftermål som en strategi för att lämna det hårda och mödosamma 'same
livet'. "De ville ifrån samelivet helt enkelt för att komma till ett lättare liv," säger infor-
manten som själv var i giftasåldern på 1940-talet.2 Andra sätt att företa denna etnis
ka resa var att bli hembiträde eller att gå i skolor och yrkesutbilda sig (särskilt po

nen och hon städade och hon lagade mat och hon skötte ungarna. När vi flyttade upp och ner: Hon passade vä
garna och hon körde grejer som de [männen] behövde. (...) Hon servade de på den service som de behövde då 
(...) Så att det är ju liksom kvinnans uppgift (...) att ta hand om. Man ska ta hand om gubben så att han har det 
bra och så. Att han har mat på bordet när han kommer hem (...) för då är han trött och så där. Och ser till att han 
har kläder och grejor och allting fungerar (... )" 
1 I ntervju 5. 

Intervju 7. 
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pulärt var att utbilda sig till sjukvårdsbiträde eller sjuksköterska).1 Det vanliga var 
dock att man hittade en samisk äktenskapspartner inom en omkrets av tio mil.2 

Bortser man från de möten mellan nordsamerna och andra samiska grupper, 
som kom till stånd på grund av tvångsförflyttningarna under 1920- och 1930-talet, 
kan man säga att de olika samiska grupperna i princip aldrig träffades. När de ändå 
vid enstaka tillfällen möttes torde ett meningsutbyte ha varit tämligen vanskligt att 
uppnå, särskilt i kontakten mellan nord- och sydsamer, som talar mycket olika for
mer av samiska. Som en konsekvens härav var även äktenskap mellan till exempel 
nord- och sydsamer länge ovanliga. Det är först på senare årtionden som samer från 
olika grupper börjat mötas oftare och parbildningar kommit till stånd. Detta beror 
till vis del på de förbättrade kommunikationerna, dvs. ett utbyggd vägnät. Även 
andra faktorer har spelar in här, som till exempel att svenska numera används som 
ett gemensamt språk, vilket självfallet är en viktig förutsättning för kontakterna 
grupperna emellan. Viktigt har också samiska nätverk varit som uppstod till exem
pel bland de samer som möttes för att engagera sig samepolitiskt eller i samisk 
föreningsverksamhet. Också samiska institutioner som Samernas Folkhögskola i 
Jokkmokk har spelat en viktig roll som mötesplats för samer liksom samiska idrott
sevenemang, som samemästerskapen som arrangeras varje år. 

I en demografisk studie av giftermålsstrategier i Pite lappmark konstaterar 
Peter Sköld att samerna ända in på 1900-talet höll sig inom den egna samebyn och 
att gränsen mot svenskarna ännu var relativt sluten.3 Blandäktenskap mellan samer 
och svenskar var mycket ovanliga ännu under tiden 1861-1910, då endast en fjäll-
samisk man och två skogssamiska kvinnor i Arjeplogs lappmarksförsamling gifte 
sig med svenskar.4 Skölds demografiska undersökning, som enligt min indelning 
berör en lappmark som ska hänföras till lulesamiskt område, bekräftar att endoga-
min inte bara var idealet bland arjeplogssamerna utan med all sannolikhet det all
mänt rådande inom hela det rennomadiska samhället. 

I själva verket var endogama giftermål en nödvändighet för de renskötande 
samerna. Mot bakgrund av det vi vet om hustruns ställning i det rennomadiska 
hushållet är det inte så svårt att förstå att kvinnor som inte var socialiserade in i just 
denna kvinnoroll inte kunde fungera i renskötselmiljön5. En svensk kvinna förfo
gade helt enkelt inte över den nödvändiga kunskap och kompetens som en duktig 
husmor i ett renskötande hushåll förväntades behärska. I en tid då kärlek inte var 

1 Intervju 7. Även intervju 12, där informanten berättar om sin farmors etniska resa genom att flytta 
till Stockholm för att utbilda sig till sjuksköterska, samt intervju 6 där informanten själv har företagit 
denna etniska resa genom att utbilda sig till undersköterska och flytta långt bort från sin hembygd. 
2 Intervju 5. 
3 Sköld, Peter (1998), "Samiska giftermål s strategier", i Peter Sköld och Kristina Kram (red) Kultur
konfrontation i Lappmarken. Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. (Kulturens frontlinjer. 
Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr.) Umeå, s. 31 ff. 
4 Sköld (1998), s. 46. 
5 Jfr Solem (1933), s. 128. 
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den utslagsgivande faktorn vid partnerval, utan där den andres skicklighet (och i 
viss mån välstånd) utgjorde de viktigaste attributen, var svenska kvinnor inte sär
skilt 'attraktiva' äktenskapspartners. Förutsättningarna för äktenskap mellan samis
ka män och svenska kvinnor ändrades först då kvinnans betydelse för produktionen 
hade minskat avsevärt och då hon inte längre behövdes som reservarbetskraft i 
renskogen. Då blev det möjligt för männen att gifta sig med kvinnor med en annan 
bakgrund än en renskötande. Blandäktenskapen är alltså ett uttryck för samekvin
nans umbärlighet i den moderna renskötseln under senare hälften av 1900-talet och 
'ingifta kvinnor' utgör därmed ett nytt fenomen. 

I dag är blandäktenskapen mycket vanliga hos den renskötande befolkningens 
kvinnor och män. På sydsamiskt område, och speciellt i Jämtland och Härjedalen, 
där renskötseln tidigare utvecklades i riktning mot en marknadsmässig köttproduk
tion, verkar helt samiska parbildningar numera till och med vara ovanliga.1 Inte för 
att samerna i området inte längre önskar gifta sig inom den egna gruppen, utan 
både för att renskötseln i området har ändrat karaktär tidigare än på nordsamiskt 
området och för att den samiska befolkningen här är relativt liten till antalet. 'Till
gången' på lämpliga samiska partners, dvs. unga renskötande män och samiska 
kvinnor uppvuxna i renskötarhushåll, är därmed ytterst begränsad, samtidigt som 
kärlek nu har blivit den avgörande faktorn vid partnerval.2 

Accepteras då de 'ingifta kvinnorna' av den renskötande befolkningen? Det är 
ingen enkel fråga att svara på. Synen på och attityderna gentemot ingifta kvinnor 
varierar kraftigt och svänger mellan extrema positioner; från tolerans till ovilja. 
Problemet tycks bottna i att de ingifta kvinnorna så att säga representerar en ano
mali som stör ordningen och främst uppfattningen av det samiska. Genom att gifta 
sig med en renskötare har dessa kvinnor kommit in i den samiska befolkningens 
innersta krets, där i vanliga fall endast 'äkta samer' hör hemma. På ett normativt 
plan utgör de ingifta kvinnorna därmed ett hot mot renskötseln och den renskötan
de befolkningen som etnisk symbol för det autentiskt samiska. Hur omgivningen 
hanterar denna situation är olika. En farhåga som ibland lyfts fram som ett argu
ment mot exogama giftermål är att de ingifta kvinnorna inte kan överföra den 
kvinnliga sameslöjden till sina barn; att alltså en viktig del av den samiska kulturen 
på det viset skulle gå förlorad. Oron verkar inte helt grundlös. De ingifta kvinnorna 
kan vara ett problem vid överföringen av det samiska kulturarvet, vilket ju förut
sätter att kvinnan själv bär på denna kunskap. Men kulturell kunskap är ju inget 
som sitter i blodet eller någon annanstans i kroppen, utan kunskap och färdigheter 
är inlärda. Detta innebär att även ingifta kvinnor principiellt kan tillägna sig samisk 
kultur och kvinnlig slöjd och därmed även vara i stånd att överföra denna kunskap 

1 Intervju 14. 
2 T.ex. intervju 14; Intervju 16; Intervju 15. 
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till nästa generation. Förutsättningen är dock att de svenska kvinnorna lärs upp i de 
färdigheter, som gruppen anser vara centrala för 'samekulturen'. 

I intervjumaterialet finns det ett fall där en svensk kvinna blivit 'samisk kul
turbärare' genom att makens faster medvetet lärde ut sin kunskap om renskötsel-
hushållet och om den samiska kvinnoslöjden. Denna ingifta kvinna fick lära sig 
sameslöjden från grunden samt hur man tar hand om kött. Hon har t.o.m. lärt sig 
samiska av denna faster. Att fastern verkligen lyckades med att förmedla kunska
pen till den svenska kvinnan kan hennes dotter bara bekräfta: "Det är ju mamma som 
lär oss i dag. Och hon kan ju allting. Hon kan garva skinn. Och hon kan spinna sentråd. 
Och hon kan göra tenntråd och hon syr. Och hon syr lappskor och hon kan sy mössor och 
ja allting. Hon kan allting. [Informanten skrattar.] Det finns liksom ingenting som hon inte 
kan"[ Den svenska kvinnan i detta exempel har blivit en fungerande länk mellan 
två samiska kvinnogenerationer; mellan makens faster och den egna dottern. Kvin
nan är i mycket hög grad accepterad av den samiska befolkningen i trakten och är 
nästan fullständigt integrerad. 

Det finns exempel på att det har förekommit diskussioner om huruvida en 
svensk kvinna ska ha lov att sy en samisk kvinnomössa, som tydligen är en mycket 
stark symbol för samekvinnorna. Gränsen för ingifta kvinnors integrering verkar gå 
vid den för området typiska samiska kvinnomössan. Man vill således förhindra att 
en svensk kvinna bokstavligen bär på denna kvinnliga symbol. 

Många ingifta kvinnor går ofta en balansgång mellan att leva och vara som en 
'äkta samekvinna' och att samtidigt inte vara same; mellan att vara accepterad och 
att inte vara accepterad, mellan att vara inkluderad och exkluderad.2 Gränsdrag
ningen kan variera i olika situationer eller också beroende på vem som drar upp 
gränsen; den kan gå vid att ingifta kvinnor inte ska bära samedräkt eller vid att de 
inte ska få använda duodji-märket, som garanterar att det rör sig om äkta sameslöjd 
eller vid någon annan samisk markör, men en yttersta gräns för den ingifta kvin
nans maximala integration i renskötarsamhället finns det uppenbarligen alltid.3 

Döttrars situation 
Hur ser döttrarnas situation ut i dagens renskötsel och renskötande samhälle? Vilka 
möjligheter har de att vara aktiva i renskogen och vilka möjligheter har de att leva 
renskötsellivet som vuxna? Döttrarnas situation har förändrats markant. I regel 
behövs de inte längre som reservarbetskraft vid det praktiska renskötselarbetet och 
socialiseras därför inte heller in i detta arbete. Detta utesluter inte att döttrar i vissa 
fall kan göra en insats vid arbetet i rengärdet, men det är inte regeln utan undanta

1 Intervju 14. 
2 Även intervju 5; Intervju 7; Intervju 1. 
3 Även intervju 8. 
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get. Jämfört med sönerna involveras döttrarna i allmänhet i mindre utsträckning i 
renskötselarbetet och uppmuntras inte som barn att bli renskötare. Det förutsätts att 
de lämnar renskötsellivet och att de tar ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. 
Men också i det här avseendet finns förstås variationer mellan olika familjer och 
regioner beroende på bland annat tradition, familjesituation och familjens köns-
mässiga sammansättning. De flesta kvinnor vill uppenbarligen inte heller bli aktiva 
renskötare. Några av de kvinnliga informanterna har ändå någon gång i 18-20 års 
åldern provat på det praktiska renskötselarbetet under en kortare tid (omkring ett 
år). Med undantag för en kvinna har dock alla åter lämnat renskogen, dvs. männens 
domän. Som skäl anger de att arbetet var alltför fysiskt tungt, att det krävs en 'rå
styrka' som kvinnor saknar men även att de inte fått det stöd och den uppmuntran 
av männen, som de hade behövt för att vara aktiva renskötare.1 En kvinna berättar 
följande om sin kusin som satsade på att bli renskötare. "Hon ville så gärna hålla på 
med renskötsel. Så hon tog tjänstledigt ett år och försökte sig på det här. Följde med de här 
karlarna och fick ett helvete. (...) Därför att de accepterade inte henne. Och hon grät 
många gånger. Tyckte det var ett hemskt(...) Hon hoppade av det. Hade hon fått uppmunt
ran då hade hon kanske fortsatt. [Då] hade hon kanske varit renskötare nu. (...) Nu är hon 
ju hustru till en renskötare."2 Informantens kusin var beroende av männens hjälp i 
renskogen till exempel när hon körde fast med skotern och det gällde att slita den 
loss. Männen brukade i och för sig hjälpa henne med sådana saker, men bemötte 
henne samtidigt på ett avvisande sätt. Det var tydligt att de inte ville ha henne med 
i arbetslaget. Det 'råd' som hon fick av männen var att hon skulle gifta sig med en 
renskötande same i stället för att satsa på egen renskötsel. Männen kunde uppen
barligen inte acceptera denna kvinna som självständig aktör utan ville förpassa 
henne till en lägre och underordnad position som hustru; dvs. de ville se henne i 
beroendeställning till en man och inte som männens jämlika. Deras motstånd gav 
effekt. Pressen blev för stor och kvinnan gav till slut upp och intog den plats som 
kvinnor i dagens renskötande samhället förväntas inta; att bli renskötarhustru. Det 
praktiska renskötselarbetet är i dag en fullständigt mansdominerad miljö, där det 
varken finns plats för eller behov av kvinnor i det dagliga arbetet och där detta 
också, på ett eller annat sätt, görs klart för kvinnorna. 

Där denna kvinna råkade ut för ett mer subtilt sätt för uteslutning ur den man
liga gemenskapen och föremål för underordning, fick en annan kvinnlig informant 
mycket rakare besked. När informantens bror gjorde militärjänst, gick hon in i 
stället för honom och hjälpte fadern i renskogen så gott hon kunde. Hon jobbade i 
renskogen ett tag "men jag insåg när jag var där och pappa sa till mig: det här är inget 
jobb för en kvinna, det går inte. Det är för tungt. (...) Det är fysiskt för tungt att orka med. 
(...) Även om jag har renskötselrätt så (...) behöver [jag] stöd. För att byn måste ju ändå, 

1 T.ex. intervju 13 och Intervju 10. 
2 Intervju 10. 
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även om man har det [renskötselrätt], så måste byn komma överens om (...) att jag ska få 
börja som renskötare. Och framför allt då ska jag ha behövt stöd av min bror och min far. 
Som min far sa: nej, det här är inget för kvinnor, då är det så. Och jag vet ju nu att han 
gjorde en rätt bedömning. Det är för hårt1 Informanten slutade med det praktiska 
renskötselarbetet och jobbar nu inom den offentliga sektorn. 

Här är informanten inne på något mycket väsentligt. Även om en kvinna prin
cipiellt äger rätt att bedriva renskötsel, innebär det inte att hon utan vidare kan 
starta ett eget renskötselföretag och arbeta som renskötare. En kvinna behöver sina 
manliga renskötande släktingars (fars, brors, makes) stöd och uppbackning, för att 
ens ha en chans att vara aktiv renskötare. Hon behöver deras hjälp i det konkreta 
arbetet och i relation till andra husbönder i byn, som i styrelsen också ska fatta 
beslut om hon ska få bli t.ex. husbonde. Saknas detta grundläggande stöd, är det i 
praktiken omöjligt för en kvinna att bli aktiv renskötare, även om hon enligt lagen 
äger den principiella rätten därtill. Vilka överväganden skulle vara av betydelse, 
om en samebys styrelse för ovanlighetens skull skulle få en ansökan från en kvin
na. Det kan man bara ana. I intervjumaterialet finns det utsagor, som visar att man 
hellre vill se unga män bli renskötare än unga kvinnor, som ju ändå så småningom 
kommer att gifta sig och få barn. Det är således mycket svårt att få en plats i same
byn och alla kan inte heller beredas plats; inte ens alla pojkar har en chans att bli 
aktiva renskötare. Även de flesta av dem måste söka en annan utkomst. Eftersom 
byn fungerar som ett kollektiv när det gäller renskötselarbetet, där männen arbetar i 
lag, vill man hellre ha en man som orkar göra ett hundraprocentigt dagsverke, än en 
kvinna som inte orkar lika mycket och som dessutom behöver männens hjälp. En 
informant menar att detta är en inställning som i och för sig aldrig uttalas högt, men 
som ändå finns där underförstått.2 Om man tänker sig en fjällsameby med hundra 
husbönder varav en eller två är kvinnor, så utgör den kvinnliga arbetskraften i 
renskogen endast upp till två procent av byns totala arbetsstyrka. Detta är ett för
sumbart bortfall, som inte påverkar hela byns renskötsel. Tänker man sig i stället 
en mindre sameby med bara tio husbönder varav en eller två är kvinnor, så skulle 
kvinnorna utgöra tio till tjugo procent av den samlade arbetskraften vilket negativt 
skulle påverka de andra husböndernas renskötsel. Detta anser man sig inte har råd 
med. 

Det intressanta här är egentligen inte om denna kalkyl stämmer eller inte, utan 
det egentligt intressanta är att informanten uppfattar sin egen och andra kvinnors 
situation på detta vis. I dagens marknadsmässiga renskötsel, som trängs och pressas 
från flera olika håll och där knappt några marginaler finns, innebär en relativt hög 
andel kvinnliga renskötare ett risktagande och en potentiell förlust som renskötsel
företagen inte har råd med. Kvinnorna bereds mycket sällan möjlighet att själva ta 

1 In tervju 13. 
2 Intervju 13. 
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reda på om de skulle trivas i renskogen eller om detta arbete verkligen är för tungt 
för dem. I stället verkar det normala vara att man talar om för kvinnan att rensköta
re inte är ett lämpligt yrke för henne. Genom att regelmässigt utesluta kvinnorna, 
begränsas i praktiken antalet aktiva renskötare och de hålls därigenom på en lagom 
låg nivå. Dessutom skulle den rådande genusordningen sättas ur spel, om de unga 
kvinnorna skulle vilja bli renskötare och också förverkliga denna vilja. Bildligt 
talat skulle cirklarna rubbas; alltså relationen mellan det kvinnliga och det manliga 
ansvarsområdet, men först och främst förhållandet mellan det kvinnliga och det 
manliga. 

Det är mycket tydligt att den gällande genusordningen hålls på plats genom att 
man inte inplanterar en önskan hos flickorna att vilja vara aktiva renskötare, genom 
att överbetona den fysiska styrka som krävs för att klara arbetet i renskogen och 
genom att uppfostra dem till att på sin höjd önska bli renskötarhustrur. De få kvin
nor som ändå försöker sig på renskötseln accepterar i regel när fadern eller andra 
män säger att det inte finns plats för dem. Kvinnorna börjar uppenbarligen själva 
skylla på att de inte orkar fysiskt, som ovannämnda fall kan exemplifiera. På det 
viset underordnar de till slut sig själva. De flesta av informanterna säger dock di
rekt att arbetet är för krävande för dem, utan att ens ha försökt sig på det. Det prak
tiska renskötselarbetet är de facto ett mycket tungt kroppsarbete. Det råder ingen 
tvivel om det. Jag menar dock att det i mindre grad är arbetets beskaffenhet som är 
problemet, och det finns och fanns ju främst tidigare kvinnliga renskötare som kan 
motbevisa detta. Det är snarare de manliga strukturerna (lagstiftning, byaordning, 
bystyrelse) och de normer och attityder som finns, både hos män och hos kvinnor, 
som leder till att de allra flesta kvinnor aldrig kan eller vill pröva om renskötselyr
ket skulle passa dem. Beslutet är redan fattat då ett barn föds som kvinna i same
byn. Kvinnorna har inte heller några reella alternativ annat än att underordna sig 
den gällande ordningen, då de varken kan påverka lagarna eller deras praktiska 
tillämpning. De strukturer som finns är utformade av svenska män i fråga om la
garna och de tolkas och tillämpas av samiska män i samebyarnas styrelser.1 Kvin
norna kan inte göra mycket annat än att finna sig i situationen sådan som den är, 
om de inte vänder ryggen åt dessa strukturer och lämnar det renskötande samhället. 
Vilka är förutsättningarna för döttrarna att leva hela sitt liv inom samebyn? 

En kvinnlig informant sammanfattar döttrarnas situation mycket träffande då 
hon säger: "Den enda möjligheten är att gifta sig med en same som bedriver renskötsel. 
Då har de en chans [att leva renskötsellivet], men inte annars."2 Så länge en kvinna från 
ett renskötande hushåll är barn eller tonåring har hon en självklar plats i samebyn 
och tillhör därmed den renskötande befolkningens innersta krets. Detta ändras så 

1 En blick på S SR: s förteckning över vem som är ordförande i olika samebyar visar att 42 av 43 sa
mebyar företräddes av män (per den 99-09-06). Endast i Vittangi sameby var ordföranden en kvinna. 
Senare under året 1999 valdes även inom Vittangi sameby en manlig ordförande. 
2 Intervju 7. 
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fort hon blir vuxen och lämnar föräldrarnas hushåll. Då hamnar hon i en situation, i 
vilken hon måste omförhandla sin position i byn och risken är överhängande att 
hon inte kan fortsätta att leva det renskötarliv, som hon dittills har varit delaktig i 
tack vare sin fars aktiva renskötsel. Valet av livspartner spelar en avgörande roll i 
denna situation. Beroende på vilken man kvinnan gifter sig med, stärks eller för
svagas hennes position i och anknytning till samebyn och därmed till den renskö-
tande befolkningen. Gifter hon sig med en 'utomstående' (same eller svensk), 
hamnar hon i regel utanför den innersta kretsen och övergår till 'det samiska sam
hället' i allmänhet. Har hon en bror som bedriver renskötsel finns det en möjlighet 
för henne att genom hennes relation till honom hålla sig kvar i den innersta kretsen 
men då i dess periferi. Långsiktigt är ett giftermål med en renskötande man den 
enda möjliga vägen, om kvinnan vill förbli en del av den renskötande befolkning
en. Den unga kvinnans enda chans att som vuxen fortsätta att leva det 'samelivet', 
som hon är van vid, är alltså att antingen utnyttja befintliga eller skapa nya och 
starka band till andra renskötande män än sin far. Att vara en del av det renskötan
de samhället förutsätter alltså att kvinnan står i nära relation till någon av byns 
män. Utan man finns det ingen plats för dem i den innersta kretsen. De av mina 
informanter som lever som en del av den renskötande befolkningen säger att de 
medvetet har valt en livspartner som kunde garantera dem ett liv inom den innersta 
kretsen eller att de håller på att leta efter en sådan partner.1 Däremot anger de kvin
nor som inte lever som en del av den renskötande befolkningen att kärleken varit 
den avgörande faktorn i deras partnerval.2 I intervjumaterialet förekommer flera 
exempel på hur kvinnor medvetet använder sig av giftermål som en strategi att 
kringgå de manliga strukturerna. Här ska bara ett exempel lyftas fram. 

I en renskötande familj bestämde sig fadern att på kort varsel lägga ned sin 
renskötsel efter höstslakten. Detta beslut ställde till stora problem för hans båda 
döttrar, som plötsligt under slakten konfronteras med hans föresats. Fadern hade 
tydligen inte konsulterat sina döttrar, som fullständigt överraskades av den nya 
situationen. Problemet var att båda döttrarna hade sina egna renar, som ingick i 
faderns renhjord och som vårdades av honom. När nu fadern slaktade och sålde 
sina renar, uppstod frågan vem som skulle ta hand om döttrarnas renar? De hade 
ingen bror som kunde överta faderns roll och sköta renarna åt dem. Och de kunde 
inte själva ta hand om sina renar. En av döttrarna ville i och för sig inget hellre än 
att bli renskötare, men insåg i denna pressade situation att hon inte hade det nöd
vändiga stödet hos sin far för att kunna överta hans renskötselföretag. Trots att hon 
hade rätt många renar kunde hon inte heller bilda ett eget företag. För detta krävdes 
att byns styrelse gav sitt medgivande. Kvinnan utgick ifrån att det var orealistiskt 
för henne att erhålla tillstånd för etablering av ett eget renskötselföretag. Den enda 

1 T .ex. intervju 9; Intervju 15; Intervju 8. 
2 T.ex. intervju 12; Intervju 14; Intervju 16. 
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möjligheten som stod till buds för de båda unga kvinnorna var att hitta en annan 
man som kunde ta hand om deras renar. 

Nu föll det sig så att en av kvinnorna hade en renskötande pojkvän i en annan 
sameby och hon bestämde sig för att helt enkelt bli sambo med honom. På detta vis 
kunde hon föra sin renhjord till en annan sameby och förena den med pojkvännens 
renar. Dessutom beslöts att kvinnan även skulle föra med sig sin systers renar som 
en del av sin egen renhjord till den andra samebyn. Men vad skulle hända om den 
andra samebyn inte accepterade detta arrangemang, som ju i praktiken innebar att 
fler renar skulle beta på byns marker? Även detta problem gick att lösa. Ifall den 
nya byn skulle neka, så kunde kvinnan gifta sig med mannen och därmed automa
tiskt bli upptagen som medlem i samebyn. Då skulle byn inte kunna neka kvinnan 
att komma med sina renar dit. Det kan synas som om dessa två kvinnor lyckades 
kringgå de manliga strukturerna och att de lyckades driva igenom sin vilja. I själva 
verket var det nog så, att de var helt i händerna på pojkvännen, som de blev helt 
beroende av. Vad händer om samboförhållandet/äktenskapet inte håller och det 
kommer till en separation eller skilsmässa? Då hamnar de i en situation som liknar 
den de befann sig i från början, men den här gången i en främmande by. Frågan är 
också om det verkligen var kvinnornas vilja. De skulle säkerligen ha föredragit att 
bedriva renskötsel på sina egna meriter än att tänka ut strategier för att klara sig. 
Vad kan man då dra för slutsatser om döttrarnas situation i dagens renskötande 
samhälle? Det facit som informanten drar är entydig: "En karl måste man som nästan 
ha eller vara, för att kunna hålla på med renskötselnAr man inte man, så är den bästa 
strategin att slå sig ihop med en. 

Kvinnliga renskötare 
Trots att det är väldigt ovanligt, finns det ändå ett fåtal kvinnor i Sverige som kan 
betecknas som 'kvinnliga renskötare'. Dessa kvinnor representerar undantagsfall 
och skiljer sig markant från renskötarhustrurna. De kvinnliga renskötarna är aktiva 
renskötare och arbetar med det praktiska renskötselarbetet på i stort sett samma sätt 
som männen. Det intressanta är att de kvinnliga renskötarna än i dag är ett resultat 
av ett hushåll i genusobalans på samma sätt som i det rennomadiska samhället. 
Kvinnor blir aktiva renskötare endast i krissituationer, där ingen annan utväg finns 
än att en kvinna långfristigt ersätter en man som av en eller annan anledning inte 
finns (antingen för att han har dött eller aldrig har fötts). Och endast under dessa 
speciella omständigheter accepteras/tolereras en kvinna som renskötare av männen 
i renskogen. I det följande kommerjag att beskriva en kvinnlig renskötares liv uti
från det kvinnan själv berättar i en intervju. 

1 In tervju 15. 
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Informanten är född på 1950-talet. Hon växte upp i ett renskötande hushåll till
sammans med sin bror. Båda syskonen hade som barn sina sysslor att utföra i 
hemmet, som till exempel att hämta ved och vatten. Men medan informantens 
upplärning skedde i närmare anslutning till hushållssysslorna, hade brodern lite 
större frihet. Han kunde ibland öva sig att jaga genom att skjuta med slangbella och 
fadern tog även med honom till renskogen då och då. Även informanten fick följa 
med till renskogen, men hon var då äldre än brodern varit, då han första gången 
fick följa med. Det är tydligt att brodern förbereddes för ett liv som renskötare 
redan från barnsben, medan informanten var på väg att socialiseras in i den för den 
renskötande befolkningen karakteristiska kvinnoroll. Så långt inget ovanligt. Kri
sen utlöstes då fadern plötsligt gick bort. "Pappa dog när jag var tjugofyra år. Så att 
det fanns ju behov. [Min bror] klarade inte av ensam att vara i skogen periodvis," berättar 
informanten.1 Informanten betonar att renskötselarbetet är ett utpräglat lagarbete 
som ingen klarar av ensam; inte heller män. I informantens familj hade det varit 
fadern och sonen, som hade arbetat tillsammans. Genom faderns död uppstod ett 
akut behov av en ny samarbetspartner i renskogen. Eftersom ingen annan broder 
fanns i familjen, och därmed inget annat alternativ, tillföll rollen informanten. Hon 
började först jobba halvtid på sitt ordinarie arbete och slutade senare helt för att 
kunna vara med sin bror i renskogen. Informanten arbetar med alla delar av det 
praktiska renskötselarbetet; bland mycket annat är hon med och samlar ihop ren
hjorden, i rengärdet kastar hon fast och märker renkalvarna och hon är med på älg
jakten. Den är så viktig för henne och för familjens primära matförsörjning, att hon 
även slutade amma sitt barn i förtid för att kunna vara med på jakten. Utöver det 
praktiska renskötselarbetet sköter informanten även administrationen av sitt eget 
renskötselföretag. I jämförelse med andra kvinnor som 'deltar' i renskötselarbetet 
är denna kvinna alltså aktiv renskötare. Liksom sin bror utför hon i princip samma 
arbetsuppgifter i renskogen, men väljer medvetet de fysiskt lättare arbeten då det 
går. "Det är klart, nog väljer jag ju det lättare jobbet. Det gör jag ju.. (...) [Min bror] han 
har ju som heller inget annat val. (...) Har man flera bröder då hade jag säkert inte varit 
lika delaktig som vad jag är i dag. Men det finns som inget annat alternativ heller," säger 
informanten.2 Hon överlåter alltså åt sin bror att dra det fysiskt tyngsta lasset och 
brodern har inget annat val än att finna sig i det, för det finns för tillfället ingen 
annan lösning på den genusobalans som råder inom familjen. 

Informanten är också klart medveten om att hon inte hade varit aktiv rensköta
re i dag om hon inte hade haft en bror. Från broderns perspektiv torde denna lös
ning representera en icke-önskvärd nödlösning, samtidigt som den är en förutsätt
ning för hans egen renskötsel. Hur påverkas informantens familjeliv av hennes 
arbete? Informanten har inte avstått från att skaffa barn och har även fortsatt att 

1 I ntervju 9. 
2 Intervju 9. 
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arbeta i renskogen under sin graviditet. Hon menar att hon förfogar över en god 
grundfysik och att det inte har varit något problem att förena graviditeten med ren
skötselarbete. "Det gick bara bra ," kommenterar hon.1 Det enda som hon gjorde var 
att välja bort de allra tyngsta arbetsmomenten för att inte riskera ett missfall. Det 
här exemplet visar att det inte är omöjligt för en kvinna att arbete i renskogen ens 
när hon är gravid, om viljan finns. Arbetet är ett lagarbete och är omgivningen 
villig, så är det möjligt för kvinnan att välja bort sådana arbetsmoment som är för 
tunga eller omöjliga att utföra. Men informanten skulle inte kunna vara i renskogen 
på det här viset, om hon inte hade en mor som tog hennes plats i hemmet. I och 
med att det finns barn går det inte att försumma hushållsarbetet. Mor är en 'viktig 
kugge' i informantens hushåll och är i själva verket en garant för att allting flyter 
hemma med barnen och därmed även en förutsättning för informantens rensköt
selarbete. "Hon sköter hela markservicen, om jag säger så. Och nu när jag har barn ock
så. Jag menar det är ju hon som har varit hemma med dem, då när jag har varit iväg. Så 
annars så hade jag inte haft den möjligheten att fara iväg eller kunna hjälpa på det viset."2 

Informanten är väldigt angelägen om att lyfta fram sin mor och betonar att modern 
fyller en mycket viktig funktion inom familjen. Hon menar att det är viktigt att 
komma ihåg markservicens betydelse för hela familjens liv och att det inte hade 
gått för någon i familjen (för brodern, för informanten, för barnen, för informantens 
make) om inte modern ställde upp på detta vis. Det är intressant att se hur denna 
familj har omorganiserat sig efter faderns död och anpassat sig efter de nya villko
ren utifrån de förutsättningar som fanns. Genusobalansen bemöttes först genom att 
informanten tog sin faders plats. Detta skapade i sin tur en ny genusobalans på ett 
annat ställe i hushållet, den här gången inom det kvinnliga ansvarsområdet, som 
balanserades genom att modern tog informantens plats som 'renskötarhustru', så att 
säga. Det ska återigen betonas att denna familj och denna kvinna inte representerar 
normalfallet, utan att de utgör ett specialfall. 

Jämfört med kvinnornas roll i det rennomadiska samhället har kvinnornas 
betydelse för det praktiska renskötselarbetet i dagens rennäring minskat avsevärt. 
Därutöver kan numera många av de produkter och 'tjänster' som förut tillhanda
hölls av kvinnor införskaffas; matvaror, kläder och andra förnödenheter kan köpas 
samtidigt som storsamhället tillhandahållar service som bland annat daghem, skola, 
sjukvård och äldreomsorg. Förut hörde klädsömnad och matberedning till de vikti
gaste kvinnliga arbetsuppgifterna; i dag har kvinnorna blivit renskötselföretagens 
administratörer och står ofta även som garanter för en fast inkomst i hushållet. En 
annan viktig skillnad med avseende på de samiska kvinnornas levnadsvillkor under 
1900-talet är att kvinnorna i dag är inlemmade i det svenska skyddsnätet på ett helt 
annat sätt än förr, då det gällde att klara sig själva. Kvinnorna i dag har, trots alla 

1 In tervju 9. 
2 Intervju 9. 
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vedermödor, en helt annan levnadsstandard och social trygghet än deras mor- och 
farmödrar hade. 

Andra kvinnogrupper som skulle vara intressanta att undersöka närmare, är 
änkorna, systrarna och inte minst den skilda kvinnan och deras villkor i det ren-
skötande samhället. Detta bör bli föremål för fortsatt forskning. Här ska det bara 
noteras, att dessa kvinnors position i samebyn och i den renskötande befolkningen 
torde vara långt ifrån självklar, då deras band till en aktiv renskötande man anting
en har brutits eller väsentligt försvagats. Hur villkoren för varje enskild kvinna 
gestaltar sig, torde till stor del vara avhängigt av vilka män som finns i hennes om
givning. En änka, till exempel, som har en aktiv renskötande son, torde även efter 
makens död förbli en del av gemenskapen i samebyn, medan en frånskild kvinnas 
möjligheter att förbli en del av samebyn torde vara mycket begränsade. Denna frå
ga är särskilt relevant ifall kvinnan inte ursprungligen härstammar från samebyn, 
inte föddes som en del av den renskötande befolkningen och inte har en vuxen 
renskötande son i byn. 

Man kan slutligen också konstatera att kvinnornas möjligheter till inflytande i 
Sametinget, det folkvalda organet, är begränsade, eftersom det också är manligt 
dominerat. 

Kvinnlig representation i Sametinget 
Kvinnornas möjligheter till direkt inflytande har varit begränsade inom samebyar
na. I det renskötande samhället har det därmed funnits en tydlig maktobalans mel
lan könen, som har vägt till männens fördel. Hur är den politiska makten fördelats 
på andra nivåer i det samiska samhället? Hur ser det ut i Sametinget, i samernas 
folkvalda organ, som representerar både den renskötande och den icke-renskötande 
befolkningen? 

Sametinget har en dubbel roll, dels är det en statlig förvaltningsmyndighet, 
som lyder under regeringen, dels fungerar det som en folkvald styrelse, nämligen 
Sametingets plenum. Sametingets plenum har en organisation som är jämförbar 
med den riksdagens, och dess styrelse kan liknas vid regeringen. Sametinget har 
genom Sametingslagen fått initiativrätt i samiska frågor. På detta sätt kan den sa
miska befolkningen, genom sina valda representanter i Sametingets plenum, väcka 
frågor och utöva påtryckning mot andra statliga myndigheter och mot regeringen 
och riksdagen.1 

1 Information om Sametinget, dess konstruktion och arbetsuppgifter kan man hitta på Sametingets 
hemsida, http://www.sametinget.se. 
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Sametingets plenum består av 31 ordinarie ledamöter samt 60 ersättare.1 Samman
lagt företräds den samiska befolkningen alltså av 91 personer som i sin tur repre
senterar tio samiska partier.2 Könsfördelningen hos dessa 91 representanter är rela
tiv jämn, 42 av dem är kvinnor och 49 är män. Procentuellt är fördelningen därmed 
46 procent kvinnor och 54 procent män. När man jämför fördelningen bland de 31 
ordinarie ledamöterna, blir dock bilden en helt annan. Av dem är det endast 9 kvin
nor (29 procent) jämfört med 22 män (71 procent). Männen är alltså kraftigt över
representerade i Sametingets plenum och kvinnornas möjligheter att påverka och 
att utöva direkt inflytande över samiska angelägenheter är således också begränsa
de i samernas folkvalda organ. Detta blir särskilt tydligt när man dessutom väger 
in, att alla fem ordinarie styrelseplatser, som måste ses som den främsta maktposi
tionen, innehas avmän.3 Det är uppenbarligen så att de samiska partierna i större 
utsträckning väljer manliga representanter än kvinnliga.4 

Även fast det tveklöst råder en betydande ojämlikhet mellan könen och den 
politiska makten är ojämnt fördelad har detta faktum hittills inte lett till en större 
debatt inom det samiska samhället eller i Sametingets plenum. Sedan 1988 finns 
det i och för sig en nordisk samisk kvinnoorganisation, Sârâhkka, som har som 
målsättning att "skapa ett jämlikt samhälle och lika möjlighet att vara delaktig i det 
samepolitiska arbetet."5 Organisationen verkar dock hittills inte har lyckats göra 
den låga kvinnliga representationen till en rättvise- och demokratifråga och att sätta 
den på agendan också i Sametinget. 

1 Framställningen av könsfördelningen i Sametinget bygger på uppgifter som har erhållits från Same
tinget. Den avsåg läget 1999-02-05. 
2 Det exakta antalet ledamöter från de tio partierna är följande. Renägarförbundet: fyra ledamöter 
varav ingen kvinna; Jakt- och Fiskesamerna: tre ledamöter varav en kvinna; Vi Samer: en manlig 
ledamot; Landspartiet Svenska Samerna: tre ledamöter varav en kvinna; Min Geaidnu: tre ledamöter 
varav en kvinna; Saemien Eatneme: en kvinnlig ledamot; Samelandspartiet: sex ledamöter varav två 
kvinnor; Samerna: fyra ledamöter varav en kvinna; Samisk Solidaritet: en manlig ledamot och slutli
gen Skogs samerna: fem ledamöter varav en kvinna. 
3 Endast två av dem fem personliga suppleanterna är kvinnor (enligt uppgift från Sametinget 2000-01-
07). 
4 Den manliga dominansen existerar även inom de sexton olika styrelser, nämnder och arbetsgrupper 
som har utsetts av Sametinget. Kvinnlig dominans finns endast i språkrådet, där fem av de sex ordi
narie ledamöterna är kvinnor, i valberedningen, där tre av fem ordinarie är kvinnor, samt i urfolksut-
valget inom Barentsregionen, där såväl ordinarie som ersättaren är kvinnor. 
5 Trots att jag har försökt erhålla information om Sârâhkka direkt från ordföranden för den svenska 
sektionen för kvinnoorganisationen, har jag inte kunnat erhålla material därifrån. Citatet är därför 
hämtat från Sametingets hemsida, som kortfattat beskriver olika samiska organisationer och deras 
verksamhet, se http://www.sametinget.se/st/samorg.html. 
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Några slutsatser 
Många informanter har vittnat om att kvinnorna inom renskötseln (både förr och 
nu) aktades högt för sina färdigheter. Trots detta kan kvinnornas möjligheter till 
inflytande och direkt maktutövning ses som begränsade till huvudsakligen det 
kvinnliga ansvarsområdet hushållet och barnen. Och det var den gifta kvinnan som 
i sin roll som husmor kunde mobilisera denna maktpotential. Döttrar och pigor var 
underordnade såväl husmodern som husbonden. Husbonden, den gifte mannen, var 
hela hushållets överhuvud och bar det slutliga ansvaret för arbetet med renhjorden, 
som var det mest prioriterade i hela hushållet. 

Kvinnornas möjligheter till direkt inflytande och självbestämmande i sameby
arna har också visat sig begränsade och man kan konstatera att kvinnorna inte bara 
är mannens bihang i renbetes- och rennäringslagstiftningen, dvs. på normativ nivå, 
utan även i praktiken i det dagliga livet i samebyarna. I ett renskötarhushåll kretsar 
hela livet kring renskötseln. Vardagen och kvinnornas liv utformas därför i stor 
utsträckning efter renskötselns, och därmed i förlängningen även männens, behov 
och villkor. 

Det är helt nödvändigt att analysera genusrelationerna i det renskötande sam
hället utifrån begreppet 'hushåll'. Ännu på 1990-talet fungerar den renskötande 
familjen som en enhet och renskötselföretagen är fortfarande familjeföretag eller 
enmansföretag. På en abstrakt nivå fungerar dagens renskötarhushåll ungefär som 
hushållen förr; det finns ett manligt ansvarsområdet, som än i dag huvudsakligen 
utgörs av det praktiska renskötselarbetet och det finns ett kvinnligt ansvarsområdet 
som omfattar hushållsarbete och omsorg. Till skillnad från förr förekommer nume
ra 'gränsöverskridanden' i betydligt mindre omfattning; speciellt i riktning från det 
kvinnliga till det manliga. En direkt följd av detta är att arbetet med renhjorden har 
blivit ännu starkare manligt kodat; hela renskötselarbetet har genomgått en masku-
liniseringsprocess och omvandlats till ett helt manligt dominerat yrke. 
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5 ETNISKA PROCESSER I DET SAMIS
KA SAMHÄLLET 

Vem är egentligen same? 
Frågan om vem som är att betrakta som same, har inte bara upptagit lagstiftaren, 
och därmed på ett visst plan även den dominerande befolkningen i Sverige, utan 
den är i hög grad aktuell även inom det samiska samhället. Speciellt i samiska id
rottssammanhang, för att bara nämna det mest iögonfallande exemplet, kommer 
frågan ofta upp om den eller den spelaren 'verkligen' är same. Enskilda personers 
etniska identitet ifrågasätts alltså i dag inom den samiska gruppen; i vissa fall till 
och med offentligt i samisk massmedia.1 För tillfället är två olika officiella, statliga 
definitioner i kraft i Sverige. Den ena definitionen återfinns i gällande rennärings
lag och avser att avgränsa personkretsen som innehar renskötselrätt samt vilka 
personer som i praktiken får utöva den rätten2. Den andra definitionen återfinns i 
Sametingslagen och avser att fastställa vilka personer som är röstberättigade i valet 
till Sametinget och vem som därmed får registrera sig i Sametingets röstlängd.3 

Eftersom 'same' samtidigt definieras på två olika sätt inom gällande svensk 
lagstiftning, kan man säga att det på sätt och vis även finns två konkurrerande offi
ciella föreställningar om vad som kännetecknar en same och var den yttersta grän
sen för den samiska gruppen ska dras. Medan rennäringslagen drar gränsen vid 
samebymedlemskap och därmed i praktiken endast inkluderar den renskötande 
befolkningen, ställer Sametingslagen upp andra kriterier. I första hand anges ett 
språkligt kriterium, att personen själv, vederbörandes föräldrarna eller far- eller 
morföräldrar har eller har haft samiska som hemspråk, och därefter ett subjektivt 
kriterium, som innebär att same är den som anser sig vara same. Även den vars 
förälder är eller har varit upptagen i röstlängden betraktas som same. Vid sidan av 
dessa, externa definitioner, har naturligtvis även samerna själva åsikter om vem 

1 Se även Svonni (1996b). Även i intervjumaterialet förekommer ett exempel, där informanten menar 
att man har haft mycket hårda diskussioner, när det gäller frågan om vem som får delta i speciella 
samiska fotbollsturneringar. Problemet var inte att veta vem som är same, utan det svåra var att be
stämma sig för en gränsdragning i exogama parrelationer. Ett tag löstes detta med att man bestämde 
sig för att en ingift skulle räknas som same, medan en sambo inte skulle räknas som same i tävlings
sammanhang. Intervju 14. 
2 SFS nr 38(1993), 1 §. 
3 SFS nr 1433 (1992), 1 kapitel, 2 §. 
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som tillhör gruppen och vem som inte gör det. Hur ställer sig då enskilda samer i 
den frågan och hur definierar de vem som är same? 

Vid intervjutillfällena ombads alla informanterna att utifrån sitt eget synsätt be
skriva vad som är kännetecknande för en 'riktig' same. Fastän var och en i princip 
hade kunnat utgå ifrån sig själv, har enbart två informanter omedelbart tagit sig 
själva som exempel och sagt att en riktig same det är en sådan som jag är.1 Detta är 
ett intressant fenomen. De flesta väljer att återge en vag idealföreställning av en 
same; det är någon som har 'de samiska värderingarna', 'den samiska moralen', 'en 
samisk attityd', och det är någon som har 'ett visst levnadssätt', 'som talar samis
ka', 'som värnar om naturen', 'som bär samedräkt', 'som äter samisk mat' och så 
vidare. Informanterna räknar i princip upp sådana aspekter på sina egna liv som 
definitivt inte förknippas med det svenska och som därmed kan föras fram som 
karakteristiskt samiska och därmed tjäna som markörer för 'det samiska'. 

Strukturerar man informanternas svar verkar det ytligt sett finnas två grundin
ställningar inom den samiska gruppen. De två synsätten skiljer sig på en del punk
ter men står inte i motsats direkt till varandra. Den ena grundinställningen betonar 
starkt att same, det är något som man föds till och som finns 'i blodet'; alltså något 
slags inneboende kvalitet och därmed ingenting som någon kan bli. Personer med 
denna grundsyn har ofta svårt att helt acceptera personer vars släktskap med andra 
samer de anser vara för avlägsen. För dem spelar en aktiv renskötsel eller innehav 
av renar i kombination med nära släktskapsband till renskötande samer en stor roll, 
när det gäller att dra gränsen mellan 'riktiga samer' och icke-samer. I dess mest 
extrema form överensstämmer denna ståndpunkt helt med statens uppfattning av 
vem som är same - så som den formulerades i 1928 års renbeteslag. En informant 
säger att '"för min del är det så att de [samer] ska vara födda utav samiska föräldrar. Båda 
föräldrarna är samiska och är samisk i flera led, så att säga. Och bedriver renskötsel hela 
tiden, från generation till generation. Det tycker jag är en riktig same. Att ha renar själv."2 

En sådan snäv definition av samiskhet exkluderar i dagens läge merparten av den 
samiska befolkningen. Om alla samer skulle dela denna uppfattning, skulle det i 
dag inte finnas särskilt många personer, som skulle kunna motsvara kraven. Denna 
i det närmaste essentialistiska grundsyn återfinns oftast bland samer som själva 
uppfyller de uppsatta kriterierna eller som växte upp i renskötselmiljö. Men det är 
långt ifrån hela den renskötande befolkningen, som delar denna uppfattning. Pro
blemet med denna inställning är att den inte håller för verkligheten. När man fort
sätter att diskutera med informanterna och konsekvent tillämpar deras synsätt på 
olika faktiska förhållanden, blir det snart uppenbart att en sådan ståndpunkt i prak
tiken är ohållbar. Den leder till exklusion av personer, ibland nära familjemedlem-

1 Intervju 13 och intervju 12. 
2 Intervju 7. 
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mar, som de facto anses vara samer. Det egna barnbarnet kanske har en svensk mor 
eller far. 

Bland samer som inte lever renskötsellivet lyfts oftare andra kriterier fram. En 
direkt anknytning till renskötseln sägs inte vara av betydelse för någons tillhörighet 
till den samiska gruppen. I stället betonas individens självidentifikation som same; 
alltså den känslomässiga bindningen till det samiska kollektivet. En informant ut
trycker det så här: "En riktig same, det tycker jag är en som känner sig som same (...) De 
behöver inte hålla på med renskötsel för att vara en riktig same. Absolut inte."1 Personer 
med denna inställning har i regel inga svårigheter att acceptera sådana personer 
som har en samisk förälder eller en samisk far- eller morförälder så länge personen 
i fråga säger sig vara same och på olika sätt ger uttryck för detta. Det kan bland 
annat ske genom att man använder sig av etniska markörer som t.ex. att bära sa
medräkt eller att lära sig samiska, men även genom att vara aktiv i sameföreningen, 
genom att gå på samedans eller genom att delta i samiska idrottsevenemang eller 
andra sammanhang som innehåller tydliga samiska särdrag. Här kan också nämnas 
sådana markörer som att delta vid Jokkmokks marknad som hålls i februari eller 
storstämningshelgen som hålls i lappstaden i Arvidsjaur i augusti månad varje år. 

En av informanterna har speciellt varma minnen av deltagandet vid storstäm
ningshelgen. Den har spelat en viktig roll i skapandet och bekräftandet av hennes 
samiska identitet, när hon var barn och bodde i Stockholm. Familjen, som har an
knytning till Arvidsjaur, brukade resa dit för att delta i festligheterna. Det var i 
samband med storstämningshelgen som informanten upplevde gemenskapen med 
andra samer och kände sig som en av dem. "Det var ju mycket samer [där] och jag fick 
ju vara med och kasta lasso och tävla. Och på det viset kände jag mig speciell. Att jag fick 
vara med på det. De andra [svenska barnen] fick ju bara stå och titta på" berättar infor
manten.2 Fastän familjen levde utanför Sapmi, var informantens föräldrar angeläg
na om att upprätthålla kontakten med det samiska kärnområdet och att delta vid 
samiska evenemang. 

Intressant är också de äldre informanternas föreställningar om vad som utmär
ker en riktig same. Två av de äldre männen anger språket som det viktigaste kän
nemärket.3 Den miljö som de växte upp i (dvs. renskötselmiljön) var det ännu 
självklart för samer att tala samiska som modersmål samtidigt som det var ovanligt 
för en icke-same att göra det. "De har ju inte lärt sig språket om inte de har varit äkta 
samer " säger en informant.4 Han anser vidare att ett språkligt kriterium för 'sa
miskheten' innefattar de samer som har utdefinierats genom renbeteslagstiftningen 
på grund av att de inte bedrev renskötsel. Båda männen framhåller att det än i dag 
är ett säkert tecken, när någon talar samiska som modersmål. Samtidigt finns det i 

1 Intervju 14. 
2 Intervju 16. 
3 Intervju 4; Intervju 5. 
4 Intervju 4. 
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dag fler samer som inte har några kunskaper alls i samiska, än samer som talar 
samiska som modersmål.1 Många av mina yngre informanter som inte kan tala 
samiska, delar tydligen uppfattningen att språket är en viktig markör, för de uppger 
att de gärna skulle vilja lära sig språket. I regel realiseras dock inte planerna att gå 
en kurs i samiska, utan det skjuts på framtiden. Som skäl uppges att tiden inte räck
er till vid sidan av omsogen för barn, hushåll och förvärvsarbete. När det är så 
många som säger sig vilja lära sig samiska, men samtidigt skjuter upp det, kan man 
undrar om inte själva hävdandet att vilja lära sig språket, utgör en handling och 
fyller en funktion som etnisk markör. Även om personerna aldrig skulle förverkliga 
sina planer, markerar de sin tillhörighet till den samiska gruppen genom att påstå 
sig vara villiga att lära sig språket. På ett liknande sätt som den äldre generationen 
utgår ifrån att alla som talar samiska är samer, så verkar den yngre generationen 
utgå ifrån att endast samer vill lära sig samiska. En av de äldre kvinnorna håller 
emellertid inte med, när det gäller språket som ' samiskhetens ' viktigaste markör. 
Hon menar att det ju finns så många samer nuförtiden som har andra modersmål 
(finska, svenska eller norska) än "samespråket".2 Och renskötseln är enligt henne 
inte heller det som gör att någon är same. "Inte är man same för att man har renar 
inte," säger hon.3 Överhuvudtaget är hela den debatt som förs inom det samiska 
samhället om vem som är same främmande för henne och hon blir besvärad av den. 
"Ibland tycker jag att de svamlar med det där samiska. Så jag vill nästan inte säga att jag 
är same. För de tjurar ju så mycket nuförtiden."4 Informantens egen inställning är 
mycket enkel; same är den som är född same. Och hon inkluderar även personer 
som endast har en samisk förälder. Hon anser att det är "idioti" att dela in männi
skor i kategorier 'helsamer' och 'halvsamer' och hon undrar: "Halvlapp, vad är det 
för någonting då? Det vet jag då inte vad det är. Halvlapp. 'Du är halvlapp. ' Ja, vad är 
det? Det vet jag inte. Det måste man nästan börja forska"5 Sammantaget har situationen 
blivit så komplicerad att informanten själv upplever att hon inte längre kan hänga 
med i de resonemang som förs. 

En annan som är trött på definierandet, är en av de äldre männen. Han menar: 
"Alla samer är samer. Allai"6 Det verkar som om hans inställning grundade sig på 
viljan att innefatta så många personer som möjligt i det samiska samhället. "En som 
är same och vill vara same, kan vara same och ska vara same. Så är min inställning," 

1 Se Svonni, Mikael (1998), "Bevarandet av samernas språk. En fråga om tradition och nytänkande", 
Arbevirolas sâmi diehtu. Traditionell samisk kunskap. (Föredrag vid seminariet Traditionell samisk 
kunskap 9-10 december 1997 i Kiruna.) Stockholm, s. 49. Enligt Svonni har endast 45% kunskaper i 
samiska, medan 55% helt saknar kunskaper i språket. 
2 Intervju 2. 
3 Intervju 2. 
4 Intervju 2. 
5 Intervju 2. 
6 Intervju 1. 
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säger han.1 Samtidigt ska hans svar tolkas som en reaktion mot ifrågasättandet av 
enskilda personer som samer. Informanten framhåller som ett exempel särskilt 
många samebyars agerande gentemot samer, som inte tillhör den aktivt renskötan-
de befolkningen. Det verkar enligt honom som om de inte ville ha fler samer i den 
egna gruppen, vilket han inte kan förstå. Enligt informantens synsätt hotas den 
renskötande befolkningens existens till slut av att renskötarna är för få och han 
menar att de därför borde satsa på att bli fler, i stället för att sträva efter att bli fär
re.2 Intresseväckande är också en av de yngre informanternas situation och inställ
ning. Informantens farfar var same och levde dels på renskötsel, dels på ett litet 
fjälljordbruk. Att fadern hade samiskt påbrå var närmast en familjehemlighet. "Min 
pappa till exempel, han har aldrig sagt att han är same. Aldrig. Utan det har varit lite 
grand det här att man skämdes för det. Det har nog lyst igenom nästan hela tiden, tycker 
jag. Det är först den här generationen, jag och mina syskon, som har börjat på att prata 
lite mer om det här."3 Informanten växte således upp i en miljö, som man skulle 
kunna kalla för icke-samisk. Det enda som skiljde deras familjeliv från vilken an
nan svensk familj som helst, var just att det fanns ett tema som var omgärdat med 
mycket hysch-hysch och hemlighetsmakeri, nämligen faderns bakgrund. Infor
manten saknar också de vanligaste samiska markörerna. Hon har till exempel inget 
renmärke, hon kan inte slöjda, hon kan inte tala samiska, hon bär inte samisk dräkt, 
men hon kan kasta lasso och hon har på senare tid börjat intressera sig för släkt
skapsförhållanden och börjat släktforska lite grand. Den starkaste markören som 
informanten har, är hennes samiska efternamn som hon under inga omständigheter 
kan tänka sig byta bort. Namnet skapar en synlig och uppenbar länk mellan henne 
och personer i tidigare generationer, som var allmänt kända som samer. Denna 
omedelbara koppling mellan henne, namnet och hennes farfar blir - i avsaknaden 
av andra markörer - mycket betydelsefull. "Folk vet ju att jag heter [ett samiskt släkt
namn]. De förstår ju att jag har samiskt påbrå. Om jag hade hetat Svensson hade de ju inte 
vetat någonting antagligen. (...) Jag tycker att släktnamnet är så viktigt att bevara speciellt 
för min del, eftersom jag inte har någonting annat att gå efter. Jag har ju inte renmärke 
jag kunnat ärva från min farfar, utan det är ju namnet som jag har ärvt från min farfar ."4 

Släktnamnet ger uttryck för informantens samiska identitet samtidigt som det 
blir möjligt för henne att hävda denna i relation till andra samer som vill ifrågasätta 
henne. Detta var speciellt fallet under informantens skoltid, då hon vid några till
fällen konfronterades med en annan ung samisk kvinna. Informanten berättar: "När 
jag gick i skolan då hade jag en klasskompis som var renskötande same (...) Och hon ansåg 
sig vara alltså hellapp. Och det förstår jag ju. Men det var ju att hon nedvärderade ju alla 
andra som till exempel [mig]. Även fast jag är en fjärdedelslapp så är ju inte jag någon 

1 I ntervju 1. 
2 Intervju 1. 
3 Intervju 17. 
4 Intervju 17. 

166 



Sâpmi iförändringens tid 

lapp, utan jag är ju där nere. Hon är ju mycket bättre än vad jag är. (...) Och det där, det 
har suttit i lite grand. Att jag har ju inte ansett mig ha varit någon lapp, eftersom jag inte 
har vuxit upp i den miljönDe renskötande samerna kan sägas vara självklara som 
samer. De blir accepterade såsom samer av alla, såväl inom det samiska samhället 
som inom majoritetssamhället. Att i unga år ha blivit ifrågasatt av en kvinna, som 
kan sägas vara en självklar same, har satt sina spår och informanten vågar i dag 
knappt kalla sig för same. Hon använder i stället ordet 'fjärdedelslapp' som be
teckning på sig själv och i ett annat sammanhang uttrycker hon sin kluvenhet med 
att säga att 'högerbenet mitt är ju ändå lapp'. På senare tid har dock informanten på 
sätt och vis fått upprättelse. Hon har, efter att har anhållit om det, tagits upp i Sa
metingets röstlängd och därmed erhållit en officiell bekräftelse på att hon verkligen 
räknas som same. Detta har stärkt hennes position i det samiska samhället och även 
hennes självkänsla, vilket tydligt lyser igenom när hon säger: "Jag anser mig inte 
vara bara någon sådan här som bara finns på papper heller. Eftersom jag nu har rösträtt, 
så måste jag ändå vara lite mer, tycker jag."2 Rösträtten har legitimerat och synliggjort 
henne som same, även om hon är mycket avvikande från gängse idealföreställning
ar. Det råder inget tvivel om att det i det verkliga livet finns ett betydligt större 
utrymme för möjligheterna att leva som same än vad som ryms inom de snäva 
gränserna för de statliga definitionerna. 

Även om informanternas uppfattningar går isär med avseende på vad som exakt 
kännetecknar en 'riktig' same, är dock alla överens på en punkt. Det måste finnas 
en faktisk släktskap mellan den person som vill bli accepterad som same och andra 
personer, som redan accepteras av gruppen som samer. De flesta är därmed även 
överens om att ingen egentligen kan bli same som saknar faktiska släktskapsband. 
En 'utomstående' kan maximalt bli som en same, något som i hög grad rör de in
gifta kvinnorna inom den renskötande kretsen. De kan bli en fungerande del av det 
renskötande samhället och i vissa fall till och med samiska kulturbärare, men de 
kan aldrig bli samer. I dagens samiska samhälle förekommer det, som tidigare 
nämnts, att enskilda personers tillhörighet till gruppen ifrågasätts. I hur hög grad en 
person ifrågasätts, beror bland annat på den konkreta situationen och hur pass 
'självklar' denna person är som same. Personer som hör till den renskötande be
folkningen betraktas av alla som samer och ifrågasätts i regel aldrig. Närheten till 
renskötseln, den samiska kulturens kanske starkaste och mest samlande symbol, 
ger dem en given plats i dagens samiska samhälle. För personer som inte lever 
'uppenbart samiskt' och som därmed inte tillhör det samiska samhällets innersta 
krets, är situationen en annan. Deras inkludering i den samiska gemenskapen grun
das antingen på att det finns ett band mellan dem och en annan same bakåt i tiden 
som var 'självklar same' eller att de uppvisar släktskapsband med nu levande 

1 I ntervju 17. 
~ Intervju 17. 
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'självklara samer'. Informanterna härleder alltså sin tillhörighet till den samiska 
gruppen antingen diakront, genom att betona släktskapsrelationer bakåt i tiden (att 
t.ex. släkten på fars och/eller mors sida var renskötande), eller synkront, genom att 
lägga stark vikt på relationer, som de har till nu levande samiska släktingar (att 
t.ex. brodern eller kusinen är renskötare). 

I detta sammanhang kan man också notera att informanterna i regel är mycket 
intresserade av sina egna, och naturligtvis även andra samers, släktskapsförhållan
den. De flesta har mycket detaljerade kunskaper om vem de är släkt med. I mötet 
med nya och för dem okända personer tar informanterna ofta reda på vilken etnisk 
bakgrund dessa har. De kan fråga varifrån personen kommer och sedan fortsätta 
därifrån. Visar sig personen vara same, fortsätter samtalet ofta med att man frågar 
vilken släkt personen hör till och om man kanske är släkt på något sätt. Som utom
stående kan man verkligen bli förvånad över den vikt som informanterna lägger vid 
sin släkt och över samernas intresse för släktskapsrelationer. "Men det är för att veta 
sin plats i det stora nätet (...) Att [veta] den här platsen har jagförklarar en infor
mant.1 Genom att känna till sin egen och andras släkthistoria, kan individen placera 
sig själv i ett sammanhang och kan även inta en position i det samiska samhället. 
Att höra till en viss släkt är identitetsskapande, men ger även trygghet genom viss
heten att man har sin plats i och är en del av gemenskapen. Det finns även en annan 
aspekt som har lyfts fram av informanterna. Vetskapen att den andre också är same 
påverkar relationen positivt. Kommunikationen underlättas samtidigt som det upp
står en stark samhörighetskänsla personerna emellan.2 Informanten menar att: "Som 
same är man alltid i någon form av försvarsposition. (...) Det behöver man ju aldrig vara 
då. Alltså man slappnar ju av. (...) Då kanske man inte behöver tänka sig för, att säga vissa 
saker. (...) Det blir en mer öppen kommunikation."3 

Det som ofta binder samman samerna, när de möts inom ramen för storsamhäl
let, är den gemensamma känslan av att vara annorlunda och erfarenheten av att 
vara den underordnade parten, den som jämt behöver försvara och legitimera sig. 
En annan informant menar att släktskapsrelationer alltid utreds i sammanhang med 
samiska förtecken, som till exempel vid rengärdet. Men det sker även i andra, stor
samhälleliga sammanhang, om man förmodar att en person skulle kunna vara sa
me. Informanterna är inte intresserade av att utröna svenskars släktträd och redogör 
inte heller för dem om sin egen släkt. Att utröna varandras släktskapsrelationer är 
alltså en i hög grad samisk handling, som endast förekommer samer emellan, det 
vill säga innanför den samiska gruppen.4 Man kan alltså säga att gränserna för vem 

1 I ntervju 13. 
2 T.ex. intervju 13; Intervju 12; Intervju 8. 
3 Intervju 8. 
4 Intresset för de egna och andras släktskapsrelationer finns naturligtvis även hos andra befolknings
grupper. Det viktiga här är att det i samernas fall handlar om en etnisk handling och inte endast om 
ren nyfikenhet eller intresse. 

168 



Sâpmi iförändringens tid 

som är same i praktiken dras upp på basis av släktskap. Den som är släkt med and
ra samer är same om han/hon känner sig som same. Sinsemellan visas denna tillhö
righet, genom att man talar om för varandra vem man är släkt med. En individ som 
inte kan tala om till vilken släkt hon eller han hör, accepteras inte som same.1 Man 
kan säga att släkten alltid har varit viktig för samerna, vilket återspeglas av förmå
gan att kunna sätta ord på många olika släktskapsrelationer. De samiska språken 
förfogar över en omfattande släktskapsterminologi som inte har någon motsvarig
het i svenskan. Samerna skiljer bland annat mellan olika farbröder. Fars äldre bror 
kallas på nordsamiska för eahki och den yngre brodern för ceahci. Motsvarande 
termer finns även för den äldre respektive för den yngre mostern. Termen spile 
betecknar mannen till ens makes syster medan gâlojeatni är ordet för frun till ens 
hustrus bror.2 

Ett sådant finstämt system av släktskapstermer kan i våra dagar och i det mo
derna informationssamhället förefalla överflödigt, men det fyllde en viktig funktion 
ännu i det rennomadiska samhället i början av 1900-talet. Innan samerna fick till
gång till en institutionaliserad välfärd genom den svenska staten, hade de endast 
sina egna släktingar att lita till i krissituationer. Den närmaste familjen och släkten 
fyllde funktionen som socialt skyddsnät. "Som förr i världen var det väldans viktigt 
med släkten. För de hade stöd av varandra. Socialt och med det ena och det andra," be
rättar en äldre kvinna.31 ett sådant samhälle var det av avgörande betydelse för den 
enskilda individen att känna till den egna släkten och därmed veta till vem man 
kunde vända sig för att få hjälp och stöd, samtidigt som man också visste vilka 
personer man själv var ålagd att bistå med tanke på släktskapsbanden. En av de 
äldre informanterna anser också att en förändring har skett, när det gäller hur samer 
i det vardagliga livet använder sig av släktskapsterminologin.4 Enligt honom pre
senterade man sig förr genom att redogöra för hur man var släkt med varandra; 
alltså genom att introducera sig själv som någons eahki eller spile eller gâlojeatni. I 
dag konstaterar folk ofta bara att man är släkt, men kan ibland inte längre säga 
exakt på vilket sätt. Några av de yngre informanterna säger att de själva i och för 
sig fortfarande har god kunskap om den närmaste släkten, men att de ofta vänder 
sig till en äldre släkting för att få en detaljerad beskrivning av de exakta släktskaps

1 Jfr även Svonni (1996b), s. 114f. Också Svonni har beskrivit släktskapsband som det viktigaste 
kriteriet för samisk identitet och för inklusionen i den samiska gruppen t.ex. i samband med de årliga 
samemästerskapen. Han pekar också på att även om en person skulle sakna alla de yttre markörerna 
för samiskhet och till och med uppträda som svensk, skulle den personen räknas in i den samiska 
gruppen ifall någon same, ofta en äldre, skulle känna till personens samiska släktskap. 
2 Svonni, Mikael (1996a), "Släktskapstermer", Norrländsk uppslagsbok, fjärde bandet, s. 61. Jfr även 
Bergsland, Knut (1945), "Det samiske slektskaps- og svogerskapsordsystem", Norsk tidskrift for 
sprogvidenskap, bind XIII, s. 148-198 och Whitaker (1955), s. 125-133. 
3 Intervju 7. 
4 Intervju 5. Även intervju 4. 
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relationerna till mer avlägsna fränder.11 dagens samiska samhälle är kunskapen om 
den egna släkten fortfarande mycket viktig, men denna kunskap fyller numera en 
annan funktion. Nu används den för att bestämma den yttre gränsen för den samis
ka gruppen och för att bestämma vem som hör till gruppen och vem som står utan
för. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att släktskap är det enda som räknas 
utifrån det samiska perspektivet i kombination med vederbörandes självidentifika
tion som same. Allt annat (dvs. ett eget renmärke, reninnehav, samiska språkkun
skaper, bärandet av samedräkten, kunskaper i slöjd och jojk, samisk föreningsverk
samhet, aktivt deltagande i samiska idrottsevenemang med mera) är i sig etniska 
markörer från en tid då samiskheten ännu inte ifrågasattes. Bortsett från de situa
tioner där olika samiska grupperingar använder sig av statliga definitioner för att 
utdefiniera andra samer från till exempel jakt- och fiskerättigheter inom samebyn, 
har samerna en mycket klar uppfattning om vem som är same: Den som är släkt 
med en same är same. 

Det samiska samhället är alltså ett nätverk av personer som på ett eller annat sätt 
är släkt med nu levande samer (synkront) eller har släktskapsband med andra samer 
bakåt i tiden (diakront). Och samerna vill egentligen ingenting annat än att få vara 
samer och leva som samer, utan att ständigt bli ifrågasatta och utan att behöva le
gitimera eller motivera varför man är same och utan att behöva försvara sig för det 
sätt på vilket man lever sitt liv som same. Eller som en av de äldre kvinnorna säger 
till mig, efter det att jag hade ifrågasatt några av de gängse markörerna som bas för 
samiskheten: "Dw är född i Tyskland. Du förblir ju tysk hela ditt liv. Varför får jag då inte 
vara same i hela mitt liv?"2 Den frågan visar samernas underordnade position i det 
svenska samhället. Svenskar (och för den delen även tyskar och andra majoritetsbe
folkningar) råkar sällan i sådana situationer, där de behöver förklara varför de anser 
sig vara svenskar. De utgör ju normen i samhället och behöver inte sätta ord på vad 
som gör dem till svenskar. Ett sådant krav finns däremot många gånger för dem 
som avviker från den rådande normen, i det här fallet samerna. 

I och med att samerna hittills inte har definierat sig själva som grupp på ett en
tydigt sätt och inte själva har beskrivit vem som ska betraktas som same, får statens 
officiella definitioner en stor genomslagskraft. Utan en officiell samisk inifrån-
definition är det svårt för den enskilde samen att ifrågasätta med vilken legitimitet 
staten definierar henne eller honom som enskilda personer eller samerna som 
grupp. Vid det Nordiska Samerådets konferens (samekonferensen) år 1971 antogs 
ett kulturpolitiskt program som inleddes med ord som, även om de inte är en sa
misk definition, i varje fall måste betraktas som en samisk viljeförklaring: 

1 T .ex. intervju 14. 
2 Intervju 2. 
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Vi är samer och vi vill vara samer, utan att därför vara varken mer eller mindre än andra 
folk i världen. Vi är ett folk med ett eget bosättningsområde, ett eget språk och en egen 
kultur- och samhällsstruktur. Vi har under historiens lopp funnit vår bärgning och levat i 
Sameätnam, och vi äger en kultur som vi vill skall utvecklas och leva vidare.1 

Bortsett från att detta är ett politiskt manifest, som därför poängterar en samisk 
kulturell homogenitet som egentligen inte existerar i verkligheten, är detta ett 
mycket starkt dokument. Samerna vill leva som samer och utveckla sin kultur pre
cis som alla andra folk i världen: och detta utan att varken bli under- eller överord
nad någon annan grupp, utan som jämbördig bland andra etniska grupper. 

Olika samiska identiteter 
Under 1900-talet, och särskilt under andra hälften av seklet, har samiskheten blivit 
allt mer komplex och sammansatt. Med samiskhet menas här individens identifie
ring med det samiska kollektivet. Förr var man antingen 'lapp' eller 'bonde', som 
en informant lite förenklat uttrycker det.2 Det fanns heller inte så många möjlighe
ter att vara någonting annat. Kontakten med andra etniska grupper var begränsad, 
liksom kontakten mellan olika samiska grupper, som bland annat mellan nord- och 
sydsamer. I regel tillhörde man samma grupp som alla andra personer i ens närhet. 
Då fanns 'samiskheten' så att säga runt omkring en hela tiden och var någonting så 
självklart, att man inte behövde reflektera över den. Detta har förändrats på ett 
grundläggande sätt, sedan de renskötande samerna blev mer involverade i storsam
hället och dess boendemönster. Nu är det mer undantag än regeln att vardagslivet 
domineras av samiska normer och värderingar. De flesta bor i dag inte längre i små 
lokala samhällen utan i svenska tätorter och vardagslivet skiljer sig i regel inte 
mycket från andra familjers liv. 

Medan verkligheten således har blivit allt mer komplex, har bilden av den 
'äkta samen' och det 'äkta samelivet' snarare gått åt motsatt håll. Det förgångna 
har blivit alltmer verklighetsfrämmande och det har uppstått ett behov hos enskilda 
samer, och till och med hos samiska grupper, att explicit markera sin tillhörighet 
till det samiska kollektivet, fastän man inte lever det man brukar kalla ett 'traditio
nellt' samiskt liv. Själva ordet 'same' bär på så tydliga konnotationer till renskötsel 
att det faktiskt har uppstått alternativa benämningar. I Stockholm finns t.ex. sedan 
några år tillbaka en sameförening som heter "Trottoarsamerna". Enligt en artikel i 
Samefolket har föreningen valt detta namn, för att tydliggöra att medlemmarna är 
samer som bor långt ifrån Sâpmi men nära till stadens trottoarer.3 Genom att välja 

1 Nordiska samerådet (1974, andra upplagan), Samernas kulturpolitiska program antaget av den VII 
nordiska samekonferensen i Gällivare 11-14 augusti 1971. Helsinki, s. 10. 
2 Intervju 10. 
3 "Trottoarsamerna. Förening i Stockholm som vill synas" (1999). Samefolket, nr 9, s. 29. 
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detta namn, ger de uttryck för en ny urban samisk identitet, som bygger på en ge
mensam erfarenhet av att leva i stadsmiljö och utanför det samiska kärnområdet 
med dess naturmiljön. Till denna identitet hör att personen har en annan livsföring 
än renskötsel och därför inte tillhör den renskötande befolkningen, men att perso
nen samtidigt inte är en del av den svenska befolkningen, trots att han eller hon 
kanske lever integrerad i det svenska storsamhället. Att välja en samisk identitet av 
detta slag kan ibland också vara ett försök att gardera sig både mot det svenska 
samhället och mot den renskötande gruppen. Det kan med andra ord vara ett försök 
att hitta en subjekt-position, som inte gör någon förnärmad. 

I intervjumaterialet förekommer ett exempel, som kan belysa detta fenomen på 
individnivå. En informant, vars mor är same, berättar att hon själv kallade sig för 
'trottoarlapp' då hon var i tretton, fjorton års åldern. I dag har informantens livssi
tuation blivit en annan, och hon identifierar sig inte längre med det innehåll ordet 
'trottoarlapp' hade för henne då. Här är hennes egna reflektioner över varför hon 
ville inordna sig i denna lite ovanliga kategori: "V7 bodde i staden. Vi levde inte av 
renskötseln och jag tror att vi förekom andra genom att kalla oss själva för det [trottoar
lappar]. (...) Jag vet inte om det var någon form avförsvar eller något. Ingen behövde säga 
det. För lite satt det väl i så där, att vi inte pratade samiska och vi bodde i stan. Så på nå
got sätt, så var det kanske det"] Under den känsliga tiden som tonåring, då infor-
manten försökte hitta en egen plats i livet, hade hon behov av att skydda sig åt två 
håll. Dels fick hon i skolan (3:an till 5:an) lida för att hon var same, där hon 
"retades" av andra barn som kallade henne för "liten lapp" och "lappdjävul" och 
hennes mor för "lappkärring". "Vissa (...) var fruktansvärda. Men jag var ju en sådan 
som aldrig gav mig så att det var ju en strid på kniven jämt och slagsmål," säger infor-
manten som tydligen till och med råkade i handfasta slagsmål för att försvara sig 
själv och modern.2 Kanske har denna erfarenhet bidragit till, att informanten senare 
under en period (13 år till ca 17 år) valde att underkommunicera sin samiska iden
titet i svenskt präglade miljöer i ett försök att bättre smälta in i miljön. Informanten 
berättar också att hennes närmaste vänner på den tiden var andra samer och att 
hennes bästa väninna gick i nomadskolan. Det är mycket tänkbart att hon valde att 
kalla sig 'trottoarlapp', för att inte stöta sig med sina samiska kamrater. I varje fall 
gick informanten på den tiden balansgång mellan försöken att nå en plats i stor
samhället, där risken fanns att bli utstött för att hon var 'lapp', och att integrera sig 
i det samiska samhället, där hon saknade några av de viktigaste samiska markörer
na. Hon hade ingen anknytning till renskötsel, i motsats till sin bästa väninna, hon 
talade inte samiska, hon bar inte samedräkt och hennes far var svensk. Också inom 
det samiska samhället fanns det en uppenbar risk att inte bli accepterad, om hon 

1 In tervju 8. 
2 Intervju 8. 

172 



Sâpmi iförändringens tid 

inte förebyggde detta genom att frivilligt underordna sig och anamma en marginell 
samisk identitet. 

Andra alternativa samiska identiteter (dvs. subjekt-positioner) gömmer sig 
bakom benämningar som 'hobbylapp' och 'kolapp' som finns eller fanns om per
soner i periferin till den renskötande befolkningen. En informant, som har ett ren
märke och även några 'matrenar' i märket, säger att hon är en "kolapp" därför att 
hon inte aktivt håller på med egen renskötsel.1 I den kontext som vårt samtal hade, 
intog informanten en subjekt-position som visade att hon i och för sig är en del av 
den renskötande befolkningen, men att hon befinner sig i dess periferi. I ett annat 
sammanhang, när vi diskuterade hennes och hennes syskons renmärken, beteckna
de samma informant sig själv och systern som "hobbylappar". I det här fallet mar
kerade informanten att hon och systern, som i och för sig båda äger var sitt renmär
ke och i princip skulle kunna göra anspråk på samiska rättigheter förenade med 
renskötselrätt, inte gör det i motsats till den aktivt renskötande brodern. I jämförel
se med honom och andra aktiva renskötare, som har renskötseln som yrke och för
sörjningsbas, har hans systrar den som hobby i en betydligt mindre skala. Och det 
är detta faktum som informanten försöker förmedla. 

Listan med andra samiska identiteter som olika personer bär på, är utan tvivel 
mycket längre än vad som framkom genom intervjuerna. Några som här kan näm
nas, är bland annat en sydsamisk identitet i motsats till en nordsamisk eller lulesa-
misk identitet, en skogssamisk identitet i motsats till en fjällsamisk eller fiskesa-
misk identitet, en svensk sameidentitet i motsats till en norsk eller rysk eller finsk 
och identiteter som bottnar i samhörigheten med olika samiska släkter eller olika 
samebyar etc. Det som är gemensamt för alla dessa samiska identiteter är att de 
överensstämmer med individens bild av sig själv; att alltså personen känner sig 
hemma i en eller annan identitet. Det är också viktigt att förstå att varje enskild 
same i regel förfogar över flera olika samiska identiteter, som dock inte alla är ak
tiverade samtidigt. Det är kontexten som avgör, vilka samiska positioner individen 
intar (utvecklar) vid ett givet tillfälle. En del samiska identiteter är inte heller för
enliga med varandra. Man kan till exempel inte samtidigt vara 'trottoarsame' och 
'renskötande same', däremot kan man om omständigheterna ändras under loppet av 
sitt liv överge en viss identitet för att utveckla en annan. 

Medan ord som 'kolapp', 'trottoarsame' och 'hobbylapp' i mångt och mycket 
ger uttryck för självvalda identiteter, så är andra beteckningar för att sätta folk på 
plats. Ordet 'turistlapp' används ibland av den renskötande befolkningen, för att 
göra tydligt hur andra samer betraktas, när de kommer på besök under sommarmå
naderna.2 I det här fallet vill man ange, ibland lite skämtsamt men ändå, en under

1 Intervju 14. 'Kolapp' och 'hobbylapp' är bara två av flera samiska identiteter, som informanten 
förfogar över. De aktiveras endast i mycket specifika sammanhang. 
2 T.ex. intervju 12; Intervju 8; Intervju 14. 
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ordnad position för dem som man inte vill ska komma och ställa anspråk på att 
t.ex. få fiska i morföräldrarnas gamla fiskevatten eller bygga sommarstuga inom 
samebyns område eller dylikt. Andra benämningar som används i liknande syften 
är ordet 'papperslapp' och 'nysame'. 'Papperslapp' kallades en av informanterna 
av en ung kvinna som tillhör den renskötande befolkningen, som inte kunde/ville 
acceptera informanten som same.1 'Nysame' är en beteckning som används av 
samer i nedvärderande syfte dels om personer som har samiskt ursprung men som 
först på sistone har velat göra sig gällande som samer (alltså som så att säga har 
återupptäckt sin samiskhet), dels även om svenskar som har börjat leva 'samelivet'. 
En informant berättar om ett fall där en svensk man kallades för 'nysame'. Svens
ken har gift sig med en samisk kvinna och tagit hennes samiska efternamn. "Man 
kallar honom ny samen. (...) Det är liksom inte accepterat att han ger upp sitt gamla, sin 
identitet och blir same" berättar informanten.2 Den samiska omgivningens ogillande 
visas genom att man anvisar honom en plats i det samiska samhället som 'nysame', 
dvs. en person utan rötter och förflutet i den samiska gemenskapen. Detta är alltså 
ord som används av den samiska befolkningen själv, men det finns även ord som 
brukas av enskilda svenska för att nedvärdera och såra samer. Många samer har 
egna erfarenheter av att bli kallad för 'lappjävel'. Detta kan ske i olika samman
hang; i privatlivet eller på arbetsplatsen. En del skakar säkert enkelt av sig denna 
förolämpning och parerar kanske med att kalla den andra t.ex. för 'bondjävel',3 

men andra tar väldigt illa vid sig. 
Sammanfattande kan man säga att dessa beteckningar fyller tre olika syften. 

Några (bl.a. trottoarlapp, trottoarsame, kolapp och hobbylapp) används av en del 
samer själva i deras försök att sätta ord på en samisk identitet och en livsföring, 
som avviker från de renskötande samernas. Här finns också den aspekten att man 
dels vill förekomma en situation där andra (samer) kallar en för något nedvärde
rande, dels att man önskar markera att man tillhör den samiska gruppen (t.o.m. den 
renskötande befolkningen), samtidigt som man är medveten om att man befinner 
sig i periferin till den och inte har samma ställning som sina aktivt renskötande 
släktingar. Sedan finns de nyssnämnda uttrycken, som används av den samiska 
befolkningen gentemot andra samer, för att sätta dem på plats och marginalisera 
dem i relation till renskötargruppen, dvs. tillmälen som 'turistlapp', 'papperslapp', 
men även 'nysame'. Till allt detta finns slutligen alla de uttryck, som används av 
den svenska befolkningen gentemot samer i syfte att marginalisera och underordna 
dessa som grupp eller som individer. 

1 Intervju 17. 
2 Intervju 11. 
3 Intervju 14. 
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Samisk identitet och samisk grupptillhörighet 

Underkommunikation och överkommunikation 
Flera informanter berättar om konkreta situationer, där de har blivit kallade för 
'lappjävel' eller liknande eller där samerna kränktes som grupp och vad de då kän
de och hur de då reagerade. I det följande kommer jag att redogöra för några av 
exemplen ur intervjumaterialet. 

En informant berättar att hon en gång som tjänsteman kom till ett företag, där 
folk inte visste att hon var same. Under kafferasten fick hon sedan höra hur företa
gets VD och tre anställda hävde ur sig negativa saker om de renskötande samerna i 
området. "Av n ågon anledning så kom de via vägsalt, via älgar över på renar, över på 
samer. Och de spydde galla. Och det var så hemskt att sitta där och de (...) hatiska och 
bara spydde ur sig allt om lappjävlarna och hur vi här [drev] ut renarna på E 4:an, för att 
de ska bli ihjälkörda och bara fantiserade en massa saker, uppenbara lögner. (...) Och jag 
kan inte bemöta sådana saker, eftersom jag är ju där som tjänsteman. Men det var fruk
tansvärt att sitta där och bli så påhoppad. För jag hade som förväntat mig, att det jag 
mötte som barn, att samhället skulle bli bättre. (...) Jag mådde jättedåligt ... mådde jätted-
åligt. Dels för att bli påhoppad och mötas av rasism och att inte kunna bemöta det"] In
formanten hade även tidigare som barn blivit utsatt för tillmälen, men blev full
ständigt överraskad av den aggressiva stämningen och den negativa inställning som 
hon mötte i en yrkessituation. Hon blev väldigt illa berörd och besviken över att så 
många var så obildade, oupplysta och saknade kunskap om de verkliga villkoren 
för de renskötande samerna. 

I denna konkreta situation hände också någonting annat, nämligen att två av 
informantens identiteter kolliderade med varandra. Som tjänsteman kände infor-
manten att hon var tvungen att förhålla sig oberörd och inte göra någonting, som 
kunde påverka det fortsatta arbetet inom företaget, samtidigt som hon som same 
var illa berörd. Informanten kunde i denna situation inte inta båda subjekt
positionerna samtidigt (dvs. uppträda som samisk tjänsteman) och valde därför att 
underkommunicera (dölja) sin etniska identitet. Informanten har så många gånger 
råkat ut för liknande situationer, att hon numera i regel underkommunicerar sin 
etniska tillhörighet till vardags, då hon befinner sig i sammanhang som avser stor
samhället. Hon orkar helt enkelt inte att ta upp samma kamp varje gång på nytt och 
försvara sig. Det känns inte riktigt ärligt enligt henne, men är den enklare vägen. 
" Jag [har] mött så väldigt mycket fördomar och rasistiska påhopp, att ibland så orkar jag 
inte hålla på och försvara mig, så då berättar jag inte att jag är same. För det är väldigt 
jobbigt om man sitter vid fikabordet, så är man tio stycken och så håller de på och predikar 

1 Intervju 13. 
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över renskötseln och rovdjurspolitiken och att... Jag orkar inte alltid försvara mig," säger 
informanten.1 Denna situation är mycket påfrestande för informanten, som i princip 
lever två liv; ett samiskt liv under veckosluten och helgerna hemma hos sin familj 
på en ort i Sapmi och ett annat liv som tjänsteman inom ramen för storsamhället, 
där hon 'ligger lågt'. "Det är hemma som jag lever. Det här är bara för försörjningen," 
säger hon.2 Och hon är inte den enda som blir illa berörd av sådana situationer. En 
annan informant berättar om en liknande händelse, då hon var ute med sina arbets
kamrater på kvällen. Efter ganska mycket alkohol, framfördes några dåliga skämt 
på informantens bekostnad, som hon dessutom upplevde som rasistiska. Hon be
rättar: "V7 hade inte fått någon matsedel och sedan hade de väl tappat ordet för matsedel: 
'Å, var har vi den där lappen ? Nämen, här behövs det ingen lapp. Det sitter ju en lapp vid 
bordet. ' O ch så fnittrade alla kopiöst. Alla utom jag. För jag tycker inte att det är så roligt. 
Och sedan när man började sjunga dåliga snapsvisor: 'Jag är lapp och jag har mina re
nar. ' "3 Också den här informanten blev väldigt överrumplad av de oväntade på
hoppen från sina arbetskamrater, som hon hade uppfattat som trevliga och för
domsfria, när det gäller samer. Hon säger att hon kände sig ensam i denna situa
tion, eftersom hon var den enda samen i sällskapet och vågade överhuvudtaget inte 
reagera öppet, men bestämde sig helt enkelt för att aldrig mer gå ut i detta sällskap. 

Ytterligare en informant väljer samma strategi, nämligen att hålla tyst och lig
ga lågt. Denna informant hade en samisk farfar och hennes samiska identitet verkar 
ibland kollidera med andra identiteter som hon har. Särskilt när hon sitter med i 
diskussioner, där samer kallas för 'lappjävlar' eller andra nedsättande saker, ham
nar hon i kläm mellan olika positioner och väljer att hellre tiga än att säga någon
ting. Hon känner dels att hon är för dåligt insatt i samiska förhållanden och speci
ellt det som rör renskötseln, för att kunna försvara samerna i konkreta fall, dels 
menar hon att hon själv inte vill säga något nedvärderande om samer, för att hon ju 
i det fallet skulle tala mot sig själv.4 

Dessa tre informanter väljer alltså hellre att underkommunicera sin etniska 
identitet i vissa konkreta och konfliktfyllda situationer, än att ge sig till känna och 
riskera en konfrontation med medlemmar ur majoritetsbefolkningen (som i dessa 
situationer i regel är i flertal). Men det ska här också nämnas, att det även finns 
informanter som väljer andra strategier vid liknande situationer. En informant me
nar att hon inte 'bryr sig' och väljer därmed att förekomma en konflikt genom att 
ignorera kränkningar, medan en annan säger att hon helt enkelt besvarar tillmälena 
med samma mynt. Någon som kallar henne för 'lappjävel' får räkna med att i sin 
tur bli kallad för 'bondjävel'.5 

1 Intervju 13. 
2 Intervju 13. 
3 Intervju 12. 
4 Intervju 17. 
5 Intervju 16; Intervju 14. 
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Flera andra informanter menar också att det är jobbigt att vara same, speciellt ren-
skötande same, i t.ex. Kiruna, Funäsdalen och Arvidsjaur. I detta sammanhang 
visar också en kvinna förståelse för samer, som inte orkar med pressen längre och i 
stället väljer 'den enkla vägen' genom att 'övergå' till majoritetsbefolkningen. Hon 
har själv erfarenheter av att leva under ständig press, eftersom hon tillhör den ren-
skötande befolkningen. Alla hot mot renskötsel innebär samtidigt ett hot mot hen
nes familjs levnadsvillkor och existensunderlag. Familjen verkar befinna sig i en 
ständig kamp mot storsamhället för att kräva sina rättigheter som samer; bland 
annat rätten till betesmarker, rätten till jakt och rätten till hemspråksundervisning 
för barnen. Härtill kommer att informanten känner att lokalbefolkningen ser snett 
på de renskötande samerna och tror att de ligger 'det allmänna till last' och lever 
'gott på bidrag'. Allt detta gör att informanten tycker det är krävande att vara same. 
Hon berättar också om en annan familj, som hon känner väl och som har valt un
derkommunikation som vardagsstrategi. "De är samer, men de lever inte som samer 
(...) De vill inte uppfostra sina barn till samer. (...) Det är för jobbigt. Det är för tungt. Det 
är mycket lättare. Man väljer att gå den enkla vägen," berättar hon.1 Det här paret har 
alltså bestämt sig för att leva som svenskar och därmed lämna den samiska grup
pen. De gör heller ingenting för att överföra den egna etniska identiteten till nästa 
generation; tvärtom, de vill helst att barnen ska utveckla en svensk identitet och 
grupptillhörighet. För att kunna åstadkomma detta, underkommunicerar de konsek
vent sin samiska identitet och uppträder som vilken svensk familj som helst. 

Det finns även andra exempel i intervjumaterialet, som kan uppfattas som 
samisk assimilering genom passivitet, men som i själva verket kan vara en medvet
en strategi och ett aktivt val. Det förekommer att det i en och samma familj finns 
samiska och svenska kusiner och till och med bröder. Ibland är förklaringen att 
många ingiften har förekommit och att svenska och samiska familjegrenar har ut
vecklats.2 Men i andra fall är orsaken inte ingiften, utan snarare vissa personers 
medvetna val och underkommunicering av sin etniska identitet. Ett sådant fall gäl
ler en samisk kvinna från nomadiskt hushåll (född 1901), som gifte sig med en 
svensk jordbrukare. Deras två söner valde olika livsstilar och olika identiteter. Den 
ene sonen blev med morbrödernas hjälp renskötare och den andre brodern blev 
skogsarbetare. Renskötaren gifte sig sedan i sin tur samiskt och alla hans barn upp
fattar sig som samer, medan skogsarbetaren lever svenskt och alla hans barn upp
träder som svenskar och uppfattas av informanten som sådana.3 Tyvärr framgår det 
inte, varför informantens farbror valde som han gjorde och inte överförde en sa
misk identitet till sina barn, något som skulle ha varit fullt möjligt för honom.4 

1 Intervju 8. 
2 T.ex. intervju 8; Intervju 6. 
3 Intervju 13. 
4 Detta är också ett utmärkt exempel på personer, som skulle kunna räkna sig som samer (och som av 
den samiska befolkningen ofta räknas som sådana) men som väljer att leva svenskt. Den gruppen av 
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Men i fallet med en annan informant, vars far underkommunicerade att han var 
same, säger informanten att fadern förmodligen gjorde detta för att han skämdes.1 

Även flera andra informanter bekräftar att det länge betraktades som skamligt att 
tillhöra samerna speciellt under 1960- och 1970-talet. En vändning kom först under 
1980-talet.2 Denna skamkänsla var inte begränsad till något särskilt samiskt bosätt
ningsområde, utan kan påvisas över hela (svenska) Sapmi.3 För en del samer blev 
utsattheten för tung och de tog bort en av de mest synliga samiska markörerna, 
nämligen sina samiska släktnamn som byttes mot svenska, ofta fantasifulla, tagna 
släktnamn.4 Efter vändningen på 1980-talet har situationen snarare blivit omvänd 
och många är i dag stolta över att vara samer. De samiska släktnamnen har blivit 
viktiga och positivt laddade samiska identitetsmarkörer som många är väldigt måna 
om och det händer att personer tar tillbaka sina gamla släktnamn. 

Denna underkommunikation i fråga om etnicitet som förekommer bland sa
merna, är av olika karaktär. Ibland är den av en mer tillfällig art. Man tillgriper den 
i vissa speciella situationer för att undvika konfrontationer med majoritetsbefolk
ningen. I andra fall kan underkommunikationen pågå under en längre period i ett 
försök att bättre passa in i storsamhället. Detta sker ofta under tonåren, när någon 
känner att det är alltför krävande att ständigt avvika från den dominerande normen. 
I det här fallet kan ett syfte också vara att undgå att bli mobbad eller retad för att 
vara same. 

Sedan finns det en permanent variant av underkommunikation, då personen i 
princip aldrig visar sin samiska identitet. Sådana personer väljer i regel att inte 
överföra samiskheten till nästa generation. Även om föräldrarna väljer denna stra
tegi, händer det dock att barnen utformar en egen samisk identitet. 

Det omvända fallet, att samisk identitet överbetonas eller överkommuniceras, 
förekommer också. En informant berättar att hon ibland tycker att det är obehagligt 
att gå ut med en av vänninorna, på grund av att hon i tid och otid poängterar att hon 
är same. Väninnan kan vid sådana tillfällen nästan bli aggressiv och informanten 
tycker inte om beteendet. Hon menar att det slår tillbaka även mot henne och mot 
alla andra samer. "De får så fel bild av oss. De får som. 'Jävla samer, kommer hit och 
gapar!' (...) Fast det är inte samer de skäller på, utan det är henne de blir arga på. Men då 
blir det att jag också får då" säger informanten.5 En stark överbetoning och ett häv
dande av den samiska identiteten i situationer, där det kanske inte är motiverat, 

'samer' skulle ha varit intressant att studera i det här sammanhanget. Men eftersom de i allt väsentligt 
uppträder som svenskar och t.ex. varken är registrerade i renlängden eller i röstlängden är det omöj
ligt att identifiera dessa personer. 
1 Intervju 17. 
2 Intervju 4; Intervju 11; Intervju 14. 
3 Eftersom undersökningsområdet endast omfattar Sverige, har jag inte studerat t.ex. förhållandena i 
de norska delarna av Sâpmi. 
4 Intervju 11. 
5 Intervju 11. 
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skapade i det här fallet problem inte bara för kvinnan själv utan påverkade även 
lokalbefolkningens allmänna inställning i negativ riktning och slog mot samer som 
grupp.1 

Ambivalenta känslor — ett samiskt dilemma 
Relationen mellan den renskötande samiska befolkningen och de icke-renskötande 
samerna kännetecknas av ambivalenta känslor, som båda grupperna har gentemot 
varandra. Båda grupperna behöver varandras stöd. De renskötande samerna behö
ver de icke-renskötandes stöd för de krav de har i sin näring. Samtidigt ligger det 
inte i deras intresse att alltför många samer t.ex. äger ett renmärke och egna renar 
och jagar och fiskar inom renskötselområdet. De måste alltså för sin egen överlev
nads skull utesluta andra samer (och svenskar). De icke-renskötande samerna å sin 
sida vill känna sig accepterade som 'riktiga' samer även av den renskötande be
folkningen och en del skulle kanske vilja bygga en sommarstuga på morföräldrar
nas gamla sommarland eller fiska i deras gamla fiskesjöar eller överta ett renmärke. 
Denna kluvna relation framträder tydligt i idén om att utöka samebyn med stödjan
de medlemmar, som har debatterats i en del byar. En kvinna som själv tillhör den 
renskötande befolkningen betonar att de renskötande samerna bildar en sådan liten 
grupp, att den behöver allt stöd den kan få och allra helst av sina egna. Hon menar 
att man inte har råd att för övriga samer visa, att de inte skulle vara välkomna.2 

Men det är precis så som flera av de icke-renskötande informanterna känner sig: 
icke välkomna. Här är vad en kvinna, som tillhör den icke-renskötande befolkning
en, har att säga om den saken: "Det har väl pratats om att även vi icke-renägare ska bli 
medlemmar. Då blir ju antalet medlemmar större för att man ska kunna trycka på någon
ting. Typ, den här vägen. Kunna säga att vi är femhundra medlemmar nu som kräver en 
väg i stället för att säga att vi är tio renskötare som vill ha en väg. Då menar jag, då duger 
vi att bli medlemmar, när man behöver oss för att få någonting. Annars får vi inte bli 
[medlemmar]. Vi får ju inte bli medlemmar om vi inte är renägare ."3 

De icke-renskötande informanterna är alla mycket lojalt inställda gentemot 
den renskötande befolkningen. De har av allt att döma förståelse för renskötselns 
hårda villkor och inser att anledningen till att medlemskap i byn inte öppnats för 
dem inte beror på renskötarnas illvilja, utan har ekonomiska orsaker. De anser ock

1 Här ska påpekas att underkommunikation och överkommunikation inte är fenomen som är begrän
sade till underordnade befolkningsgrupper, utan de förekommer även inom överordnade befolknings
grupper. Skillnaden är att den dominerande gruppens överbetoning av sig själv utgör normen i sam
hället. Därmed blir den osynlig och ifrågasätts i regel inte. Medlemmar i den dominerande befolk
ningen är inte heller lika ofta upptagna av underkommunikationen av sin etniska identitet, som den 
underordnade befolkningen. 
2 Intervju 8. 
3 Intervju 11. Även intervju 12 och intervju 16. 
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så att situationen inte har skapats av samerna själva, utan av den svenska staten och 
att man därför inte kan skylla på varandra. En kvinna säger att det är viktigt att se 
nuvarande situation i ett historiskt perspektiv. "Det handlar om att den samiska kultu
ren har blivit så hårt trängt, så att man måste tränga undan sina egna för att överleva. Man 
kan inte ta emot alla de här samerna som kommer dit [till Säpmi] och ska leva samiskt liv 
på somrarna. (...) Man tar ju undan brödfödan för de som lever kvar i renskötselområdet, 
som lever på renskötseln, som har behov av jakt och fiske. De har själva [blivit] så hårt 
trängda, så att de måste tränga [ut] sina egna anförvanter. Och det är ju inte den samiska 
kulturen (...) utan det är ju det svenska samhället och dess lagar som har skapat den här 
konflikten. Och när man kan se det så, då struntar man i det"] Samtidigt som hon har 
förståelse för renskötarsamhället och därmed även accepterar sin egen underord
ning p.g.a. andras behov, finns det också en sorg och besvikelse hos informanten 
över den egna situationen. "Där har min farmor och min mormor och min gammelmor-
mor och alla de här, de har levt och verkat där så länge man kan minnas. Och då känns det 
ju ganska konstigt att jag inte får fortsätta den där kedjan ."2 Kontinuiteten mellan gene
rationerna är bruten för informantens del och är den en gång bruten, är det mycket 
svårt att komma tillbaka till samebyn. 

Detta faktum blir tydligt i ett exempel från sydsamiskt område. Där finns det 
ett konkret fall, då några personer flyttade tillbaka till sina föräldrars sameby, efter 
att har bott i en större stad under en längre tid. Dessa personer ville sedan fiska i 
familjens gamla fiskevatten. Informanten menar att den här familjen inte kan 
komma in i byn igen. "De kan inte komma tillbaks och bara tro att de ska komma dit och 
de ska kunna fiska och göra som de vill. Det går inte," säger hon. När jag frågar varför, 
svarar hon: "Ja, det vet jag inte. (...) Det kanske skulle bli för mycket om alla som kom 
hemfarande skulle ha alla rättigheter, för de som ska försöka försörja sig på det och bo där 
året om. Det går inte. Det är ju för mycket. Då blir det ju ganska utspritt. Då kommer de 
kanske, barn och barnbarn och barnbarnsbarn. (...) Tar man en, så måste du ta alla."3 Det 
gäller alltså att helst inte lämna samebyn för länge, vilket ju är svårt för kvinnor i 
och med att de själva sällan är aktiva renskötare och alla inte kan gifta sig med en 
renskötare i den egna byn. Om man ändå måste flytta, kanske för att utbilda sig, 
gäller det att hålla kontakten, annars hamnar man utanför. Exkluderingen från byn 
(och därmed rättigheterna) motiveras inte sällan med att man hänvisar till framtida 
generationer och de problem, som kan uppstå ifall dessa gifter sig svenskt. Det 
argument man framför är, att man egentligen inte vill utesluta en viss person, men 
att man är tvungen att göra det för att förhindra framtida konflikter. Så var fallet 
med en informant och hennes svenska make, som ville uppföra ett fritidshus på en 
plats inom samebyn. I detta sammanhang sade en äldre renskötare till henne: "Ja 

1 I ntervju 12. 
2 Intervju 12. 
3 Intervju 14. Även intervju 16 ur ett annat perspektiv. 
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visst, det går väl bra så länge det är ni. Men hur blir det sedariVn Informanten tolkade 
detta uttalande som ett uttryck för renskötarens uppriktiga oro för hur det skulle 
kunna gå i framtiden. Vilken påverkan skulle kunna uppstå i området ifall det sena
re blir ett arvsskifte och barnen hade gift sig 'svenskt' och stugan, så att säga, ham
nar i 'svenska' händer? Skulle de svenska ägarna visa förståelse för rennäringens 
behov eller skulle det bli bråk om att renarna trampar i rabatterna? Men så långt 
behövde det inte gå i detta fall. Informanten visade nämligen förståelse och avstod 
från att uppföra en stuga. 

Etniska markörer som signaler och tecken för samisk 
identitet 
En viktig aspekt på relationen mellan etniska grupper är (över)betoningen av skill
nader och olikheter mellan den egna och andra etniska grupper. Detta sker genom 
signaler, så kallade etniska markörer, som används för att visa eller skapa olikhet. 
Personer, men även hela grupper, söker hos andra eller hos sig själva efter sådana 
etniska markörer, för att visa den egna identiteten och grupptillhörigheten. Vilka 
delar av en kultur som används som etniska markörer har att göra med vad perso
nen/gruppen upplever som en påfallande och tydlig skillnad och de har endast i 
mindre grad med objektiva kulturella skillnader att göra.2 

Enskilda samer och samerna som grupp använder sig i dag av många olika et
niska markörer för att a) förmedla sin samhörighet till det samiska kollektivet såväl 
inåt mot gruppen som utåt mot yttervärlden och andra grupper, b) för att ge uttryck 
för sin etniska identitet och c) för att skapa skillnad mellan sig själv/den egna grup
pen och andra personer/andra etniska grupper. Listan på samiska markörer kan 
göras lång och den förändras även med tiden. En del markörer förlorar betydelse 
och försvinner, samtidigt som nya markörer skapas. På gruppnivå är renen den 
viktigaste samlande symbolen för samerna som helhet och i förlängningen kan det 
mesta, som har att göra med renen användas som etniska markörer. Följande kan 
bland annat nämnas: att äga egna renar, att bedriva aktiv renskötsel eller tillhöra en 
renskötande familj, att vara medlem i en sameby (helst aktiv medlem), att äga ett 
eget renmärke och att kunna kasta lasso.3 Andra viktiga markörer är att tala samis
ka (helst som modersmål), att ha ett samiskt efternamn, att kunna joika, att bära 
samedräkt, att behärska delar av sameslöjden (duodji), att äta samisk mat (t.ex. 
renkött, kvanne, hjortron, kaffeost), att ha den samiska flaggan synligt (t.ex. utan
för det egna huset eller som klistermärke på resväskan eller almanackan o.s.v.) och 

1 In tervju 12. 
2 Barth (1969), s. 14. 
3 Markörerna som tas upp här och i det följande är sådana som har framkommit under intervjusamta
len. 
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att ha samiska föremål synliga i lägenheten/huset (gärna i hallen). Ett aktivt delta
gande i sociala sammanhang med samiska förtecken, som t.ex. att vara med i den 
lokala sameföreningen eller i ett samiskt parti, att gå på samedans och att umgås 
med sin samiska släkt (t.ex. på samiska släktträffar) har också nämnts som samiska 
markörer. Mycket talar för att även registreringen i Sametingets röstlängd är på god 
väg att utvecklas till en stark samisk markör. Det är också tänkbart att denna mar
kör i längden skulle kunna konkurrera med och kanske till och med för flertalet 
samer helt ersätta 'medlemskap i samebyn' och 'ett eget renmärke' som centrala 
samiska markörer. 

Produktionen av samiska markörer under 1900-talet har även inneburit en viss 
omtolkning av tidigare vardagliga ting genom att man tillskriver dessa en symbo
lisk dimension. På detta sätt har bland annat den samiska vardagsklädseln om
vandlats från alldagligt plagg till känsloladdad etnisk markör. Denna omtolkning 
har varit möjlig, eftersom det samiska klädskicket förändrades och svens
ka/västerländska kläder kom i allmänt bruk. Vardagens enkla kolt kunde därige
nom omtolkas till en symbol i högre grad än tidigare och medvetet användas vid 
särskilda tillfällen för att markera samhörigheten med det samiska kollektivet. Den 
förändrade roll som kolten har fått är uppenbar, när man ser den relation som samer 
från olika generationer har till den. För en av de äldre kvinnorna har den ännu inte 
blivit en symbol med etnisk konnotation. På frågan om hur hon ser på ingifta 
(svenska) kvinnor som bär samedräkt, en annars ofta känslig fråga, svarar infor-
manten helt oberörd och utifrån en annan tids referensramar: '7a, det är väl detsam
ma. För vi har ju svenska kläder. (...) Hade det varit så, så hade vi ju blivit förbjudna att 
köpa några andra kläder än samekläder.'M Enligt denna kvinnas synsätt är kolten ett 
klädesplagg vilket som. Och kan samer bära 'svenska' kläder, så borde väl svens
kar kunna bära samiska kläder! I motsats till en del andra personer är för henne 
inga känslor involverade i frågan.2 En kvinna påpekar att ingifta svenska män som 
bär samedräkt kanske upprör känslorna ännu mer, än när en ingift svensk kvinna 
bär kolt.3 Den allmänna uppfattningen verkar vara att man får bära samedräkt om 
man är släkt med samer. Detta synsätt utesluter därmed ingifta kvinnor och män 
från att bära dräkt. Samtidigt förekommer det också en mer liberal inställning, som 
argumenterar på ett mer pragmatiskt plan och menar att den ingifta kvinnan bör 
bära dräkt och lära sig kvinnoslöjd för att kunna överföra dessa till nästa genera
tion.4 

1 Intervju 3. 
2 T.ex. intervju 7 och intervju 13. 
3 Intervju 11. 
4 Amft, Andrea (1992), Samedräkt - för vem? En presentation av olika åsikter. Institutionen för 
samiska, Umeå universitet. Opublicerad seminarieuppsats. 
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Överföring av en samisk identitet till barn 
För de flesta svenska föräldrar som bor i Sverige är det en självklarhet att även 
deras barn blir svenskar, dvs. att de utvecklar en svensk identitet och känner sam
hörighet med föräldrarnas etniska grupp. Så är inte fallet för många samiska föräld
rar. Det mesta i samhället präglas och genomsyras av svenska normer och värde
ringar. För att ett barn, fött i Sverige, ska utveckla en samisk identitet krävs det 
något mer. Det förutsätter ett ställningstagande och ett medvetet agerande från 
föräldrarnas sida. Samiska föräldrar måste i dag på ett helt annat sätt än svenska 
föräldrar verka och arbeta för att deras barn blir samer. Ansvaret härför vilar på 
föräldrarna själva och stödet från majoritetssamhället är i praktiken inte stort. Även 
om samiska barn har laglig rätt till modersmålsundervisning, är det inte alltid lätt 
att ordna sådan undervisning. Speciellt på orter som inte har så stor samisk befolk
ning eller där det är svårt att få tag på lärare uteblir ofta undervisningen i samiska.1 

Samiska daghem och förskolor är också svåra att få tillgång till, särskild för dem 
som bor utanför Sâpmi. Föräldrarna tar därför ofta med barnen till tillställningar 
med tydliga samiska förtecken, som samiska storhelger, familjeträffar och rengär
den. Vid dessa tillfällen produceras en samisk diskurs, där det samiska är norm, 
och barnen får en möjlighet att identifiera sig med denna norm och utveckla en 
samisk identitet. Annars sker överföringen av 'samiskheten' till stor del inom det 
egna hemmet och i den dagliga kontakten med föräldrarna, den närmaste släkten 
och samiska kamrater.2 En kvinna, som tillfälligt bor utanför Sâpmi, menar att det 
är mycket svårare för henne att uppfostra barnen samiskt i den kuststad, där hon nu 
bor jämfört med hemma, där hon har tillgång till just detta nätverk av släkt och 
vänner.3 Ju längre bort man kommer från områden, där det samiska (i varje fall i 
vissa situationer) är norm, desto svårare är det för föräldrarna att uppfostra barnen 
till samer. 

De etniskt blandade äktenskapen/parrelationerna är en annan faktor som för
svårar överföringen av en samisk identitet. Det är inte en självklarhet att en svensk 
förälder samtycker till att barnen först och främst utbildar en samisk identitet. En 
kvinna berättar om de erfarenheter hon har haft.4 Hon var tidigare gift med en 
svensk man, men är nu gift med en renskötande same och det är med honom hon 
har barn. Kvinnan menar att det är enklare för henne att uppfostra barnen samiskt i 
detta äktenskap, därför att hon inte behöver diskutera de mest 'självklara' tingen 
med sin make. De har samma kulturella värderingar och är överens om hur bar-

1 S e intervju 16. 
2 En samisk umgängeskrets, dvs. kamrater, har framförts som särskilt viktiga av informanterna både 
ur deras perspektiv som förälder till barn i skolåldern och ur egna erfarenheter från den egna skolti
den. 
3 Intervju 16. 
4 Intervju 8. 
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nuppfostran ska se ut. Det är självklart att barnen ska ta ledigt från skolan för att 
följa med till rengärdet, att de ska åka på samiskt konfirmationsläger och att de bär 
samedräkt. Kvinnan tror att det hade varit mycket svårare för henne att överföra sin 
etniska identitet till barnen, om hon hade haft barn i ett 'svenskt äktenskap'. Det 
som informanten här ger uttryck för, är att partnerns välvilja krävs i ett blandat 
äktenskap. Är partnern t.ex. negativt inställt till att barnen bär på yttre tecken på 
samiskhet (samiska markörer som dräkt eller språk), kan en konfliktsituation upp
stå inte bara mellan makarna utan även för barnen. 

Jag frågade en annan kvinna hur hon och hennes svenske make hanterar denna 
fråga.1 Det visade sig att maken har en utpräglad regional identitet, som ytterligare 
komplicera bilden. Föräldrarna försöker att överföra både en regional, en etnisk 
och en nationell identitet till barnen. Detta är många identiteter (och språk) att ta 
ställning till och barnen använder olika strategier, för att möta föräldrarnas förvänt
ningar (och förhoppningar). Pojken, som är äldst, säger att han är både same och 
svensk. Faderns regionala identitet har han inte alls tagit till sig. Flickan däremot 
betraktar sig själv som same, svensk och jämte. Modern menar att flickan har en 
tendens att vilja vara alla till lags och att hon inte vill göra pappa ledsen genom att 
inte försöka att också vara jämte. 

Eftersom identiteter skapas av diskurser, överförs samiska identiteter inte au
tomatiskt. Man föds i och för sig som same, men det är uppfostran som avgör ifall 
man blir en same, dvs. utvecklar en samisk identitet. I ett samhället där det svenska 
är norm innebär detta att samiska föräldrar själva måste producera eller uppsöka 
samiska diskurser och skapa alternativ till den rådande svenska normen. Hur pass 
mycket ansträngning och engagemang detta kräver av föräldrarna varierar mycket 
beroende på bostadsort, släkt och andra omständigheter. Detta innebär även att 
reproduktionen av samer bara delvis har att göra med hur många barn som föds av 
samiska föräldrar. En minst lika betydelsefull faktor är hur många föräldrar som 
vill och orkar att överföra samiska värderingar och en samisk identitet till nästa 
generation. 

Den politiska sidan av etniciteten 
Hittills har det främst handlat om den symboliska sidan av etniciteten, dvs. den 
identitets- och samhörighetsskapande sidan. Under 1900-talet har i alla de tre nor
diska länderna även den politiska dimension av etniciteten fått betydelse för den 
samiska befolkningen. 

Samerna i Sverige började att organisera sig politiskt för första gången år 1904 
då Fatmomakke sameförening bildades som senare fick namnet Vilhelmina-Asele 

1 Intervju 16. 
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sameförening.1 Samma år utkom också den första samiska tidskriften, Lapparnes 
Egen Tidning (LET), med sitt första nummer. Den utkom med sammanlagt fem 
nummer under åren 1904 och 1905, men lades därefter ned.2 Nästa samiska 
pressorgan, Samefolkets Egen Tidning (senare kallad Samefolket), etablerades år 
1918 med samme redaktör som i LET, Torkel Tomasson.3 Samefolket ges ut än i 
dag. 1918 var också det år, då den samiska befolkningen höll sitt första ' allsamis
ka ' landsmöte, nämligen Svenska Lapparnas Landsmöte i Östersund. Ett liknande 
möte hade hållits året innan, 1917, av norska samer med samlingspunkten i Trond
heim. På landsmötet i Östersund kom de närvarande överens om att bilda en orga
nisation, som skulle omfatta alla samer, Lapparnas Centralförbund. Trots många 
ansträngningar från bl.a. Torkel Tomasson och andra, lyckades de inte engagera ett 
större antal samer i centralförbundet som i brist på ekonomiska medel lade ned sin 
verksamhet redan år 1923.4 

Sedan dröjde det några decennier innan nya försök gjordes att bilda större sa
miska organisationer. Ar 1944 bildades Same Ätnam, som inriktade sitt arbete 
främst på samiska kulturfrågor och främjandet av sameslöjden, och år 1950 grun
dades Svenska Samernas Riksförbund (SSR). SSR:s medlemmar är de flesta same
byarna och flera sameföreningar och organisationen har därför en stark inriktning 
mot renskötseln och bevakar främst de renskötande samernas intressen. SSR ut
vecklades till en viktig och slagkraftig samisk politisk sammanslutning.5 Under 
1950-talet tog också det politiska samarbetet mellan samerna i de tre nordiska län
derna fart och regelbundet återkommande nordiska samekonferenser hölls med 
olika teman som motto.6 På den andra nordiska samekonferensen, som hölls i Kara
sjok år 1956, instiftades ett nytt samiskt samarbetsorgan, Nordiska Samerådet, som 
fick i uppgift att tillvarata samernas gemensamma ekonomiska, kulturella och soci
ala intressen.7 På nationell nivå kan man konstatera att samernas politiska inflytan
de institutionaliserades genom att samerna i Finland erhöll ett eget Samiskt Parla
ment år 1973, och genom att det i Norge instiftades ett särskilt Sameting år 1989, 

1 Fatmomakke tillhörde på den tiden Vilhelmina socken. Fatmomakke sameförening 1904-1979 
(1980). Vilhelmina, förord. 
2 Fatmomakke sameförening 1904-1979 (1980). Vilhelmina, s. 7-14. 
3 För en analys av Samefolkets Egen Tidning respektive av Samefolket under tidsperioden 1918-
1962, se Lanttö, Patrik (1998), "Språkrör, budbärare, väktare, förkunnare och upplysare. En analys av 
Samefolkets Egen Tidning/Samefolket och dess roll för de svenska samernas etnopolitiska mobilise
ring 1918-1962", i Peter Sköld och Kristina Kram (red.) Kulturkonfrontation i Lappmarken. Sex 
essäer om mötet mellan samer och svenskar. (Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogram
met Kulturgräns Norr 13.) Umeå, s. 137-188. 
4 Fatmomakke sameförening 1904-1979 (1980). Vilhelmina, s. 22-26. 
5 För mer information om Same Ätnams och Svenska Samernas Riksförbunds tillkomst, se Ruong, 
Israel och Ruong, Maja (1985), Index till Samefolkets Egen Tidning - Samefolket, 1918-1973. Med 
historisk kommentar. Östersund, s. 35-40. 
6 Ruong och Ruong (1985), s. 46-57. 
1 Samene en håndbok (1990). Utgiven av Sami Instituhtta. Kautokeino, s. 92ff. 
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som fick en motsvarighet i Sverige år 1993. I samband med att ett Sameting inrät
tades i Sverige uppkom även ett tiotal samiska partier som har valbara kandidater 
till Sametinget. 

Under hela 1900-talet, och särskilt under andra hälften av seklet, har alltså en 
politisk mobilisering av samerna ägt rum på gruppnivå som alltmer har antagit 
karaktären av ett samiskt nationsbygge, dock utan att ställa krav på territoriell au
tonomi. Nationella rörelser kännetecknas av att gemensamma nationella symboler 
produceras och kommer till användning. Detta gäller även det samiska nationsbyg
get. En samisk flagga har skapats, som används som en symbol för och av samerna 
i Sapmi och man har även beslutat om en samisk nationalsång.1 En annan symbol 
för det allmänsamiska har i ännu högre grad renen/renskötseln blivit. Dessa två 
komponenter lämpar sig särskilt väl som symboler för det samiska, eftersom ren
skötseln (i Sverige och Norge) enligt lag utövas av enbart samer. Därmed står re
nen/renskötseln i mycket stark kontrast till det svenska/norska och det är i regel det 
som skapar den starkaste kontrasten och som därför lämpar sig bäst som symbol 
och etnisk markör.2 Viljan att skapa en samisk nation leder också till en stark över
betoning (och rentav konstruktion) från samiskt håll av samerna som ett folk, med 
ett gemensamt språk och en gemensam historia.3 Denna överbetoning/konstruktion 
av en gemensam grund är dock inget som är speciell för den samiska befolkningen, 
utan förekommer i samma utsträckning vid skapandet av andra nationella identite
ter, som t.ex. den svenska, den norska eller den finska nationella identiteten. 

Den könsbundna samiska identiteten 
I kapitel 4 redogörs för de samiska kvinnornas marginalisering i det samiska sam
hället. Varför protesterar inte de samiska kvinnorna högljutt mot detta? 

En trolig förklaring är som följer. Den sociala organiseringen av samerna sker 
på basis av den (upplevda) gemensamma etniska identiteten och på föreställningen 
att man delar en gemensam historia och kultur och gemensamma samiska värde
ringar. På gruppnivå är personerna därför i första hand lojala mot det samiska kol
lektivet. Könsidentiteten kommer först i andra hand och därmed även en politisk 
sammanslutning efter kön i någon form av 'systerskap'.4 Samtidigt existerar det en 

1 I det här sammanhanget kan även nämnas en extrem nationalistisk samisk rörelse, kallad CSV, som 
var mest aktiv i mitten av 1970-talet i Nordnorge, men som även hade anhängare i Sverige. Se Stor
dahl (1997), s. 87f. 
2 Finland utgör här ett undantag. Där är renskötseln inte förbehållen den samiska befolkningen enligt 
lag, utan vem som helst kan bedriva renskötsel. 
3 Se citatet från den nordiska samekonferensen år 1971, s. 171. 
4 Här skulle man kunna hävda att den stora manliga dominansen i Sametinget, samebyarna och de 
samiska partierna är en form av 'brödraskap' och därmed sammanslutningar efter kön. Och det är de 
också. Det manliga är norm även i det samiska samhället och därmed är även prioritering av det 
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mytbildning, som går ut på att den samiska kvinnan har en mycket stark ställning 
och att det samiska samhället är ett mycket jämställt samhälle. Enligt detta synsätt 
kan alltså en samisk kvinna inte vara marginaliserad. Om hon ändå känner sig un
derordnad, beror detta på att hon inte är en 'riktig' samisk kvinna, utan att hon har 
blivit påverkad av storsamhället och försvenskats. Därigenom är det inte möjligt 
för kvinnorna att rebellera mot sin egen underordning, utan att samtidigt bryta 'den 
tysta överenskommelsen' som förväntas av en same, nämligen att i första hand vara 
lojal mot det samiska kollektivet och dess värderingar.1 

Dessa strukturer är emellertid mycket svåra att avslöja genom intervjuer och 
mitt material uppvisar enbart spår efter dem. Men fenomenet är beskrivet av Jorunn 
Eikjok, som själv är same och forskare. Hon inleder sitt examensarbete med en 
lång motivering varför det är intressant och viktigt att vetenskapligt undersöka de 
samiska kvinnornas livssituation.2 Hon menar att föreställningen att samekvinnan 
innehar en stark position inom det samiska samhället är mycket utbredd bland män 
i ledande positioner i samiska organisationer. Alla försök att modifiera denna syn 
eller att komma med invändningar mot den bemöts med kommentarer av typen att 
kvinnorna måste vara förnorskade. Eikjoks forskningsresultat avvisas av samepoli
tikerna med att hon måste ha missförstått det samiska samhället och de kvinnor hon 
studerade och hennes observationer inte överensstämmer med verkligheten.3 Här 
framkommer det tydligt hur myten av den starka samekvinnan används för att bi
behålla maktrelationen mellan könen i det samiska samhället. Intressant är också 
att Eikjok avslöjar denna struktur för den icke-samiska omvärlden, men att hon 
bara går till en viss gräns; hon är mycket noga med att inte namnge dessa samepo
litiker och anger heller inte vilka samiska organisationer de företräder. Hon skyd
dar alltså männens identitet och bekräftar därmed faktiskt sin lojalitet gentemot det 
samiska kollektivet. 

manliga normen och upplevs därför inte som problematisk eller uppseendeväckande. Ett samiskt parti 
som helt och hållet bestod av kvinnor skulle däremot väcka uppseende. 
1 Jfr Linda Alcoffs teoretiska resonemang kring "gendered subjectivity". Alcoff, Linda (1988), 
"Cultural Feminism Versus Poststructuralism. The Identity Crisis in Feminist Theory", Signs, vol. 13, 
no 3, s. 405-436, se särskilt s. 433f. Jfr också den diskussion som har förts om kvinnlig underordning 
1 den tidiga socialdemokratiska kvinnorörelsen, se Carlsson, Christina (1986), Kvinnosyn och kvin
nopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910. (Arkiv avhandlingsserie 25.) Lund. Se 
även Hägg (1997), s. 147f. 
2 Eikjok (1989), s. 2f. 
3 Eikjok (1989), s. 3. 
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Slutsatsen som man måste dra här är att den etniska identiteten är könsbunden. Jag 
menar att det inte är detsamma att vara en manlig same som att vara en kvinnlig 
same. En samisk kvinna kan inte agera politiskt utifrån sin position som same, 
samtidigt som hon agerar utifrån sin position som kvinna. Gör hon detta, riskerar 
hon att bli utdefinierad ur den etniska gruppen. Kvinnliga samer måste alltså i 
många situationer underordna sig själva som kvinnor för att kunna vara 'riktiga' 
samer. Detta innebär att de i praktiken själva bidrar till sin egen marginalisering 
och hjälper till att upprätthålla sin underordnade position i det samiska samhället. 
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6 SAMMANFATTNING 
Syftet med avhandlingen har varit att beskriva och analysera det samiska samhäl
lets förändrade levnadsvillkor i svenska Sâpmi under 1900-talet. Analysen har 
gjorts från ett genus- och etnicitetsperspektiv. 

I det första kapitlet redovisas avhandlingens empiriska och teoretiska utgångs
punkter. I kapitel 2 har jag beskrivit några av de viktigaste förändringar, som har 
inträffat i olika samiska bosättningsområden under 1900-talet. Eftersom min studie 
baseras på intervjuer med samiska kvinnor och män i olika åldrar, har tonvikten 
lagts på sådana förändringar, som mina informanter ansåg vara mest centrala och 
betydelsefulla under 1900-talet. Min strävan har varit att ge en bild av hela det 
samiska samhället och att beskriva den historiska utvecklingen i olika samiska 
bosättningsområden. 

De äldsta kvinnorna och männen, oavsett bosättningsområde, växte upp under 
en tid (på 1920-talet) då de renskötande samerna ännu levde som rennomader och 
då deras ekonomi ännu till övervägande del byggde på självhushållning. Den ren
skötsel som utgjorde existensgrunden för de renskötande familjerna då, var en ex
trem monokultur. Renen var den främsta källan för mat och andra råvaror och an
vändes även som transportmedel. Det känsliga samspelet mellan människan, renen 
och naturen kunde lätt rubbas genom yttre påverkan, t.ex. genom lagstiftning eller 
av att de naturgivna förutsättningarna förändrades. Ett stort antal rovdjur i rensköt
selområdet, olika rensjukdomar eller dåliga betesförhållanden kunde förorsaka 
svåra försörjningskriser för de rennomadiska hushållen och till och med tvinga en 
del familjer att helt överge renskötseln. Exploateringen av naturresurserna i Sâpmi, 
som genomfördes på storsamhällets villkor, medförde också många förändringar. 
Även om de i en del fall medförde en förbättring av de dagliga livsvillkoren, inne
bar de för de renskötande samerna, att förutsättningarna för deras näring kraftigt 
försämrades. Speciellt vattenkraftsutbyggnader, skogsavverkning och malmbryt
ning har haft både positiv och negativ inverkan på den samiska befolkningens yttre 
villkor. Samtidigt som stora landområden med vital betydelse för renskötseln -
ibland för all framtid - har förstörts, har även viktiga arbetstillfällen skapats för 
samiska män och kvinnor och en ny infrastruktur uppstått (t.ex. ett skogsbilvägnät), 
som i vissa fall har haft en positiv inverkan för renskötseln. 

En kommersialisering av renskötseln, som för Jämtlands läns del började re
dan på 1930-talet, innebar slutligen att de renskötande samerna övergav självhus
hållning och övergick till penninghushållning. På det sättet blev samerna i Jämtland 
alltmer beroende av pengar som det främsta betalningsmedlet. Hos de renskötande 
samerna i Norrbottens län blev händelseförloppet ett annat, fastän utvecklingen 
gick åt samma håll. De exceptionellt dåliga vintrarna i mitten av 1930-talet tving-
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ade en betydande andel av den rennomadiska befolkningen att övergå till bofasthet. 
Många samiska män fick söka en annan inkomstkälla än renskötseln, för att för
sörja sina familjer och för att kunna betala de löpande kostnaderna som ett fast 
boende förde med sig (t.ex. avbetalning på huslån, betalning av elräkningar etc.). 
Därför började många män efterhand att förvärvsarbeta vid järnvägen eller vid 
gruvan i Kiruna och därmed övergick även samerna i Norrbottens län till penning
hushållning och knöts allt närmare det svenska storsamhället. 

Renskötseln som näringsform har förändrats mycket. Så länge den renskötan-
de befolkningen främst producerade mat och råvaror för det egna hushållet, be
drevs en renskötselform som var inriktat på kött- och mjölkproduktion för den egna 
konsumtionen. Denna intensiva renskötselform bedrevs med förhållandevis små 
renhjordar, som vallades strängt och av den anledningen blev relativt tama. Efter 
det att samerna genom en komplicerad process blev involverade i penninghushåll
ning, ställdes renskötseln om till att främst producera renkött för avsalu. För detta 
krävdes betydligt större renhjordar än tidigare. 

Efter hand förvandlades renskötseln från levnadssätt till en slags småföre-
tagarverksamhet. Sedan 1960-talet har den präglats av en strävan till ökad rationa
lisering, för att göra näringen ekonomiskt mer lönsam. I samband med detta meka
niserades den och snöskotern, bilen, helikoptern, motorcykeln och andra tekniska 
hjälpmedel introducerades. En ny fas har inletts under 1990-talet och många ren
skötselföretag strävar nu efter högre effektivitet inom givna ramar, för att kunna 
klara sig ekonomiskt. 

I kapitel 3 har jag analyserat renbeteslagstiftningen från ett genus- och ett 
etnicitetsperspektiv. Jag redogör för de viktigaste lagarna och bestämmelserna från 
1880-talet och till slutet av 1900-talet och vilka konsekvenser de har haft för den 
samiska befolkningen i allmänhet och de samiska kvinnorna i synnerhet. I slutet av 
1800-talet förvandlade lagstiftaren renskötseln till ett privilegium som endast till
kom samer. Det s.k. lapprivilegiet innebar huvudsakligen, att samerna fick beta 
renar på kronans mark och på enskild mark i renskötselområdet utan att härför er
lägga skatt. (En öppen forskningsfråga är dock hur dessa markområden upphörde 
att vara lappskatteland och övergick i statlig och privat ägo.) 

Jag har visat hur den samiska kvinnans sociala underordning för första gången 
lagfästes i 1928 års renbeteslag, som stadgade att en kvinna som gifte sig med en 
icke-renskötselberättigad man skulle fråntas sina rättigheter. Därmed försäkrade sig 
lagstiftaren om att 'lapprivilegiet' inte överfördes till icke-samiska män, så att kret
sen av 'privilegerade' män inte utvidgades över den etniska gränsen. Därmed sä
kerställdes att 'lapprivilegiet' enbart förmedlades i manslinjen. Denna bestämmelse 
upphävdes i och med 1971 års rennäringslag, som i stället återinförde något som 
närmast liknar 'husbondevälde'. Denna gång lagfästes kvinnans sociala underord
ning med avseende på hennes ställning inom samebyarna. Hon (och hennes egen
dom) skulle vara underställd fadern eller maken. Ännu vid sekelskiftet 2000 kan 
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man således - med viss förvåning - läsa ordet 'husfolk' i gällande svensk rennä
ringslag. 

Jag har också undersökt relationen mellan den dominerande svenska befolk
ningen och den i staten och samhället underordnade samiska befolkningen och har 
visat hur samerna i och genom renbeteslagstiftningen delades in i allt fler kategori
er, som uteslöt de flesta samerna från 'lapprivilegierna'. Dessa kategoriseringar har 
i praktiken inneburit ett maktmedel med vilket staten har kontrollerat och förtryckt 
den samiska befolkningen. Jag hävdar också att den svenska staten genom lagstift
ning och andra (same)politiska åtgärder har skapat en samisk befolkning efter den 
dominerande svenska befolkningens stereotypa föreställning om hur 'äkta' samer 
borde vara. Statens, och därmed den dominerande svenska befolkningens, tolk
ningsföreträde sträckte sig så långt, att det var staten och inte samerna själva som 
definierade och avgjorde vem som hörde till den samiska gruppen. Jag har också 
visat att samiska kvinnor i dubbelt avseende underordnades och marginaliserades i 
och genom svensk renbetes- och rennäringslagstiftning. För det första diskrimine
rades kvinnorna på grund av sin könstillhörighet (dvs. som kvinnor) och för det 
andra på grund av sin etniska tillhörighet (dvs. som samer). 

I kapitel 4 har jag på basis av ett stort intervjumaterial beskrivit genusarbets-
delningen i samiska hushåll i ett historiskt perspektiv och även analyserat maktre
lationerna mellan könen. Jag har använt mig av den analysmodell, som har föresla
gits av Grethe Carlslund Petersen (1986) för studium av hushållsbaserade samhäl
len. Det har visat sig att arbetsuppgifterna har varit definierade som antingen 
kvinnliga eller manliga. Män skulle inte utföra arbeten som tillhörde det kvinnliga 
ansvarsområdet och tvärtom. På grund av den strikta uppdelningen av manligt och 
kvinnligt på normativ nivå, har de renskötande hushållen varit mycket känsliga för 
störningar med avseende på den könsmässiga sammansättningen. Det finns många 
konkreta fall, där renskötande samiska hushåll frångick (och fortfarande frångår) 
normen för att omständigheterna tvingade dem att vara flexibla. Särskilt när ett 
hushåll hamnade i genusobalans, dvs. när dess optimala könsmässiga sammansätt
ning rubbades, förekom det gränsöverskridanden, där kvinnor utförde manliga 
arbeten och omvänt. Under 1900-talets första decennier kunde i det rennomadiska 
samhället i extrema fall unga flickor socialiseras till att nästan helt överta pojkars 
arbetsuppgifter. Det förekom en omtolkning av dessa flickors/kvinnors kvinnlighet 
och det finns tecken på att de uppfattades som ovanligt 'manhaftiga'. Det omvända 
fallet, att en pojke uppfostrades till att huvudsakligen utföra arbetsuppgifter i det 
kvinnliga ansvarsområde, finns inte i mitt källmaterial. 

Beträffande analysen av maktrelationerna mellan könen har jag funnit att det 
är av avgörande betydelse att skilja mellan olika kategorier kvinnor och män och 
deras respektive möjligheter att bestämma över sig själva och andra och att utöva 
direkt inflytande (makt) på olika samhälleliga nivåer. En gift kvinna i det renno
madiska samhället kunde inta en mycket aktad och inflytelserik position i sitt hus
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håll och i sin roll som husmor kontrollera det kvinnliga ansvarsområdet och organi
sera sitt eget arbete. Hon fördelade också arbeten från det egna ansvarsområde till 
de yngre barnen (oavsett kön) upp till tio-tolv års ålder, de äldre flickorna samt 
pigan (i den mån en sådan fanns). Inom det egna ansvarsområdet hade husmodern 
en hög grad av autonomi. Detsamma gällde husfadern och den gifta mannen, som 
förfogade över det manliga ansvarsområdet och bestämde över drängen och de 
äldre pojkarna. Han förfogade delvis även över pigan och de äldre flickorna i den 
mån dessa behövdes i arbetet i renskogen. 

Det gifta paret kan beskrivas som partners med egna autonoma maktområden 
inom det gemensamma hushållet. Detta innebär inte att alla relationer mellan män 
och kvinnor i det rennomadiska samhället var utformade enligt detta mönster. Ma
ken var överordnad sin hustru (dock inte i hennes domän), fadern var överordnad 
sin ogifta dotter och son. Likaså var modern överordnad sina barn. Husbonden och 
husmor var båda också överordnade hushållets drängar och pigor. Det rennomadis
ka samhället framstår samtidigt som ett starkt integrerat och starkt segregerat sam
hälle. Könen och generationerna kompletterade varandra inom en väl fungerande 
arbetsgemenskap, sammanbunden av gruppens överlevnadsmöjligheter. På det 
viset kännetecknades det rennomadiska samhället inte av jämlikhet, utan det existe
rade en tydlig över- och underordning på basis av kön, ålder och social ställning. 
Detsamma gäller även dagens renskötande samhälle. 

Dagens renskötselföretag bedrivs av allt att döma till mer än hälften av ensam
stående män. Endast omkring 340 företag utgörs av familjer. Det stora antalet ung
karlar är dels ett tecken på rennäringens tilltagande maskulinisering, dels en anty
dan om att man numera kan undvara många av de kvinnliga arbetsuppgifterna. Ett 
fast partnerskap med en kvinna är därmed inte en nödvändighet. I de renskötselfö
retag som består av familjer har det blivit allt vanligare att den gifta kvinnan för
värvsarbetar. I övrigt styrs genusarbetsdelningen än idag efter samma normer som i 
det rennomadiska samhället. Det finns ett manligt ansvarsområde, som än idag 
huvudsakligen utgörs av det praktiska renskötselarbetet och det finns ett kvinnligt 
ansvarsområde som omfattar hushållsarbete och omsorg. Till skillnad från förr 
förekommer 'gränsöverskridanden' numera i betydligt mindre omfattning, speciellt 
i riktning från det kvinnliga till det manliga. En direkt följd av detta är att arbetet 
med renhjorden har blivit ännu starkare manligt kodat. Hela renskötselarbetet har 
genomgått en maskuliniseringsprocess och omvandlats till ett starkt manligt domi
nerat yrke. 

Kvinnornas möjligheter till direkt inflytande och självbestämmande i sameby
arna idag har också visat sig begränsade och man kan konstatera att kvinnorna inte 
bara är mannens bihang i renbetes- och rennäringslagstiftningen, dvs. på (statlig) 
normativ nivå, utan även i praktiken i det dagliga livet i samebyarna. I ett renskö-
tarhushåll kretsar hela livet kring renskötseln. Vardagen och kvinnornas liv utfor
mas därför i stor utsträckning efter den och därmed i förlängningen efter männens 
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behov och villkor. De samiska kvinnornas inflytande är också begränsad i samer-
nas folkvalda organ. I Sametinget är den kvinnliga representationen endast 29 pro
cent av de ordinarie ledamöterna. I tingets styrelse är samtliga män. 

I kapitel 5 har jag behandlat olika fenomen som relaterar sig till etnicitet och 
etnisk identitet med mina intervjuer som källmaterial. Undersökningen av samernas 
egen definition av sig själv som grupp har visat att släktskap är det främsta kriteriet 
för att betraktas som same. Ur samiskt perspektiv betraktas den som same som är 
släkt med andra samer (diakront eller synkront). 

Av källmaterialet framgår det också att det i dag existerar ett stort antal olika 
samiska identiteter. Eftersom det samiska samhället har blivit alltmer komplex och 
mer sammansatt under loppet av 1900-talet har nya samiska identiteter uppstått. En 
sådan är en urban samisk identitet, som motsvarar den verklighet många samer 
idag lever i. Det finns t.ex. en samisk sammanslutning i Stockholm med namnet 
"Trottoarsamerna". Genom att välja detta namn för sig själva, ger föreningens 
medlemmar uttryck för en samisk identitet som bygger på en gemensam erfarenhet 
av att leva i stadsmiljö utanför det samiska kärnområdet. Varje same förfogar i 
regel över flera olika samiska identiteter, som dock alla inte är aktiverade samti
digt. Det är kontexten som avgör vilka samiska positioner individen intar (utveck
lar) vid ett givet tillfälle. En del samiska identiteter är inte heller förenliga med 
varandra. Man kan till exempel inte samtidigt vara 'trottoarsame' och 'renskötande 
same', däremot kan man om omständigheterna ändras under loppet av ens liv över
ge en viss identitet för att utveckla en annan . 

Det har framkommit att samer underkommunicerar sin etniska identitet. 
Många samer nedtonar ibland medvetet eller omedvetet sin 'samiskhet'. Under
kommunikationen som förekommer är av olika karaktär. Ibland är den av en mer 
tillfällig art och då används den i mycket speciella situationer för att undvika kon
frontationer med majoritetsbefolkningen. I andra fall kan underkommunikationen 
användas som en strategi under en längre tidsperiod i ett försök att bättre passa in i 
storsamhället. Detta sker oftast under tonåren, när en person känner att det är krä
vande att ständigt avvika från gällande (svensk) norm. I det fallet kan ett syfte ock
så vara att undgå att bli mobbad eller retad för att vara same. Slutligen finns det en 
variant av permanent underkommunikation, där personen i princip aldrig visar sin 
samiska identitet och uppträder som t.ex. en svensk. Det omvända fallet, att samisk 
identitet överbetonas, förekommer, bl.a. i samepolitiska sammanhang, då samerna 
som folkgrupp överbetonar gruppens gemensamma grund och tonar ned skillnader, 
som trots allt finns mellan olika samiska befolkningsgrupper. 

Under hela 1900-talet, och särskilt under andra hälften av seklet, har en poli
tisk mobilisering av samerna ägt rum på gruppnivå, som alltmer har antagit karak
tären av ett samiskt nationsbygge, dock utan att det har ställts krav på territoriell 
autonomi. En samisk flagga har skapats och används som en symbol för och av 
samerna i Sâpmi och man har även beslutat om en samisk nationalsång. En annan 
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symbol för det allmänsamiska har i ännu högre grad renen/renskötseln blivit. Viljan 
att skapa en samisk nation har lett till en stark överkommunikation (och rentav 
konstruktion) från samiskt håll av samerna som ett folk, med ett gemensamt språk 
och en gemensam historia. Denna överbetoning/konstruktion av en gemensam 
grund är dock inget som är speciellt för den samiska befolkningen, utan förekom
mer i samma utsträckning vid skapandet av andra nationella identiteter, som t.ex. 
den svenska, den norska eller den finska nationella identiteten. 

Jag har också kunnat konstatera att man i och för sig föds till same, men att 
det är uppfostran som avgör ifall man blir en same, dvs. utvecklar en samisk iden
titet.. Eftersom identiteter skapas av diskurser, överförs samiska identiteter inte 
automatiskt. I ett samhället där 'svenskheten' är norm innebär detta att samiska 
föräldrar själva måste producera eller uppsöka samiska diskurser, för att skapa 
alternativ till den rådande svenska normen. Detta innebär även att 'reproduktionen' 
av samer inte enbart har att göra med hur många barn, som samiska föräldrar får. 
En minst lika betydelsefull faktor är hur många föräldrar som vill och orkar att 
överföra samiska värderingar och en samisk identitet till nästa generation. 

Slutligen har jag fört ett teoretiskt resonemang, där jag hävdar, att den etniska 
identiteten är könsbunden. Jag menar att det inte är detsamma att vara en manlig 
same som att vara en kvinnlig same. En samisk kvinna kan inte agera politiskt uti
från sin position som same, samtidigt som hon agerar utifrån sin position som 
kvinna. Gör hon detta, riskerar hon att bli utdefinierad ur den etniska gruppen. 
Kvinnliga samer måste alltså i många situationer underordna sig själva som kvin
nor för att kunna vara 'riktiga' samer. Detta innebär att de i praktiken själva bidrar 
till sin egen marginalisering och hjälper till att upprätthålla sin underordnade posi
tion i det samiska samhället. 
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v 
Coahkkâigeassu 
Mu ulbmil nâkkosgirjjiin lea leamas cielggadit mot sâmi servodaga eallineavttut 
leat rievdan ruotabeale Sâmis 1900-logus. Cielggadeapmi lea dahkkon sohkabeali 
ja etnisitehta geahccanvuogi vuodul. 

Vuosttas kapihttalis cilgejuvvo nâkkosgirjji empiralas ja teorehtalas vuoddu. 
Nuppi kapihttalis mon lean govvidan deatâleamos rievdadusaid, mat leat dâhpâ-
huvvan sierra sâmi orrunguovlluin 1900-logus. Go mu dutkama vuoddun leat lea
mas jearahallamat sâmi nissoniiguin ja dievdduiguin sierra agis, de lea stuorimus 
deaddu biddjon dakkâr rievdadusaide, mat mu informânttat leat atnân deatâleamu-
sin dân jahkecuodis. 

Boazosâmit ledje ain 1930-logus johttisâpmelaccat ja sin ruhtadoallu leai 
cadnon iesbirgejupmâi. Olbmo, bohcco ja luonddu hearkkes gaskavuohta sâhtii 
âlkit vâikkuhuvvot, omd. låga bokte dahje jus luonddu eavttut rivde. Ollu boraspi-
ret boazolâidumiin, boazodâvddat dahje heajos goavvedâlvvit sâhtte vâikkuhit gar-
rasit johttisâmiid dillâi ja maiddâ bâgget muhtun bearrasiid luohpat boazodoalus. 
Luondduriggodagaid âvkkâstallan Sâmis, mii dahkkojuvvui stuorservodaga eavt-
tuid mielde, mielddisbuvttii moanaid rievdadusaid. Erenoamâzit câhcedulvadeamit, 
meahccecuollamat ja mâlbmaroggamat leat cuohcan garrasit sâmi âlbmoga eallin-
eavttuide, vaikko vel muhtumin nai leamas buorit bealit. 

Boazodoallu leai eallinvuohki mii nuppâstuvai 1900-logus smâvvafitnodat-
doaibman. Doallu lea 1960-logu râjes rahcagoahtân geahpidit doaibmavuogis vai 
sattasii ekonomalaccat gânnâhahtti. Dân oktavuodas mekaniserejuvvui boazodoallu 
ja dalle ihtigohte muohtaskohter, biila, helikopter, mohtorsihkkel ja earâ teknihka-
las gaskaoamit. Odda âigodat lea dal 1990-logus ilbmamin, go mâqggat boazo-
doallofitnodagat leat dâl beavttâlmahttime doaimmaset otnâ râmmâid siste, vai 
cevzet ekonomalaccat. 

Goalmmât kapihttalis mon lean cielggadan boazodoallolâgaid sohkabeali ja et
nisitehta vuodul. Mon suokkardan deatâleamos lâgaid ja njuolggadusaid 1880-logu 
râjes 1900-logu loahpa râdjâi ja cilgen makkâr vâikkuhusaid dat leat mielddisbuk-
tân sâmi âlbmogii ja erenoamâzit sâmi nissoniidda. Lâhkarâhkadeaddji nuppâs-
tuhtii 1800-logu loahpageazes boazodoalu sierravuoigatvuohtan, mii dasto dusse 
gulai sâmiide. Sâmiid sierravuoigatvuohta (ruotag. lapprivilegium) mearkkasii 
vâldoâssâlaccat, ahte sâmit besset guoduhit bohccuideaset ruvnna eatnamiin ja 
maiddâ privâhta eatnamiin boazodoalloguovllus almmâ vearu mâksima. 

Mon lean câjehan mot sâmi nissoniid sosiâlalas vuolusteapmi âsahuvvui 1928 
jagi boazoguohtunlâhkii, mas mearriduvvui ahte nisson, guhte nâitalii olbmâin geas 
ii lean boazodoalloriekti, massii sierravuoigatvuodaidis. Dân vuogi mielde oaccui 
lâhkarâhkadeaddji dâhkâdusa, ahte sâmiid sierravuoigatvuohta ii sirdasuvvon earâ 
go sâmiide, ja dâinna dâhkiduvvui maiddâ ahte joavku, mas ledje sierravuoigatvuo-
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dat, ii viiddiduvvon etnalas râji rasta ja seammâs ahte dat eai dolvojuvvon earä go 
dievdduid sohkabeali mielde. Dât mearrâdus vâldojuvvui eret 1971 jagi boazo-
doallolägas. Dan sadjäi biddjojuvvui mearrâdus man sisdoallu dân oktavuodas 
sulastahtii 'isitvâlddi'. Dân vuoru mearridii lâhka nissoniid sosialalas vuolusteami 
sin sajâdaga geazil cearuid siste. Nisson (ja su opmodat) biddjui su âhci dahje boat-
nji vuollâsazzan. Ain 2000 jahkecuodi molsumis sähttä olmmos imastemiin lohkat 
dakkâr sâni go 'dâlloveahka' (ruotag. husfolk) cuozzovas ruottelas boazodoallo
lâgas. 

Mon lean maiddâ dutkan râddejeaddji Ruota âlbmoga ja nuppi beai de stâhta ja 
servodaga vullosas sâmi âlbmoga gaskavuodaid ja dan oktavuodas câjehan mot 
sâpmelaccat leat juhkkojuvvon boazodoallolâgas ja maiddâ dan bokte eanet ahte 
eanet joavkkuide, ja mot eanemus sâmit leat culdojuvvon eret sâmi sierravuoigat-
vuodain. Duohtavuodas lea dât kategoriseren mearkkasan fâpmogaskaoapmin, 
mainna stâhta lea vâkson ja soardân sâmi âlbmoga. Mon cuoccuhan maiddâ ahte 
Ruota stâhta lâhkaâsaheami ja earâ politihkalas doaibmabijuid bokte lea râhkadan 
sâmi âlbmoga Ruota âlbmoga ovttageardân gova mielde, mot 'albma' sâmit 
galggasit leat. Stâhta, ja dalle maiddâ râddejeaddji Ruota âlbmoga, dulkonovda-
sadji leai nu lâvdan, ahte stâhta eaige sâmit iezâ leat merostallan geat gullet sâmi 
âlbmogii. Mon lean maiddâ câjehan ahte sâmi nissonat Ruota boazoguohtun- ja 
boazodoallolâgas ja daid bokte vuolustahttojuvvojit ja ravdii biddjojuvvojit 
guovttegeardânit. Vuosttazettiin sii olggustuvvojit soahkabealiset geazil (go leat 
nissonat) ja nuppâdassii sin etnalas duogâza geazil (go leat sâpmelaccat). 

Njealjât kapihttalis mon lean stuora jearahallanmateriâla vuodul cielggadan 
sohkabealbargojuogu sâmi dâllodoalus historjjâlaccat ja maiddâ analyseren fâpmo-
gaskavuodaid sohkabeliid gaskkas. Lea boahtân ovdan ahte bargodoaimmat leat 
leamasan juogo nissoniid dahje dievdduid. Dievddut eai galgan doaimmahit 
bargguid, mat gullet nissoniid ovddasvâstâdussuorgâi ja nuppe lâhkâi. Dân dârkilis 
juogu geazil, mii dahkkojuvvui dievdduid ja nissoniid gaskkas normatiivva dâsis, 
ledje boazodoalu dâllodoalut hearkkes dilis sin sohkabealjuogu dihte. Leat dattege 
mâgga konkrehta ovdamearkka, go sâmi dâllodoalut eai cuvvon minstara, go dilli 
bâggii sin leat gergosat earâ covdosiidda. Erenoamâzit go visses dâllodollui sattai 
vâilevas dâssedeaddu sohkabeali dâfus, namalassii go sohkabealejuohku rievddai 
ila sakka, de leai râdjerastin vuohki, go nissonat doaimmahit dievdduid bargguid. 

Sohkabeliid fâpmogaskavuodaid dâfus mon gâvnnahin ahte johttisâpmelas 
dâllodoalus sâhtii nâitalan nisson leamen hui ârvvolas ja sus sâhtii maiddâ leat 
vâikkuheaddji sajâdat. Eamidin son fuolahii oba nissoniid ovddasvâstâdussuorggi 
ja mearridii iezas bargguid. Dan oktavuodas leai eamidis hui alla autonomiadâssi. 
Seammalâhkâi leai isidis, nâitalan dievddus, guhte fuolahii dievdduid suorggi. 
Nâitalanbâra dilli oktasas dâllodoalus sâhttâ lohkat leamas dakkârin, ahte soai leig-
ga bargoskihpârat ja goappazagain leai autonoma fâpmosuorgi. Dât ii goit ge mark
kas ahte buot gaskavuodat nissoniid ja dievdduid gaskkas ledje huksejuvvon dak-
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kar minstara mielde. Boadnji leai bajâbealde iezas âhkâ (muhto ii fal nissoniid 
domeanas) ja âhcci leai bajâbealde su nâitalkeahtes nieiddaid ja bärtniid. Eadni leai 
bajâbealde iezas mânâid. Isit ja eamit leaigga bajâbealde dâllodoalu reaqggaid ja 
biiggâid. Dân vuodul ii lean johttisâmiid servodagas dâsseârvu, muhto doppe leai 
baicca cielga vuolusteapmi ja bajusteapmi sohkabeali, agi ja sosiâlalas dili dâfus. 

Otnâ boazodoallofitnodagat orrot gusto belohahkii boaresbârtnit jodiheamin. 
Dusse 340 fitnodaga leat bearrasiid hâlddus. Nâ stuora oassi boaresbârtnit lea gal 
boazodoalu lassâneaddji olmmâilasvuoda mearka ja nuppi dâfus maid cujuheamen 
ahte birge nissoniid bargodoaimmaid haga. Boazodoallofitnodagain, maid bearrasat 
jodihit, leat dâbâlaccat nissonolbmot dienasbarggus. Mudui gai sohkabealbargo-
juohku lea seamma norpmaid mielde go johtaleaddji eallinvuogi âiggi. Lea dievd-
duid ovddasvâstâdussuorgi mii otne nai vuosttamuzzan siskkilda praktihkalas boa-
zobarggu ja nissoniid suorgi ain nai sisttisdoallâ dâllobargguid ja bearrâigeahcu. 
Ovdes âiggi ektui eai otne leat nu ollu 'râdjerastimat', erenoamâzit nissonbealis 
dievdduid suorgâi. Cielga boadusin dâsa lea ahte boazobargu vel eanet lea saddan 
olmmâiolbmuid bargun. Oba boazobargu lea olmmâidahttojuvvon ja saddan dusse 
dievdduid âmmâhin. 

Nissoniid vâikkuhan- ja iesmearridanvejolasvuodat otnâ cearuin leat râddje-
juvvon ja sâhttâ lohkat ahte nissonat eai leat dusse dievdduid mielcuovvut boazo-
doallolâga oktavuodas, namalassii stâhta norpmaid dâsis, muhto maiddâ beaivvâlas 
eallimis cearuid siste. Sâmi nissoniid vâikkuhanfâpmu lea maiddâ râddjejuvvon 
sâmiid âlbmotvâlljejuvvon orgânain. Sâmedikkis lea nissoniid oassi fâsta lahtuid 
gaskkas dusse 29 proseanta. Dikki stivrras leat buot lahtut olmmâiolbmot. 

Vidât kapihttalis mon lean giedahallan dâhpâhusaid, mat gusket etnisitehtii ja 
etnalas identitehtii ja gâldun leamasan mu jearahallamat. Sâmiid iezas defî-
nisuvdna, geat gullet sin jovkui, lea - guorahallama mielde - cadnojuvvon fuolke-
vuhtii, mii lea danin deatâleamus vuoddun dasa gii adnojuvvo sâpmelazzan. 

Gâlduin boahtâ maiddâ ovdan ahte otne gâvdnojit olu sierralâgân sâmi identi-
tehtat. Go sâmi servodat 1900-logus lea saddan eanet ahte eanet kompleaksa, de 
leat odda sâmi identitehtat ihtigoahtân. Okta lea gâvpotsâmiid identitehta, mii lea 
ollu sâmiid duohtavuohta otne. 

Sâmit sâhttet maiddâ diehtogulahallama oktavuodas vuolustit sin etnalas iden
titehta. Muhtumin lea dakkâr jaskkodeapmi gaskaboddasas ja nuppi vuoru fas bis-
sovas ja dalle olmmos ii obanassii câjet ge iezas sâmi identitehta ja eallâ omd. 
ruottelazzan. Nuppegeziid, namalassii go sâmi identitehta baicca deattuhuvvo, 
sâhttâ oaidnit omd. sâmepolitihka oktavuodas. 

Oba 1900-logus, ja erenoamâzit jahkecuodi nuppi lahkis, lea politihkalas mo-
biliseren sâmiid gaskkas dâhpâhuvvan ja orru leamen saddan sâpmelas 
nasuvdnarâhkadeapmi, muhto almmâ guovllu autonomia gâibâdusat. Sâmiid dâhttu 
oazzut âigâi sâmi nasuvnna lea mielddisbuktân garra gulahallandeattu (ja muhtu
min konstruksuvnna) âssâi, ahte sâmit lea okta âlbmot, mas lea oktasas giella ja 
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historjjâ. Oktasas duogâza deattuheapmi/konstruksuvdna ii leat dusse sâpmelaccaid 
vuohki, muhto geavahuvvo seamma olu go râhkada earâ joavkkuid nasuvnnalas 
identitehtaid, omd. ruottelas, norgalas ja suopmelas nasuvnnalas identitehtaid. 

Mon lean maiddâ gâvnnahan ahte mânnâ sâhttâ riegâdit sâpmelazzan, muhto 
lea bajâsgeassin mii mearrida jus son saddâ sâpmi. Danin go identitehtat râhka-
duvvojit diskurssa bokte, de sâmi identitehtat eai automâhtalaccat sirdasuvvo. 
Dakkâr servodagas gos 'ruottelasvuohta' lea njuolggadussan, fertejit sâmi vâhne-
mat ieza buvttadit dahje ohcat sâmi diskurssaid, vai sattasedje molssaeaktun ruot
telas norpmaide. Dât dilli mearkkasa ahte sâmiid 'reproduksuvdna', lassâneapmi, 
dusse belohahkii lea sâmi vâhnemiid mânnâlogu jearaldat. Seamma mâvssolas âssi 
lea man olu vâhnemat hâliidit ja nagodit sirddihit sâmiid ârvvuoainnuid ja identi-
tehta nuppi bui vii. 

Loahpas mus lea teorehtalas guorahallamus, gos mon cuoccuhan ahte etnalas 
identitehta lea sohkabeali gazaldat. Mon oaivvildan ahte ii leat seamma leat dievd-
dubeale sâpmi go nissonbeale sâpmi. Sâmi nisson ii sâhte oktanaga ovddidit poli-
tihkalas âssiid sâpmelazzan ja cuoccuhit âssiid su nissonposisuvnnas. Jus dan 
dahkâ, de soaitâ iezas etnalas joavkkus eret duvdiluvvot. Nissonbeale sâmit fertejit 
nappo mâqgga dilâlasvuodas vâidudit nissonbealevuodaset vai sattase 'albma' 
sâpmin. Dât mearkkasa ahte sii praktihkas ieza dorjot sin iezaset marginaliserema 
ja leat doalaheame sin vuolusteaddji posisuvnna sâmi servodagas. 
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Summary 
The goal of this dissertation has been to describe and analyze Sami society's 
changing living conditions in Swedish Sâpmi (Samiland) during the twentieth 
century. The analysis uses a gender and ethnic perspective. 

The first chapter presents the dissertation's empirical and theoretical basis. 
Chapter 2 describes some of the most important changes that have occurred in the 
different Sami settlement areas during the twentieth century. Since I base my study 
on interviews with men and women of different ages, the emphasis has been placed 
on the changes that my sources considered most central and important during the 
twentieth century. 

The reindeer breeding Sami lived as nomads up until the 1930's and their 
economy was primarily based on self-sufficiency. The delicate interaction between 
humans, reindeer and nature could be easily upset by outside forces, e.g. through 
legislation or through the change of the naturally existing conditions. A large num
ber of predatory animals in the area, various reindeer diseases, or bad grazing con
ditions could cause difficult supply problems for nomadic reindeer economies and 
even force some families to abandon reindeer herding. The exploitation of the natu
ral resources of Sâpmi, which occurred on the terms of the larger society, also 
brought with it many changes. The development of hydroelectric power, forestry, 
and ore mining have had both positive and negative impact on the Sami popula
tion's living conditions. 

During the twentieth century, reindeer herding went from a way of life to a 
small-scale industry. The push to rationalize to make the business more economi
cally profitable has characterized reindeer breeding since the 1960's. This has led to 
its mechanization and the introduction of the use of snowmobiles, cars, helicopters, 
motorcycles and other machinery. A new phase began in the 1990's and many rein
deer operations are now working on becoming more profitable based on existing 
conditions in order to survive economically. 

Chapter 3 analyses reindeer grazing legislation from a gender and ethnic per
spective. I present the most important regulations and rules from the 1880's to the 
end of the 1900's and their consequences on the Sami population in general and 
Sami women in particular. In the late 1880's legislation transformed reindeer 
breeding into a privilege that only Sami were allowed to practice. The so-called 
"Lapp Privilege" (lapprivilegiet) primarily allowed the Sami to graze their reindeer 
on State lands and on private property without being taxed. I have shown how the 
Sami women's social subordination was for the first time legislated in the 1928 
Reindeer Herding Act, which decreed that a women who marries a man without 
reindeer breeding privileges losses her own privileges. Lawmakers thereby guar
anteed that the "Lapp Privilege" was non-transferable to non-Sami men and insured 
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that there would be no expansion of the "Lapp Privilege" beyond the Sami ethnic 
group. At the same time, this legislation clearly indicated that the "Lapp Privilege" 
could only be inherited through male Sami. Though the 1971 Reindeer Herding 
Act abolished this, it was replaced by what could be called "Rule of the Master." 
This act established the Sami woman's social subordination in terms of her rela
tionship with the herding district (Sameby). She and her property were subordi
nated to her father and then her husband. Even at the start of the twenty-first cen
tury, it is with a certain surprise to still be able to read the words "domestic ser
vants" (husfolk) referring to the wife and children in the existing Swedish Reindeer 
Herding Act. 

I have also examined the relationship between the dominant Swedish popula
tion and the Sami population, which has been subordinated within both the State 
and the society. I have shown how the division of the Sami into an increasing num
ber of categories through the Reindeer Herding Acts has excluded the majority of 
Sami from the "Lapp Privileges" This categorization has served in practice as a 
powerful tool with which the State has controlled and oppressed the Sami popula
tion. I also maintain that the Swedish State has used legislation and other (Sami) 
political actions to create a Sami population based on the dominant Swedish popu
lation's stereotypical notions of how "genuine" Sami should be. The State's and 
thereby the dominating Swedish population's interpretation was so far reaching 
that it was the State and not the Sami who defined and determined who belonged to 
the Sami group. I have also shown that Sami women were subordinated and margi
nalized two-fold through the Swedish reindeer herding legislation. First the women 
were discriminated against because of their sex (women) and second because of 
their ethnic group (Sami). 

Chapter 4 uses a large collection of interview material to describe the gender 
division of labor in Sami society in an historical perspective and to analyze the 
relationships of power between the sexes. Work tasks have been defined as either 
female or male. Men should not do women's work and vice versa. This strict divi
sion of male and female normative behavior resulted in reindeer herding house
holds being very susceptible to disruptions in the gender balance. There are many 
concrete examples where reindeer herding Sami families deviated (and continue to 
do so) from the norm because of circumstances forced them to be flexible. Break
ing norms occurred particularly when the family experiences a gender imbalance, 
when the optimal sex ratio is lost, resulting in women performing men's work and 
vice versa. 

In terms of relationships of power between the sexes, I have found that the 
married woman in the reindeer nomadic society could take on a very respected and 
influential role in the family. As head of the home, she controlled the woman's 
sphere of responsibility and organized her own work. In this case, the woman of 
the home had a high degree of autonomy. The same was true for the man of the 
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home, the married man, who made decisions concerning the male sphere of respon
sibility. Married couples can be described as partners with their own autonomous 
areas of power within the common household. This does not mean that all relations 
between men and women in the reindeer nomadic society took place based on this 
pattern. The husband was the superior to wife (except within her domain) and the 
father was superior to his unmarried daughters and sons. The mother was also su
perior to her children. The master and mistress of the home were both superior to 
the household's servants, both male and female. In this sense, the reindeer nomadic 
society was not characterized by equality. There existed a clear hierarchy based on 
sex, age, and social status. 

More than half of modern reindeer enterprises are run by single men. Only 
340 small-scale enterprises are family operations. The large number of bachelors is 
a sign of the increasing masculinity of the reindeer herding industry and it also 
reflects that men are now able to avoid much of the women's work. For families 
involved in reindeer herding, it is common that the wife has permanent employ
ment outside of the family enterprise. In general, the gender-based division of labor 
is still controlled by the same norms that controlled the reindeer nomadic society. 
There is a male area of r esponsibility, which even today is primarily based on the 
practical aspects of reindeer herding, and there is the female area of responsibility, 
which includes household chores and family care. In contrast to previous times, 
there is much less crossing of the line between the male and female spheres of re
sponsibility, especially in terms of women taking on men's work. A direct conse
quence of this is that working with the reindeer herds has become even more 
strongly male coded. The entire reindeer herding experience has gone through a 
masculinization process and it has transformed into a strongly male dominated 
profession. 

The possibility for women to exercise direct influence and self-determination 
in the herding districts (Sameby) has also proven limited. It can be asserted that 
women are not only a subordinate part of men in terms of reindeer herding legisla
tion, i.e. on a (State) normative level, but also in practice in daily life in the herding 
districts. The influence of Sami women is also limited in the Sami popularly 
elected body. Women only make up 29 percent of the regular representatives in the 
Sami Parliament. The Parliament's council is exclusively men. 

Chapter 5 examines phenomena related to ethnicity and ethnic identification 
using the interviews as source material. The study of the Sami's own definition of 
them as a group has shown that the most important criteria for being considered 
Sami is kinship. 

The source material shows that a large number of Sami identities exist today. 
As Sami society has become increasingly complex and diverse during the twentieth 
century, new Sami identities have arisen. One of these is the urban Sami identity, 
which reflects the reality in which most Sami live today. 
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At times, Sami under-communicate their ethnic identity. This undercommunication 
can sometimes be temporary and sometimes be more permanent. When permanent, 
the person's Sami identity may never been shown. In this case, the person acts as 
any Swede. The opposite also occurs, that the Sami identity is over-stated, for ex
ample in Sami political situations. 

Throughout the twentieth century, especially the second half, a political mobi
lization of the Sami has taken place at the group level. This has increasingly taken 
on the character of the building of a Sami nation, without however any demands 
for territorial autonomy. The desire to create a Sami nation has led to a strong over-
communication (and in fact constructed) by Sami of the Sami as a people with a 
common language and common history. This over emphasis/construction of a 
common background is not exclusive for the Sami population. It is seen to the 
same extent in the creation of other national identities, such as the Swedish, Nor
wegian and the Finnish national identities. 

I have also concluded that a person is born Sami, but it is the person's up
bringing that determines whether the person becomes a Sami. Since identities are 
created through discourse, the Sami identity is not automatically transferred. In a 
society where "Swedishness" is the norm, Sami parents must either produce or 
search out Sami discourses to create alternatives to the prevailing norm. This 
means that the "reproduction" of Sami only partly has to do with how many chil
dren Sami parents produce. Just as important a factor is how many parents want 
and have the energy to pass on Sami values and a Sami identity to the next genera
tion. 

I conclude with a theoretical discussion where I maintain that Sami ethnic 
identity is based on the person's sex. I mean that it is not the same to be a male 
Sami as it is to be a female Sami. A Sami woman cannot be active politically as a 
Sami while at the same time acting from her position as a woman. If she were to do 
this, she would be defined out of the ethnic group. Female Sami have to subordi
nate themselves as women in order to be "genuine" Sami. This results in their con
tributing to their own marginalization and helping to maintain their subordinate 
position in Sami society. 
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Umeå universitet 
Samiska studier 
Statistitska uppgifter om Sâpmi (1997) 

Jämtlands läns museums (JLM), Östersund 
MinnesBanken 

Informanter, JLM 
Kvinna, född 1882 i Härjedalen, intervjuades 1980. 
Kvinna, född 1892 i Jämtland, intervjuades 1982. 
Kvinna, född 1894 i Härjedalen, intervjuades 1982. 
Kvinna, född ca 1898 i Jämtland, intervjuades 1980. 
Man, född ca 1894 i Jämtland, intervjuades 1980. 
Man, född ca 1899 i Jämtland, intervjuades 1979. 
Man, född ca 1901 i Jämtland, intervjuades 1980. 
Man, född 1901 i Jämtland, intervjuades 1979. 
Man, född ca 1902, Jämtland, intervjuades 1980. 
Man, född ca 1903, Härjedalen, intervjuades 1979. 
Man, född ca 1903 i Jämtland, intervjuades 1979. 
Man, född ca 1904 i Jämtland, intervjuades 1980. 
Man, född 1907 i Jämtland, intervjuades 1979. 
Kvinna, född 1908 i Jämtland, intervjuades 1979. 
Kvinna, född 1909 i Jämtland, intervjuades 1980. 
Man, född 1912 i Jämtland, intervjuades 1984. 
Man, född 1917 utanför Jämtland, intervjuades 1986. 
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Intervjuer 
Intervju 1, man, född på 1910-talet. Informanten berättar om händelser som har 

inträffat på nordsamiskt område och har egna erfarenheter från renskötarlivet. 
Intervju 2, kvinna, född på 1920-talet. Informanten berättar om nordsamiska 

förhållanden. 
Intervju 3, kvinna, född på 1920-talet. Informanten berättar om livet som fiskesame 

på lulesamiskt område. 
Intervju 4, man, född på 1910-talet. Informanten berättar om sydsamiska 

förhållanden och har egna erfarenheter från renskötarlivet. 
Intervju 5, man, född på 1920-talet. Informanten berättar om förhållandena på 

nordsamiskt område och om förhållandena på sydsamiskt område. Han och hans 
familj blev tvångsförflyttade då informanten var ung. 

Intervju 6, kvinna, född på 1920-talet. Informanten berättar främst om 
förhållandena på nordamiskt området. Hon har levt hela sitt vuxna liv i 
Jämtlands län. 

Intervju 7, kvinna, född på 1920-talet. Informanten berättar om förhållandena på 
sydsamiskt område. Hon och hennes familj blev tvångsförflyttade från 
nordsamiskt område då informanten var ung. 

Intervju 8, kvinna, född på 1950-talet. Informanten berättar om förhållandena på 
nordsamiskt område. Hon och hennes familj lever inom renskötseln. 

Intervju 9, kvinna, född på 1950-talet. Informanten berättar om förhållandena på 
nordsamiskt område. Hon är renskötare. 

Intervju 10, kvinna, född på 1950-talet. Informanten berättar om förhållandena på 
nordsamiskt område. Som vuxen bodde hon en längre tid utanför Sâpmi. 

Intervju 11, kvinna, född på 1960-talet. Informanten berättar om förhållandena på 
nordsamiskt område. 

Intervju 12, kvinna, född på 1960-talet. Informanten växte upp utanför Sâpmi. Som 
vuxen lever hon i Jämtlands län. 

Intervju 13, kvinna, född på 1950-talet. Informanten är skogssame och berättar om 
lulesamiskt område. 

Intervju 14, kvinna, född på 1950-talet. Informanten växte upp utanför Sâpmi. Som 
vuxen lever hon i Jämtlands län. 

Intervju 15, kvinna, född på 1970-talet. Informanten tillhör den aktivt renskötande 
befolkningen och berättar om förhållandena på sydsamiskt område. 

Intervju 16, kvinna, född på 1960-talet. Informanten är född och uppvuxen utanför 
Sâpmi. Hon lever som vuxen i Jämtlands län. 

Intervju 17, kvinna, född på 1960-talet. Informanten berättar om förhållandena på 
sydsamiskt område. 

Intervju 18, kvinna, född på 1960-talet. Informanten tillhör den aktivt renskötande 
befolkningen och berättar om förhållandena på sydsamiskt område. 
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Tryckta källor 
RD, Riksdagens protokoll med bihang: 
RD 1917. Riksdagens protokoll: Första kammaren nr 51. Lördagen den 2 juni, 

e.m.; och andra kammaren nr 82. Onsdagen den 3 juni, kl. 11 f.m. RD 1928. 
Bihang till Riksdagens protokoll: Kungl. Maj:ts proposition nr 43. Kungl. 
Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om de svenska lapparnas 
rätt till renbete i Sverige m.m.; given Stockholms slott den 17 februari 1928. 

RD 1971. Bihang till Riksdagens protokoll: Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 
1971. Kungl. Maj:ts proposition med förslag till rennäringslag, m.m.; given 
Stockholms slott den 26 februari 1971. 

RD 1992/93. Bihang till Riksdagens protokoll: Regeringens proposition 
1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. 

SFS, Svensk Författningssamling: 
SFS nr 38 (1886). Lag angående de svenska Lapparens rätt till renbete i Sverige; 

gifven Stockholms slott den 4 juni 1886. 
SFS nr 66 (1898). Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige; gifven 

Stockholms slott den 1 juli 1898 (nr 66). 
SFS nr 895 (1919). Konventionen mellan Sverige och Norge angående 

flyttlapparnas rätt till renbetning. Kristiania den 5 febr. 1919. (Ratificerad av 
Sverige den 27 maj 1919.) 

SFS nr 309 (1928). Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige; given 
Stockholms slott den 18 juli 1928. 

SFS nr 437 (1971). Rennäringslag; given Sofiero den 18 juni 1971. 
SFS nr 1433 (1992). Sametingslag. 
SFS nr 36 (1993). Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437); utfärdad den 28 

januari 1993. 

Skogssamerättsutredning (1997), Sametinget, Kiruna. 

SOU, Statens Offentliga Utredningar: 
SOU nr 25 (1927). De svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m. Avgivet av 

särskilt tillkallad sakkunnig. Stockholm 1927. Socialdepartementet. 
SOU nr 16 (1968). Rennäringen i Sverige. Betänkande avgivet av 1964 års 

Rennäringssakkunniga. Stockholm 1968. Jordbruksdepartementet. 
SOU nr 99 (1975). Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Betänkande av 

sameutredningen. Stockholm 1975. Utbildningsdepartementet. 
SOU nr 100 (1975). Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. 

Betänkande av sameutredningen. Stockholm 1975. Utbildningsdepartementet. 
SOU nr 41 (1989). Samerätt och sameting. Huvudbetänkande av 

samerättsutredningen. Stockholm. Justitiedepartementet. 
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Svensk rennäring (1999). Svenska Samernas Riksförbund, Jordbruksverket, 
Sveriges Landbruksuniversitet och Statistiska Centralbyrån. Stockholm. 
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