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1. Inledning 

 
Det samiska folket är en ursprungsbefolkning i Sverige. Det bebodde de norra delarna av 
Skandinavien och Kolahalvön långt innan de nordiska staterna bildades.3 Samerna är idag 
spridda över de fyra länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I Sverige utgör de 
mellan 17 000 och 20 000 samerna en minoritet av befolkningen men har sedan lång tid 
tillbaka bott och vandrat över stora arealer, närmare bestämt omkring 40 procent av landets 
nuvarande yta4.  
 
Röster från samiska intresseföreningar och samebyar har under 1900-talet höjts till förmån för 
ökat politiskt inflytande för det samiska folket.5 Under det senaste decenniet har också 
ursprungsbefolkningars folkrättsliga ställning kommit i tydligare fokus i internationella 
sammanhang.6 Av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen är det arbete som bedrevs av 
den 1983 tillsatta samerättsutredningen. Utredningen behandlade bland annat frågan om 
samiskt politiskt inflytande i sitt huvudbetänkande Samerätt och sameting (SOU 1989:41), 
och föreslog där en översyn av hur samerelaterade frågor, till exempel frågor som rör 
samernas utbildning och traditionella näringar eller stödet till samiskt kulturliv, dittills hade 
handlagts samt införandet av en särskild samelagstiftning.7 Fyra år efteråt inleddes 
verksamheten för det svenska Sametinget – ett folkvalt organ med syfte att företräda det 
samiska folket i Sverige.8 I linje med utredningens förslag blev dock Sametinget inte enbart 
ett folkvalt organ utan samtidigt en myndighet som svarar inför statsmakten.  
 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
 
Sametingets dubbla roller som myndighet och folkvalt organ är en ovanlighet i institutionella 
sammanhang och tycks enligt min förförståelse rymma en avsevärd motsättning. Medan ett 
folkvalt organ vanligtvis formulerar en egen agenda och handlar utefter den brukar en 
myndighet vara en instans som går efter statsmaktens agenda. En del av förklaringen till att 
denna lösning valts ligger förmodligen i försök att tillmötesgå såväl statsmaktens vilja att 
behålla sitt politiska inflytande som de samiska aktörernas strävan att öka sitt politiska 
handlingsutrymme. Att aktörerna också är nöjda med konstruktionens konsekvenser är 
därmed inte självskrivet. Denna uppsats syftar till att studera Sametingets utformning samt de 
krav och strävanden som låg till grund för den. Med det hoppas jag kunna få förståelse för 
institutioner med dubbla roller, något som i sin tur kan bidra till att öka kunskapen om hur en 
institution bör vara utformad för att effektivt nå sina syften. För att uppfylla syftet söker jag 
besvara följande frågor:  
 
 
 
 

                                                 
3 SOU 2002:77, Sametingets roll i det svenska folkstyret (Stockholm, 2002) s 9 
4 Lennard Sillanpää, “Political and Administrative Responses to Sami Self-determination” Commentationes 
scientiarum socialium 48 (Helsingfors, 1994) s 236 
5 Nationalencyklopedien rok-smu (Höganäs, 1994) och www.same.net hämtat 05-04-15, senast uppdaterat  
04-10-21 
6 SOU 2002:77, s 99 
7 SOU 1989:41, Samerätt och sameting (Stockholm, 1989) s 112 
8 Nationalencyklopedien rok-smu 
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• Hur kan Sametingets konstruktion förklaras? 

• Vad får Sametingets dubbla roller för konsekvenser? 

• Hur hanteras motsättningarna i de dubbla rollerna?  

 
1.2 Avgränsningar  

 
Genom att fokusera på Sametinget snarare än på relationerna mellan samer och stat i stort har 
arbetet framför allt avgränsats tidsmässigt. Turerna kring bildandet av institutionen 
Sametinget utgör bara en liten del av samernas organisations- och inflytelsesträvanden genom 
historien.  
 
Eftersom jag anser att själva utformningen av förvaltningen är av stor betydelse för hur de 
regler som den skapar sedan ter sig har jag valt att använda mig av den klassiskt formal-legala 
metod som beskrivs närmare nedan. Så lite är skrivet om Sametinget att jag ser det som en 
fördel att först och främst studera vad som formellt gäller för institutionen: en klarare bild av 
de spelregler som den verkar utefter kan sedan utgöra en bra bas för vidare studier av till 
exempel avvikelser från dessa regler eller av centrala aktörer inom tinget. Valet av den 
formal-legala metoden innebär att valet av material avgränsas till litteratur- och lagstudier. 
Sådana källor skulle med fördel kunna kompletteras med ett intervjumaterial som speglar 
åsikter och tankar kring Sametinget och dess tillkomst. Det vore dock en för bred ansats för en 
D-uppsats i ett så relativt sett outforskat ämne. För dem som är intresserade av mer 
intervjubaserat material rekommenderas andra källor, t ex Anders Langes omfattande studie 
av hur svenska samers ser på majoritetssamhället och på sin etniska identitets betydelse9. 
 

1.3 Metod och material  
 
För att nå den åsyftade kunskapen om Sametinget är det viktigt att inte bara diskutera den nu 
rådande institutionsstrukturen utan också tillkomsten och betydelsen av de lagar och 
bestämmelser som har gjort Sametinget till vad det är idag. Arbetet kommer därför att 
genomföras med hjälp av institutionell ansats och formal-legal metod.  
 
Den institutionella ansatsen är ett klassiskt inslag i statsvetenskapen, så klassiskt att den länge 
togs för självklar och därmed inte byggdes ut eller ansågs behöva motiveras särskilt.10 Med 
institutioner menas "de restriktioner som människor sätter upp för mänsklig samverkan"11. En 
institutionell ansats är enkelt uttryckt en fokusering på spelreglerna, deras uppkomst och 
betydelse. Att det inte är hela sanningen kan man dock utläsa hos Michael Hill, som påpekar 
dels att det görs ständiga försök att förändra regelsystemet, dels att politiken inte alltid spelas 
enligt sina regler.12 En stor del av det som är skrivet inom den institutionella ansatsen 
granskar just hur strukturerna formades från början och under vilka omständigheter de 
förändras igen.13  
 

                                                 
9 Anders Lange, Samer om diskriminering: en enkät- och intervjuundersökning om etnisk diskriminering på 
uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) (Stockholm, 1998) 
10 David Marsh; Gerry Stoker (red.), Theory and Methods in Political Science (New York, 1995) s 42 
11 Douglass C. North, Institutionerna, tillväxten och välståndet (Stockholm, 1993) s 16  
12 Michael Hill, The Policy Process in the Modern State (London 1997) s 88 
13 Ibid, s 86 
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Formal-legal metod inriktar sig på lag och konstitution men också på institutioners formella 
uppbyggnad.14 Den bygger på tanken att politiskt beteende och demokratisk effektivitet styrs 
av regler, formell organisation och procedurer. Formella strukturer som t ex kommuner ses 
som så viktiga aktörer att de inte går att bortse från i statsvetenskapliga studier.15 Bengt 
Jacobsson framhåller att det spelar en viktig roll hur politiker väljer att organisera och reglera 
förvaltningen och att det också bör göra det för att demokratin ska vara legitim.16  I och med 
att jag håller med om detta och använder mig av den formal-legala metoden påverkas mitt sätt 
att arbeta: det får mig att i första hand studera hur institutionen, dess uppkomst och dess 
struktur bidrar till att forma politiken. 
 
En risk med att använda sig av det fokus som formal-legal metod innebär är att förståelsen för 
de informella strukturerna, och därmed också den fullständiga kontexten, går förlorad i jakten 
på kunskap om traditionell, formell förvaltning. I likhet med Nevil Johnson kan man dock se 
dessa formella institutioner som ett uttryck för politisk vilja, och i denna sin egenskap av 
normativa redskap är institutionerna högst intressanta att fokusera på.17  
 
För att så gå över till en rent konkret beskrivning av valet av material kommer större delen av 
empirin bestå av studier av utredningar, litteratur, artiklar och lagtext. Som synes ligger fokus 
på formella källor och processer samt på själva institutionen Sametinget, något som inte får 
medföra en överskattning av formella strukturers betydelse på bekostnad av inflytande från 
exempelvis enskilda aktörer eller det civila samhället. De statliga aktörerna speglas främst 
genom offentliga utredningar, propositioner, lagar och förordningar. Att Sametinget är den 
första formella institutionen som kan sägas föra alla svenska samers talan gör det givetvis 
svårare att tydligt visa representativa samiska åsikter innan det kom till. I den inledande 
empirin förs samernas talan därför av viktiga samiska aktörer i form av föreningsaktiva, 
författare, akademiker och politiker.  
 
Såväl när man skriver som när man läser ett vetenskapligt arbete är det viktigt att reflektera 
över hur materialet bakom arbetet har kommit till. Sociologen Fredrik Bondestam motiverar 
behovet av reflektion på följande sätt:  
 

Modern vetenskap präglas generellt sett av en strävan efter neutralitet och objektivitet, men har 
historiskt sett paradoxalt nog varit knuten till personer med ett särskilt kön, från en särskild klass 
och från ett fåtal etniska grupper. Dessa i huvudsak västerländska män har i stor utsträckning 
använt sin egen kropp som modell för människans kropp, sitt eget språk som modell för språket, 
samt sin egen förståelse av vetande som modell för vetande. 18  

 
Just i detta ämne kan det framhållas att litteraturen och till stor del även den dokumenterade 
debatten kring samers inflytande historiskt sett har dominerats av icke-samer. I uppsats-
materialet ingår litteratur av såväl samer som icke-samer men den sistnämnda gruppens verk 
överväger. Vissa sentida kritiker hävdar dessutom att det ständigt var samma personer som 
fick yttra sig för samernas räkning när staten efterfrågade åsikter, något som gjorde att en 
mindre elit med personer som professorn Israel Ruong i spetsen dominerade den samiska 
sidan av debatten.19  

                                                 
14 Marsh; Stoker, Theory and Methods in Political Science, s 44 f 
15 Ibid, s 55 
16 Bengt Jacobsson “Politik och styrning i den moderna världen” i SOU 1999:11 Demokratiutredningens skrift nr 
21 Bör demokratin avnationaliseras?  (Stockholm, 1999) s 81 
17 Marsh; Stoker, Theory and Methods in Political Science, s 51 
18 Fredrik Bondestam, Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare (Uppsala, 2004) s 10 
19 Rolf Sjölin, En studie i icke-makt: samer och samefrågor i svensk politik (Jönköping, 1996) s 16 f 
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För att i minsta möjliga mån ge ettdera könet tolkningsföreträde har litteratur av 
underrepresenterat kön valts när likvärdiga alternativ fanns att tillgå. Det betyder inte att 
litteraturlistan har fått en någorlunda jämn fördelning. Ett flertal viktiga källor, som 
exempelvis det för uppsatsen högst väsentliga betänkandet av Samerättsutredningen, bidrar 
till en ojämn könsfördelning genom sina mansdominerade författar- eller utredningsgrupper. 
Jag har gått in i arbetet med en vilja att inte låta den större åtkomligheten av manliga 
författares verk dölja det faktum att det finns såväl kvinnliga som manliga uttolkare av ämnet. 
Reflektioner kring hur den ojämna könsfördelningen kan ha påverkat framställningen av 
ämnet följer i analysen.  
 
 

 1.4 Tidigare forskning  
 
Det finns en hel del forskning om samer och deras situation men mindre om deras politiska 
förhållanden. Med få undantag är det främst de senaste två decennierna som har varit av vikt 
för statsvetenskapligt anknuten samisk forskning. 
 
År 1994 skrev Lennard Sillanpää om samernas ställning som ursprungsbefolkning och om 
vad det då nybildade svenska Sametinget kunde komma att betyda för möjligheten att föra 
upp samiska frågor på dagordningen. I ämnet ursprungsbefolkning kan även nämnas 
Rättsfondens The Saami National Minority in Sweden, en antologi som kom ut 1982, året 
efter Högsta Domstolens beslut i det omtalade och kontroversiella skattefjällsmålet, en tvist 
mellan svenska staten och bland annat vissa samebyar om äganderätten till fjällmarkerna.20 
Antologin handlar om samernas rättsliga status och fastslår att samerna visserligen har 
särskilda anspråk på delar av norra Sverige men också att ny lagstiftning har trätt istället för 
deras sedvanerätt till markerna. Också Kaisa Korpijaakko-Labba behandlade 1989 och 1994 
samernas rättsliga ställning - i hennes fall i en rättshistorisk avhandling som täcker situationen 
i både Sverige och Finland, framför allt vad gäller rätt till marker, och som bland annat visar 
att samerna i norra Sverige tidigare fick samma behandling som skattebönderna när de 
hamnade i rättsliga processer21. 
 
En relevant forskare är Ulf Mörkenstam, författaren bakom Om Lapparnes privilegier. 
Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. Den skildrar hur 
minoritetsgruppen samer uppfattades av det svenska samhället och vilka särskilda rättigheter 
den tillerkändes i och med det. Mörkenstam anser att den dominerande delen av befolkningen 
har bildat sig en stereotyp uppfattning om vad samiskhet är och att denna bild sedan 
institutionaliserades i samelagstiftningen och därmed bidrog till att bevara samernas 
maktmässiga underordning. Efter att ha behandlat maktrelationer och politisk identitet mynnar 
avhandlingen ut i författarens analys att definitionen av samiskhet inte bör göras av staten 
utan att den måste lämnas åt samerna själva. En annan slags skildring av känslor kring 
samiskhet finns i Johan Erikssons jämförande studie av patriotismen hos samer respektive 
basker, ett arbete i vilket han bland annat kommer fram till att den likartade kulturen i och 

                                                 
20 Nytt juridiskt arkiv, avd 1 (Stockholm, 1981) s 1 
21 Kaisa Korpijaakko-Labba, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland : en rättshistorisk utredning av 
markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 1700-talet (Helsingfors, 
1994) 
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samarbetet mellan de nordiska länderna är till fördel för samernas försök att utöva inflytande 
som en sammanhållen grupp22. 
 
Framtiden lovar gott för samisk forskning, även med statsvetenskaplig ansats. Här bör nämnas 
det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid 
och rum" som samlar forskare från åtta ämnen kring begreppet gräns. Forskarna kommer 
framför allt från Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Kulturgräns norr, som 
har draghjälp bland annat av Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, rymmer 
många intressanta krafter. Ett exempel är Andrea Amft med sina studier av förändringarna av 
samiska levnadsvillkor under 1900-talet, sett ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Hon kom 
bland annat fram till att det sker en dubbel marginalisering av samiska kvinnor i politiken: de 
utesluts både till följd av sitt kön och till följd av sin etniska tillhörighet.23 Ett annat exempel 
är Patrik Lantto, känd för sin analys av de svenska samernas etniskt förknippade 
organisationssträvanden under första hälften av 1900-talet - en period då de, från att ha varit 
splittrade bland annat i näringsmässigt och kulturellt hänseende, skapade sin identitet som just 
svenska samer. Enligt Lantto var det denna mobilisering som bildade basen för dagens 
svenska samerörelse.24  
 
 

1.5 Begrepp och definitioner 
 
Samer som gemensam beteckning spred sig i vidare kretsar under efterkrigstiden; 
dessförinnan var beteckningen ”lapp” vanligast i Sverige medan ”finn” användes i Norge.25 
Synen på samerna som ett folk har slagit igenom i den svenska staten först under de senaste 
decennierna. Innan dess användes termer som antydde motsatsen, t ex ”den samiska delen av 
befolkningen” och ”den samiska minoriteten”.26 Ofta används fortfarande det sistnämnda 
uttrycket som synonym till ”den samiska ursprungsbefolkningen” trots att 
ursprungsbefolkningar vanligen har en starkare koppling till det område de bebor än vad 
andra minoriteter har.27 Ett möjligt dilemma i detta sammanhang är att flertalet samer i 
Sverige numera bor i storstäder utanför det ursprungliga samiska området.28

 
Sápmi är ett ord som existerar i samtliga samiska språk trots att dessa i övrigt är mycket 
skilda från varandra. Det har i allt högre grad lanserats och slagit igenom som en gemensam 
beteckning för samerna och de områden där de traditionellt har bott. Sett som ett geografiskt 
begrepp täcker Sápmi stora delar av Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön, ett område som 
täcker omkring 600 000 kvadratkilometer. Eftersom samerna i stor utsträckning har varit en 
vandrande folkgrupp har de inte bebott hela den ytan konstant men det är inom den som de 

                                                 
22 Johan Eriksson, Partition and redemption : a Machiavellian analysis of Sami and Basque patriotism (Umeå, 
1997) 
23 Andrea Amft, Sápmi i förändringens tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett 
genus- och etnicitetsperspektiv (Umeå, 2000) 
24 Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt : en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950 
(Umeå, 2000)  
25 Henry Minde, ”Den samepolitiske mobiliseringens vekst og fall ca. 1900 – 1940” i Kvist (red) Föredrag vid 
Nordiska Samehistoriska Symposiet i Lövånger 13 – 14 februari 1995 (Umeå, 1995) s 133 
26 John B. Henriksen, Saami parliamentary co-operation (Köpenhamn, 1999) s 16 
27 Ibid, s 21 
28 www.sametinget.se hämtat 05-01-13, senast uppdaterat 05-01-05 

 7

http://www.sametinget.se/


har rört sig. Nyligen har Sápmi börjat förknippas med symboler med sådan utpräglat nationell 
klang som nationalsång, flagga och nationaldag.29  
 
Det svenska Sametinget är det ordval som används i arbetet men det bör poängteras att en 
sådan benämning kan vara kontroversiell. Det finns samiska grupper som anser att 
inblandningen av nationalstaterna i begreppen de svenska, norska och finska sametingen 
döljer det faktum att tingen representerar Sápmi, inte nationerna. 
 
Ursprungsbefolkning saknades länge som definition i internationell rätt men 1989 års 
svenska samerättsbetänkande använde följande kriterier: en ursprungsbefolkning ska ha bott i 
området innan det som nu är den dominerande folkgruppen kom dit för att bosätta sig och 
dess sätt att utnyttja naturresurserna samt dess traditioner i kulturellt avseende ska också vara 
annorlunda än den dominerande folkgruppens.30 Samma år skrevs en viktig internationell 
konvention av FN-organet International Labour Organisation. I denna, som dock inte är 
juridiskt bindande för Sverige eftersom landet inte har ratificerat den, definieras 
ursprungsbefolkning på ett likartat sätt som i det svenska samerättsbetänkandet. Sättet att 
utnyttja naturresurserna utelämnas men det geografiska kriteriet är ungefär detsamma. Utöver 
det nämns kriterierna att en ursprungsbefolkning ska ha kvar alla eller en del av sina egna 
sociala, kulturella, ekonomiska och politiska institutioner.31  
 
 

1.6 Disposition  
 
Inledningen innehåller bland annat en förklaring av centrala begrepp och definitioner som 
återkommer senare i arbetet. Teoridelen är uppdelad i fyra stycken som ur olika synvinklar 
presenterar teoribildning dels kring institutioner och etnicitet i allmänhet och dels kring 
institutioners möjligheter att hantera komplexa beslutsprocesser. Materialet i det empiriska 
stycket kommer att presenteras i kronologisk ordning eftersom ett sådant upplägg förmodligen 
kan ge en tydligare bild av händelseförloppet än vad som hade varit fallet vid ett tematiskt 
upplägg som skiljer stat och samiska aktörer från varandra. Stycket börjar med att ta upp hur 
inrättandet av ett sameting kom att bli aktuellt och förklarar sedan hur institutionen först 
byggdes upp och hur den förändrades med tiden. Avslutningsvis tar det upp motsvarande 
förändring i den samiska diskursen. Analysdelen behandlar Sametingets konstruktion och de 
konsekvenser den medför. Den tar också upp hur aktörerna hanterar motsättningarna i de 
dubbla rollerna, varefter den avslutas med en slutdiskussion. Analysen följs av en förteckning 
över vilka källor som har använts i arbetet samt av en bilaga med en organisationsskiss över 
Sametingets uppbyggnad. 
 
 
 
 

                                                 
29 Eriksson, “The construction of  Sápmi: Towards a transnational polity?” i Karppi och Eriksson (red.) Conflict 
and cooperation in the North (Umeå 2002) s 240 - 243 
30 SOU 1989:41, s 119 
31 ILO-konventionen 169 Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989) art 1 
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2. Teoretiska utgångspunkter  

 
Skiftningar i samhällen och levnadssätt skapar nya företeelser och ibland även nya ord. I 
Organisationer och svensk demokrati tar statsvetaren Michele Micheletti upp de nybildade 
engelska orden glocalisation (global och local) och intermesticity (international affairs och 
domestic politics) som exempel på hur företeelser som internationalisering och 
decentralisering vävs samman och gör de nationella gränserna otydliga.32 Dagens syn på 
världskartan, där streck och färgfält styckar upp kontinenter i mindre separata delar, är en 
historiskt sett rätt ny företeelse som väl visar hur vi ser på politisk makt.33 Denna vår 
uppfattning ifrågasätts dock av åtskilliga orsaker, inte minst frågor kopplade till etnicitet.  
 
Etnicitetsfrågor är även en faktor att räkna med när institutioner bildas och förändras. Enligt 
Rod W. A. Rhodes ger en institutionell ansats mest om den kombineras med en tydlig 
teoribildning, helst en multiteoretisk sådan där hypoteser från flera teorier jämförs.34 Det finns 
mycket intressant teoribildning att kombinera med den institutionella ansatsen; vad som är 
aktuellt i detta fall är dels teorier kring institutionella ramverk som omvandlas när de ställs 
inför utmaningar kopplade till etnicitet och dels teorier om institutionell förändring och 
beslutsprocesser. Till de författare jag främst kommer att använda mig av hör statsvetaren 
Michele Micheletti, som bland annat har ägnat sig åt intresseorganisationers 
påverkansmöjligheter och relationen mellan demokrati- och etnicitetsfrågor, samt 
förvaltningsforskaren Bengt Jacobsson med en bakgrund i forskning kring komplexa 
beslutsprocesser och politisk styrning. Bland dem som forskar specifikt kring samernas 
situation använder jag mig mest av Kristina Karppi, som specialiserar sig på minoriteter 
kontra regional utveckling. 
 

 
2.1 Stat i förändring  

 
Bildandet av Sametinget är bara ett av åtskilliga aktuella exempel på hur makt som tidigare 
tillhörde staten förflyttas till andra instanser, en utveckling som emellanåt beskrivs som början 
till slutet för nationalstaten. Jacobsson hävdar dock att en maktförskjutning till överstatliga 
organisationer och regioner inte har varit så negativ för statens inflytande som vissa har trott 
att den skulle bli. Däremot fragmenteras staten genom att dess autonomi vävs in i nya 
sammanhang där internationella organisationer, andra stater, företag och 
intresseorganisationer är viktiga aktörer. Snarare än en tydligt sammanhållen stat får man då 
vad Jacobsson väljer att kalla "skärvor av en stat".35 Nils Brunsson och Göran Ahrne uttrycker 
det som att medborgarna har fått ett större antal auktoritativa centra. Om den instans som en 
grupp medborgare vanligen vänder sig till inte går med på deras krav ger den fragmenterade 
staten dem möjligheter att istället gå till en annan nivå, antingen för att där driva sin vilja 
igenom eller för att öka påtryckningarna mot den ursprungliga instansen.36   
 

                                                 
32 Michelle Micheletti, “Organisationer och svensk demokrati” i SOU 1996:162 s 192 
33 David Held, ”Kan globaliseringen regleras? : att återuppfinna politiken” i SOU 1999:11 
Demokratiutredningens skrift nr 21 Bör demokratin avnationaliseras? (Stockholm 1999) s 34 
34 Marsh; Stoker, s 52 
35 Jacobsson, “Politik och styrning i den moderna världen” s 80 
36 Göran Ahrne; Nils Brunsson, Metaorganisationer – identitet och auktoritet (Stockholm 2000) s 27 

 9



Ytterligare ett exempel på de strukturella förändringar som omformar vårt samhälle är 
utvecklingen av regler för mänskliga rättigheter.37 Den har medfört att internationell rätt går 
framåt och att statlig suveränitet i sig blir mindre kopplad till statlig legitimitet. En 
problematisk dimension i att makt förskjuts från nationalstaten till överlappande samhällen 
och jurisdiktioner är att medborgarna kan få svårt att se vart de ska vända sig för att delta i 
demokratin och utöva politik.38 Trots detta anser professor David Held att utvecklingen i stort 
sett är positiv. Hans mening är att de som ser nationalstaten som den enda politiska sfären gör 
sig själva och sitt samhälle en otjänst: de nya strukturer som börjar bildas kan komma att 
kringgå den demokratiska processen om de inte tillerkänns någon betydelse. Lösningen är 
istället att erkänna dem och göra dem till en del av den politiska processen. Held använder 
uttrycket ”överlappande ödesgemenskaper” för att beskriva fenomenet när band mellan 
enskilda politiska samhällens öde och framtidsutsikter skapas och blir starkare.39  
  
Jacobsson studerar hur svensk politik och förvaltning förändras i mötet med samma 
företeelser på ett europeiskt plan. Han ser inte nutidens förändring främst som att Sverige 
anpassar sig efter ett nytt, redan existerande system utan snarare som att två politiska kulturer 
möts och påverkar varandra genom utbyten och jämförelser av hur det kan fungera.40 Han 
varnar dock för att möten och förändring av detta slag kan ge det politiska initiativet till 
tjänstemännen snarare än till politikerna. Eftersom det ändå är politikerna som står till svars 
riskerar politiken att bli teknifierad och svårbegriplig vilket kan medföra att de regler som styr 
blir betraktade som den enda lösningen snarare än som någons ansvarsområde.41

 
Många försök har gjorts under de senaste decennierna för att formalisera makten i och 
samspelet mellan riksdag, regering och förvaltning. Företagsekonomen Kerstin Sahlin-
Andersson tar upp att ledorden för de många förvaltningsreformerna under 80- och 90-talen i 
många fall var hämtade från ekonomiskt tänkande i den privata sektorn.42 En viktig del var 
decentraliseringen - man ville få väl fungerande och anpassningsbar förvaltning genom att 
stärka de lokala delarna. Enligt Jacobsson ledde dock den formalisering som ingick i 
omstruktureringarna snarast till i onödan begränsade möjligheter för politiken.43  
 
Kort sagt tycks en lång rad fenomen, till exempel internationell rätt, det europeiska samarbetet 
och decentraliseringen, tillsammans resultera i ett krympande inflytande för nationalstaten. Å 
andra sidan gör processen enligt Jacobssons uppfattning också medvetenheten om statens 
respektive andra aktörers roller större, vilket i sin tur leder till aktivt arbete för att minska 
statens sönderfall.44

 
 
2.2 Stat och etnicitet 

 
Det finns åtskilliga uppfattningar om vad etnicitet grundar sig i. Docent Lennart Lundmark 
gör skillnad mellan traditionalister och modernister, varav de förstnämnda ser etnicitet som 

                                                 
37 Held, ”Kan globaliseringen regleras?” s 35 
38 Ibid, s 41 f 
39 Ibid, s 39 f 
40 Jacobsson, “Politik och styrning i den moderna världen” s 97 
41 Ibid, s 102 
42 Kerstin Sahlin-Andersson, föredrag vid konferensen Moderna tider: ”Transnationell reglering och statens 
omvandling" Stockholm 00-12-06 
43 Jacobsson, “Politik och styrning i den moderna världen” s 104 
44 Ibid, s 80 
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något man i stort sett föds in i och som är viktigt att bevara. Hit hör de som koncentrerar sig 
på att studera sin samtid och hur de grupper man då kan urskilja skiljer sig från varandra. 
Modernisterna ser däremot etnicitet som något vi konstruerar i samspel med människor runt 
omkring oss och som kan förändras beroende på omständigheter i omvärlden. Hit hör de som 
koncentrerar sig på historiska perspektiv och som ser de stora förändringarna över tid av 
etniska gruppers så kallade kännetecken och specifika drag som en anledning att ifrågasätta 
det givna i dagens etniska indelning.45 Till dem räknas den tidigare nämnde Eriksson, som 
hävdar att själva begreppet Sápmi är en relativt ny social och politisk konstruktion trots att 
samiska språk och kultur har funnits länge. Historiskt sett har samerna levt i små och spridda 
samhällen fjärran från den enade transnationella nivå som de nu vill institutionalisera. Bilden 
av Sápmi som ett gemensamt, enat land för alla samer tycks därför, enligt Eriksson, inte ha 
förekommit förrän under 1900-talet.46  
 
Identitetsteori är ett omfattande begrepp som främst förekommer i sociologisk forskning men 
som också har relevans för statsvetenskapen. Björn Horgby ägnar sig åt den del av 
identitetsteorin som kan kallas konstruktion av främlingskap. Det är ett fenomen som uppstår 
när en grupp människor (vi-gruppen) med klarlagd maktposition möter en annan grupp (de 
andra) och i och med detta tvingas ompröva relationer och styrkeförhållanden. Vi-gruppen har 
lättare att förstå sin egen grupp och tenderar därför att anse att de andra reagerar oförutsägbart 
och skrämmande. På rädslan följer en känsla av hot och gruppen försöker skydda sin kultur 
och identitet genom gränsmarkeringar, det vill säga att de betonar skillnader och utesluter 
eller nedvärderar den andra gruppen.47  
 
Lundmark delar upp befolkningen i tre grupper - de som gärna betonar kulturskillnader, de 
som ibland anser dem viktiga och ibland inte samt de som aldrig ser dem som särskilt viktiga. 
Majoriteten av befolkningen befinner sig oftast i mellangruppen och fäster ökad betydelse vid 
kulturskillnader när samhället hamnar i någon form av kris. Då känns det mer relevant att 
avgränsa sin egen grupp inåt och sortera andra efter kultur, språk och yttre attribut.48 
Konstruktionen av främlingskap sker för övrigt, enligt Horgby, inte enbart från ett håll. Även 
de andra försöker ofta stärka sin grupps samhörighet genom att avskilja den från den 
maktmässigt överordnade vi-gruppen.49

 
Det råder delade meningar kring hur institutioner bör bete sig gentemot individer och grupper 
när frågor om etnicitet spelar in. De liberala demokraterna ser svaret i individernas lika 
ställning inför institutionerna samt i en försäkran om de allmänna rättigheterna, det vill säga 
rätt att rösta, rätt att organisera sig etc. Institutionernas roll i detta är att arbeta för universella 
riktlinjer och att bemöta alla medborgare fördomsfritt. Kommunitaristerna, eller 
gemenskapstänkarna, anser inte att det finns ett stort universellt samhälle där alla känner sig 
lika delaktiga så länge de tillerkänns vissa rättigheter. Istället sätts samhällets dagordning av 
dominerande grupper på bekostnad av underordnade, och ett uppriktigt rättighetstänkande 
måste utgå från gruppen och dess särskilda behov. Radikaldemokraterna är av åsikten att 
urinvånare behöver självbestämmande om de ska kunna överleva som grupp. Därtill behöver 
de politiska, rättsliga och språkliga rättigheter inom sitt territorium. Förutom att urinvånarna 

                                                 
45 Lennart Lundmark, ”Den svårfångade etniciteten” i Kvist (red.) Föredrag vid Nordiska Samehistoriska 
Symposiet i Lövånger 13 – 14 februari 1995 (Umeå, 1995) s 123 
46 Ibid, s 239 
47 Björn Horgby, Dom där. Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890 – 1960  (Stockholm 
1996) s 44 f 
48 Lundmark, ”Den svårfångade etniciteten”, s 130 
49 Horgby, Dom där. Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890 – 1960 , s 45 f 
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bör accepteras av majoritetssamhället måste de också själva kunna hysa uppskattning för sitt 
ursprung. Även permanenta minoriteter måste ha reellt politiskt inflytande – en grupp som 
samer ska med andra ord inte bara ha rösträtt utan också en verklig möjlighet att synas, höras 
och röstas fram trots sin minoritetsställning.50  
 
De västliga demokratiernas problem är enligt Micheletti något av en paradox. Å ena sidan kan 
de inte ständigt kräva de etniska gruppernas assimilation i majoritetssamhället men å andra 
sidan behöver de på något sätt legitimera sin existens med en nationell identitet och 
samhörighet. Som lösning på paradoxen för hon fram begreppet den mångkulturella 
demokratin, ett koncept som hon anser kräver ett nytt samhällskontrakt av ett slag som förenar 
kraven från underordnade grupper med samhällets behov av sammanhållning, dvs. 
samhällssolidaritet och nationalism. Först när alla medborgare i samhället accepterar och 
arbetar för att alla ska behandlas lika kan den mångkulturella demokratin förverkligas. Detta 
kräver att de tar till sig och lever efter nyckelbegreppen deltagardemokrati, tolerans, ansvar, 
lyhördhet och demokratins självförsvar, något som Micheletti ser som ett svåruppfyllt mål. 
Hon efterlyser ”samhällsmedborgare som är fullvärdiga demokrater, dvs. människor med en 
öppen och lyhörd attityd mot olikheter”.51

 
Den mångkulturella demokratin kräver också mycket av institutionerna. Debatten och 
förhoppningarna kring hur institutionell förändring skulle kunna bidra till en mer aktiv 
deltagardemokrati är ett vanligt inslag i bland annat Demokratiutredningarna. I begreppet 
tolerans lägger Micheletti respekt för andra människor som autonoma, självbeslutande 
politiska aktörer och menar att de ansvariga institutionerna måste ta itu med utvecklingen mot 
det intoleranta och diskriminerande samhället. Hennes uppfattning om lyhördhet är förmågan 
att nå överenskommelser utan att någon grupp känner sig förbigången i beslutsfattandet. Detta 
innebär att medborgarna måste hysa sådant förtroende för samhällets procedurer och 
institutioner att de ser den offentliga debatten som ett bättre alternativ till vad mer osynliga 
maktkamper kan erbjuda. Inte minst viktigt är så slutligen demokratins självförsvar, det vill 
säga förmågan att hantera oliktänkande medborgare även om de skulle vara benägna att ta till 
odemokratiska eller rentav våldsamma metoder för att göra sig hörda.52

 
De aktörer som Micheletti ser som viktiga för förverkligandet av den mångkulturella 
demokratin är folket, staten och det civila samhället. Hittills ser hon staten som den mest 
aktiva aktören och exemplifierar detta med beslut som diskrimineringslagstiftning, 
forskningsfinansiering och inrättandet av Diskrimineringsombudsmannen, DO. Trots att hon 
anser Sverige ha en god grund för demokratins självförsvar tror hon inte att den svenska 
traditionen att undvika konflikter spelar den mångkulturella demokratin i händerna.53  
 
Karppi behandlar också paradoxen kring autencitet och neutralitet men är däremot skeptisk 
till vad hon föredrar att kalla den multikulturella staten. Hennes kritik grundar sig i att hon 
hävdar att den sätter staten i centrum. Grundidén är att staten stärker sig själv genom att tillåta 
viss olikhet. Själv hävdar hon att minoriteternas livssituation spelar roll och att det inte går att 
skriva en lagstiftning och konstitution som till fullo innefattar alla aspekter av en multietnisk 
stat. Relationer mellan minoritet och majoritet bör inte ses som något alltför enkelt. Åtskilliga, 
från den statliga nivån ner till myndigheter och lokala tjänstemän, möter och reagerar 

                                                 
50 Michele Micheletti, Vägar in i Sverige: Bilaga till invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande SOU 
1996:55 (Uppsala 1996) s 10 -13 
51 Micheletti, Vägar in i Sverige, s 13 f 
52 Ibid, s 14 - 16 
53 Ibid, s 23 - 25 
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dagligen på problem som uppstår på grund av etniska eller kulturella skillnader. Hur 
minoritetens möjligheter och levnadsvillkor gestaltar sig bestäms inte bara av lagstiftning utan 
av spridda attityder och av hur var och en av dessa nivåer reagerar.54 Fullkomlig neutralitet 
från statens sida är inte möjlig; den måste t ex välja vilket språk som ska gälla inom 
utbildningsväsendet och i kontakten med t ex dess administration och rättssystem. Karppi 
frågar sig om en demokrati verkligen är legitim för dem som alltid är i minoritet när frågor om 
deras särskilda situation och behov behandlas.55 Murray Edelman, som tar upp samma 
problem, är av åsikten att en lagstiftning som är menad att stödja en minoritetsgrupp men inte 
innebär någon verklig ändring av de sociala maktstrukturerna förfelar sitt syfte: den nyttar 
bara till att göra gruppen än mer utsatt genom att ytterligare signalera dess låga status.56  
 
Kontentan av nationalstatens dilemma när den ställs inför etniskt relaterade krav är just denna 
balansgång mellan autencitet och neutralitet. Michelettis idealbild av hur institutionerna i ett 
tolerant samhälle borde bemöta etniska minoriteter är ett intresseväckande men inte oemotsagt 
försök till lösning av problemet.  
 
 

2.3 Institutionell förändring på dagordningen 
 
Det är en gammal sanning att alla frågor inte har samma möjlighet att hamna på den politiska 
dagordningen. Oavsett politiskt läge är dock just politiker vid makten i en god ställning att 
ändra dagordningen, exempelvis genom hur de organiserar sitt eget eller förvaltningens 
arbete.57 Hur förvaltningen organiseras påverkar regelskapandet. Ett sätt att föra upp frågor på 
dagordningen är att inrätta en organisation eller myndighet, helst försedd med resursstarka 
nätverk, för att behandla dem. Bland de viktigaste instrument som står till den politiska 
ledningens förfogande är skapandet av regler som myndigheter och politiker själva måste 
följa. En sådan regelstyrd förvaltning brukar ses som ett försvar mot godtycklighet och 
rättslöshet.58

 
När politiker får krav på sig utifrån, t ex från intressegrupper, handlar de enligt Jacobsson 
vanligen efter ett visst mönster.59 Till att börja med avvisar de kraven för att sedan försöka 
reglera reaktionen på dem och påverka kravställarnas förväntningar. Rent generellt ser han 
politiker som aktörer som styrs mycket av krav från grupper och framför allt opinion, men 
han betraktar inte nödvändigtvis detta som något negativt utan snarare som lyhördhet än 
cynism.60 Hur som helst påverkas det institutionella ramverket.  
 

Politikerna har det lättast om de tror på det som alla andra också tror på. Om alla redan är 
övertygade om värdet av en ren miljö och jämställdhet, är det stor sannolikhet att det kommer att 
skapas en organisering och reglering som stöder dessa föreställningar.61  

 
Karppi och Eriksson betonar vikten av att fokusera på överordnade och underordnade 
strukturer när ursprungsbefolkningars situation analyseras. Maktrelationer, särskilt kring vilka 

                                                 
54 Kristiina Karppi, “Choices and negotiation: Public policy as minority politics” i Karppi och Eriksson (red.) 
Conflict and cooperation in the North (Umeå 2002) s 273 
55 Karppi, “Choices and negotiation: Public policy as minority politics” s 274 
56 Murray Edelman, Constructing the Political Spectacle (Chicago, 1988) s 26 
57 Jacobsson, ”Politik och styrning i den moderna världen” s 93 f  
58 Ibid, s 91 
59 Ibid, s 87 
60 Ibid, s 95 
61 Ibid, s 95 
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som styr dagordningen, avgör ofta utfallet. Att jämställa alla etniska gruppers möjligheter till 
utveckling och överlevnad som grupp ser de som felaktigt såväl i den homogena 
nationalstaten som i den multikulturella staten, detta eftersom de båda bygger på majoritetens 
styre över minoriteten. 62

 
Jacobsson framhåller vikten av att se politikens betydelse istället för att tona ner den och se 
den som konfliktfri.63 Även James G. March och Johan P. Olsen avråder från att se 
institutioner som neutrala arenor där skilda intressen möts för att nå konsensus. Istället 
framställer de institutioner som egna och viktiga politiska aktörer.64 I omformandet av 
offentliga institutioner rekommenderar Jacobsson tilltro till lokala lösningar, erfarenheter och 
kunskap. Att vända sig till standardlösningar eller experter utifrån kan ge nyttig inspiration 
men det bör inte hindra från att de lokala förutsättningarna tas tillvara.65   
 
Anledningen till att detta arbete lägger en sådan tonvikt vid formella källor som lagtext är att 
det speciella och något kontroversiella med Sametinget åtminstone till det yttre tycks ligga 
just i dess ovanliga formella utformning. En institutionell ansats är intressant för att spegla 
produkten av samiska gruppers ”underifrån” kommande krav på och strävanden efter 
inflytande samt statsmaktens strävanden efter såväl en fungerande struktur som en fortsatt 
stark nationalstat. Det blir på så sätt en studie av såväl aktör som struktur. Den institutionella 
ansatsen sätter vissa gränser för hur aktörerna förmodas handla. Jacobsson uttrycker det som 
att en aktörs beslut inte bara fattas på grundval av vad aktören ser som det bästa utfallet utan 
också av vilka strukturer och regler som aktören medvetet eller omedvetet tar hänsyn till. Han 
ser därför följande tre enkla frågor som avgörande för aktörens val i den institutionella 
ansatsen: Vem är jag? Vilken situation befinner jag mig i? Vad gör en sådan som jag i en 
situation som denna?66  
 
Som det hävdas ovan utesluts vissa alternativ innan det politiska spelet ens har börjat. Lag, 
konstitution, seder och bruk gör sitt till för att skapa en dagordning men har samtidigt 
hindrande effekter. March och Olsen anser att de politiska institutionerna skapar sina egna, 
och till viss del uteslutande kulturer, inte nödvändigtvis efter motsvarande mönster ute i 
samhället.67  För att förändringar eller nyinrättande av institutioner ska ha goda chanser att 
leda till något framgångsrikt krävs dock, enligt professor Elinor Ostrom, inte bara en 
förändring av regelverken utan också en fast grund i normer och samhörighet.68  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningens uppbyggnad är en viktig faktor för hur 
samhället fungerar. Den som har makt att påverka hur förvaltningen ska vara uppbyggd 
befinner sig därför också i en god position för att påverka dagordningen.  
 
 
 
 
 

                                                 
62 Karppi, “Conclusion: Continuity and change in state-Saami relations” s 372 
63 Jacobsson, Ledning i en värld av bättre vetande s 98 - 99  
64 Hill, s 85 ff  
65 Jacobsson, “Politik och styrning i den moderna världen” s 102  
66 Jacobsson, Europeiseringen och statens omvandling s 4 
67 Marsh och Olsen i Hill, s 85 ff 
68 Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action  (USA 1999) s 
184 
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2.4 Institution i en komplex värld 
 
En organisation, eller för den delen en stat, är inte ett slutet rum där likasinnade möts för att 
tillsammans söka rationella lösningar på gemensamma problem. Världen – och organisationen 
– är mer komplex än så.69 Jacobsson anser att synen på myndigheter som avgränsade enheter 
inte är helt rättvisande när det gäller att beskriva dagens situation. Istället betonar han 
betydelsen av nätverk där organisationer, förvaltningar etc. har kopplingar som inte syns i den 
formella strukturen.70 Vad en ny organisation däremot åstadkommer är skapandet av rutiner 
för att fatta beslut. Enligt den så kallade soptunneteorin drar en soptunna uppställd på en ny 
plats till sig sopor även om folk tidigare inte brukade kasta saker där. På samma sätt anses nya 
beslutstillfällen dra till sig aktörer, problem och lösningar. Det är först därefter som 
organisationen lär sig vad den har för preferenser och vilken identitet den har: 
beslutsprocessen är med denna syn en viljeskapande process.71

 
Sametingets dubbla roller är ett utslag av motstridiga krav på verksamheten, en företeelse som 
kan hanteras på skilda sätt. Ett sätt är att dela av och isolera enheter: om olika delar av 
institutionen arbetar med att möta olika krav finns inte samma motsättning kvar. I vissa 
situationer är det också tänkbart att undvika sammanblandning genom att ta itu med ett krav i 
taget. Därutöver finns lösningen att, som Jacobsson uttrycker det, ”koppla loss presentationen 
från praktiken”. Med det menar han att verksamheten får fortgå på ett inarbetat eller av andra 
anledningar populärt sätt medan den officiella versionen av hur arbetet utförs följer den 
fastställda strukturen.72

 
En utgångspunkt i detta arbete är att de dubbla rollerna borde ge upphov till oklarhet. Sahlin-
Andersson ser oklarhet som en på sätt och vis oundviklig del i beslutsprocessen – en del som 
man inte bör bortse från när man studerar organisationer. Enligt henne finns det två sätt att gå 
till väga för att undanröja negativa följder av oklarhet. För det första kan man så långt möjligt 
är sträva efter att undanröja själva oklarheten. Det kan till exempel ske genom interna åtgärder 
som att förbättra informationshanteringen eller genom att förhandla med andra aktörer som 
organisationen är beroende av. För det andra går det att hantera oklarhet istället för att 
eliminera den. Här spelar rutiner, tradition och strukturella begränsningar en viktig roll. 
Organisationens stabilitet tillåts vila på förenklingar, erfarenhetsutbyte och informella 
tumregler istället för i ett entydigt formellt regelverk. Ur detta probleminriktade arbetssätt 
växer med tiden gemensamma tolkningsramar fram och ger verksamheten klarhet trots oklara 
regler.73

 
En institution kan kort sagt ställas inför åtskilliga utmaningar kopplade till brist på klarhet och 
förutsägbarhet: även i de fall då regelverk och förväntningar är lätta att tolka kan de rymma 
svårförenliga krav. Som synes finns det dock strategier att ta till för att hantera de fall då 
skilda principer står mot varandra. 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Jacobsson, Europiseringen och statens omvandling s 3 
70 Ibid, s 11 
71 Ibid, s 3 
72 Ibid, s 5 
73 Sahlin-Andersson, Oklarhetens strategi s 15 f 
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2.5 Sammanfattning  
 
Arbetet tar sin utgångspunkt i en institutionell ansats, vilket gör att det betraktar formella 
strukturer i stil med statlig förvaltning som betydelsefulla för hur en aktör formar sina val och 
sin identitet. Dessa formella strukturer påverkas i sin tur av en mängd olika faktorer. För att 
ge en god grund främst till analysen av hanteringen av Sametingets dubbla roller tar detta 
teoretiska ramverk upp hur bland andra Jacobsson och Sahlin-Andersson ser på 
beslutsprocesser och på hur institutioner kan gå till väga för att hantera komplexa och 
motstridiga krav. Det rymmer också teorier, exempelvis av Micheletti och Karppi, kring vad 
som händer när nationalstatens legitimitet ifrågasätts av skäl baserade på etnicitet. 
Förekomsten av en etnisk minoritet som samer i ett demokratiskt majoritetssamhälle tvingar 
de styrande att ta ställning till vilken form av stat de vill ha – en som vinnlägger sig om att 
vara rättvis genom att behandla alla medborgare på samma sätt eller en som tar till sig att det 
finns grupper som är dömda att alltid vara i minoritet när besluten kring de för dem centrala 
frågorna fattas.  
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3. Sametinget 

 
Enligt statsvetaren Robert Putnam måste åtskilliga generationer leva med en ny institution 
innan det är klart hur den påverkar kultur och beteende i samhället.74 Att ge en heltäckande 
bild av konsekvenserna av inrättandet av det svenska Sametinget, som bara har funnits i drygt 
tio år, är med den synen knappast möjligt. Här följer dock en skildring av sammanhanget i 
vilket det bildades och de inledande åren av dess existens.  
 
 

3.1 Sametinget på dagordningen 
 
Enligt Lars Elenius har det länge varit viktigt för den svenska staten att markera att den 
uppfattar samerna som en del av svenska folket.75 Redan under Gustav Vasas tid gjordes 
försök att missionera och undervisa bland samerna i akt och mening att öka det svenska 
inflytandet över naturresurser och handel i lappmarken.76 Forskarna har inte lyckats fastslå när 
samernas och skandinavernas förfäder först möttes men det är tydligt att folken har 
samexisterat och haft kulturellt och genetiskt utbyte av varandra under tusentals år. 77  
Samerna var med andra ord inte ett främmande folkslag för beslutsfattarna till en början utan 
betraktades som det först när raslära kom på modet under början och mitten av 1800-talet. 
Medan finnarna i norra Sverige då sågs som en politisk riskfaktor för nationalstaten och 
därför skulle försvenskas sågs samerna snarare ur en romantiserad synvinkel: staten strävade 
efter att hålla kvar den nomadiserande delen av samefolket i nomadlivet för att inte förstöra 
ett fritt och primitivt naturfolk.78 Den romantiserade bilden av det samiska folket ska dock 
inte förväxlas med att det möttes av respekt och uppskattning från den ickesamiska 
befolkningen.79  Snarare beskrevs det som ett lägre stående folk med barnsliga och lata drag. 
Under 1800-talet kopplades ansvarsfullt handlande ofta ihop med bofasthet, något som starkt 
bidrog till att misstänkliggöra vissa yrkes- eller folkgrupper, bland annat samerna.80  
  
Historiskt sett har den samiska representationen utgjort en mycket liten andel i det formella 
politiska systemet.81 En väg som istället användes i stor utsträckning av samerna, i synnerhet 
av de samiska kvinnorna, var olika former av uppvaktning av officiella personer. För att göra 
sina åsikter och problem kända vände de sig till nyckelpersoner som landshövdingar och 
riksdagsledamöter. Ibland följde de också den gamla seden att ”gå till kungs” med sina 
petitioner. Bortsett från den svaga representationen har diskussioner om var samerna ska 
räknas som hemmahörande försvårat för deras politiska inflytande. Ett exempel på detta fanns 
att se i Sveriges kommunallagar 1911: 
 
 
                                                 
74 Robert D. Putnam, Den fungerande demokratin (Stockholm, 2000) s 78 
75 Lars Elenius, ”Minoriteterna och språket: språkpolitiken mot samer och finskspråkiga svenskar 1870-1909” i 
Kvist (red.) Föredrag vid Nordiska Samehistoriska Symposiet i Lövånger 13 – 14 februari 1995 (Umeå, 1995) s 
32 
76 Karin Granqvist-Nutti, ”Samerna och den kristna missionen i 1600-talets Sverige” i Kvist (red.) Föredrag vid 
Nordiska Samehistoriska Symposiet i Lövånger 13 – 14 februari 1995 (Umeå, 1995) s 59 
77 Kvist, ”Det rasistiska arvet i svensk samepolitik” i Kvist (red.) Föredrag vid Nordiska Samehistoriska 
Symposiet i Lövånger 13 – 14 februari 1995 (Umeå, 1995) s 83 f 
78 Elenius, ”Minoriteterna och språket: språkpolitiken mot samer och finskspråkiga svenskar 1870-1909” s 33 f 
79 Sunna Kuoljok, Samernas historia (Kiruna, 1998) s 36 - 40 
80 Sjölin, En studie i icke-makt (Kautokeino, 2002) s 40 
81 Ibid, s 22 - 24 
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En egendomlig ställning intar de så kallade lappförsamlingarna Hotagen, Frostviken, Undersåker 
och Hede i Jämtlands län vilka enligt uppgift av konungens befallningshavare icke bilda särskilda 
kommuner och ej heller ingå i annan kommun, varför dess medlemmar ej delta i några allmänna 
val.82

 
För att samerna skulle få inflytande i sitt närområde hördes de av de statliga representanterna 
(först kallade för lappfogdar och lapptillsynsmän och senare för konsulenter och instruktörer) 
innan centrala beslut i samerelaterade frågor skulle fattas av länsstyrelsen.83 Förutom att dessa 
åsikter bara var rådgivande var beredningen före mötena sparsam vilket gjorde det svårt för 
samerna att driva en gemensam och kraftfull linje. 
 
I början av förra seklet började samerna sluta sig samman i organisationer för att få 
genomslagskraft i politiken.84  Konkurrens om marker ledde vid den tiden till konflikter där 
samerna ofta hamnade i underläge, bland annat på grund av att inflyttningen hade gjort dem 
till en minoritet också i Sápmi. Enligt Henry Minde valde samerna bland fyra huvudstrategier 
när de skulle grunda sina organisationer.85 För det första gjordes försök att tala med enad röst 
genom att bilda gemensamma samiska organisationer, gärna med partipolitisk anknytning. 
För det andra bildades organisationer som valde att ha en religiös istället för partipolitisk 
prägel. Organisationer med koppling till etnicitet och särskilda näringar, bland annat 
renskötsel, jakt och fiske, vann mark. Slutligen fanns det grupper som ansåg att samefrågorna 
skulle få större genomslagskraft om de drevs inom ramen för de existerande rikspartierna.  
 
Samiska förgrundsgestalter, bland annat från den första samiska organisationen Lapparnes 
Centralförbund, försökte skapa opinion för att även de samer som inte var renskötare skulle få 
samma behandling av myndigheterna som de övriga. Inställningen från statens sida förblev 
dock att bara de som ägande sig åt renskötsel kunde kallas samer. Samiska opinionsbildare 
bemöttes också med skepsis som bland annat tog sitt uttryck i smutskastningskampanjer mot 
dem i pressen. En mängd lokala föreningar, som till exempel samebyar, bildades under första 
hälften av 1900-talet men starka riksorganisationer som Svenska Samernas Riksförbund 
(SSR) och Same Ätnam kom igång först i mitten av seklet.86

 
Myndigheternas politik gentemot samerna ifrågasattes under en rad uppmärksammade 
samiska landsmöten, och såväl samisk press som samarbete med andra 
urbefolkningsorganisationer kom till under 1900-talet.87 Då självbestämmande är ett begrepp 
som länge har betraktats som synonymt med nationalstaten ligger anklagelser om separatism 
nära till hands för dem som vill stävja urbefolkningars strävan efter inflytande.88 Organisering 
bland samerna har också emellanåt betraktats som ett hot mot nationalstaten. Ett av de 
tydligare exemplen på detta var när vissa rikspolitiker under de oroliga åren 1917 – 1918 
hyste misstankar om att hemliga samemöten hölls för att planera för bildandet av en fristående 
samisk stat med stöd av Ententen. Ökat inflytande för samerna ansågs då påkallat för att 
förhindra att de skulle bryta sig ur nationalstaten.89  
 

                                                 
82 Konrad Hagman, Sveriges kommunallagar; förordningarna den 21 mars 1862 jämte en mängd andra till 
kommunallagstiftningen hörande författningar (Stockholm, 1911) s 2 
83 Israel Ruong, Samerna (Stockholm 1969) s 194 
84 Kuoljok, Samernas historia s 39 
85 Minde, ”Den samepolitiske mobiliseringens vekst og fall ca. 1900 – 1940” s 146 f 
86 Kuoljok, Samernas historia s 39 
87 Ibid, s 41 f 
88 Karppi, “Choices and negotiation: Public policy as minority politics” s 301 
89 Sjölin, En studie i icke-makt (Kautonkeino, 2002) 51 f 
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Som nämndes ovan har folkrätten för ursprungsbefolkningar börjat tillmätas ökad betydelse i 
internationella sammanhang under de senaste decennierna. En viktig konsekvens av detta är 
att ett antal länder har valt att ratificera ILO-konventionen 169. Den är framtagen av 
International Labour Organisation (ILO), ett FN-organ som, förutom rent arbetslivsrelaterade 
frågor, bland annat ägnar sig levnadsvillkor och arbetsförhållanden för 
ursprungsbefolkningar.90 Enligt ILO-konventionen 169 har ursprungsbefolkningar rätt till 
autonomi i sina lokala och interna angelägenheter. De har också rätt till representativa 
institutioner och till att bestämma sina egna politiska prioriteringar.91  
 
ILO-konventionen 169 är inte ratificerad av Sverige. När regeringen år 1991 byttes till 
borgerligt styre fanns det samisk optimism kring ökat inflytande, sprungen ur tron att det 
socialdemokratiska styret i högre grad var beroende av stödet hos en antisamisk väljarkår i 
norr. Besvikelse följde, bland annat över att ILO-konventionen 169 inte ratificerades samt att 
konstitutionella förändringar och samisk språklag inte var att vänta samtidigt som samiska 
jakt- och fiskerättigheter utvidgades till icke-samer.92 En särskild utredare behandlade frågan 
om Sveriges anslutning till konventionen och föreslog i betänkande SOU 1999:25 att Sverige 
skulle ansluta sig på fem års sikt sedan vissa markfrågor samt jakt- och fiskefrågor hade lösts. 
Regeringen uppgav därefter att det finns en ”klar politisk målsättning” att ratificera 
konventionen efter lösningen på de frågor som utredaren nämnde.93

 
Det har förekommit officiella bekräftanden på att samerna anses ha en särställning i 
förhållande till övriga minoriteter i Sverige.94 Till skillnad från parlamenten i Finland och 
Norge avslog dock den svenska riksdagen förslag på att ge samerna särskilt skydd i 
grundlagen i egenskap av ursprungsbefolkning. Motiveringen var att den rådande 
formuleringen om stöd åt etniska, språkliga och religiösa minoriteter i RF 1:2 utgjorde ett 
tillräckligt skydd.95 I brist på godkännande av ILO-konventionen169 eller särskilt 
omnämnande i grundlagen utgörs de svenska samernas folkrättsliga skydd av RF-
formuleringen samt av artikel 27 i FN-stadgan. Den har följande lydelse: 
 

I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall de som tillhör sådana 
minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar i sin grupp ha sitt eget 
kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.  

 
Relationerna mellan samerepresentanter och tjänstemän har genomgått en väsentlig 
förändring. Från det att parterna hade problem att förstå varandra började de under 90-talets 
första år att använda sig av samma begrepp och språkbruk när samefrågor diskuterades. Bland 
sameföreträdarna fanns det förhoppningar om att förståelsen skulle ökas ytterligare om 
parterna fick någon form av formell arena att mötas på.96 Det var dock ingen självklarhet för 
de samiska riksorganisationerna att just inrättandet av ett sameting var rätt väg att gå för att 
försäkra sig om en sådan arena och om ett samiskt politiskt inflytande. Idén hade såväl ivriga 
förespråkare som skeptiker, och när samerättsutredningen rådfrågade representanter från de 
samiska riksorganisationerna SSR, Landsförbundet Svenska Samer (LSS) och Same Ätnam 

                                                 
90 Marianne Winka, “Turerna i tinget” i Västerbotten no 3 2000 s 18 ff 
91 ILO-konventionen 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989) art 3, 6 och 7 
92 Kvist, ”Det rasistiska arvet i svensk samepolitik” s 92-94 
93 SOU 2002:77, s 125 
94 Se prop. 1976/77:80, Om insatser för samerna (Stockholm, 1977) 
95 Henriksen, Saami parliamentary co-operation s 46 
96 Sillanpää, s 235 
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hade de inte kommit till någon konsensus i frågan. Detta medförde att de inte hade tagit fram 
egna alternativ utan inväntade utvärderingen i den statliga utredningen.97  
 
Samerättsutredningen ansåg att den dåvarande förvaltningen skulle tjäna på ett särskilt 
sameting, t ex genom att bidrag från myndigheter skulle bli bättre samordnade.98 Direktiven 
till Samerätt och sameting var att utreda om ett gemensamt organ för samer behövdes och hur 
det och dess ansvarsområden i så fall borde se ut. Utredningens tre arbetsmodeller var en 
gemensam riksorganisation, ett sameting eller en paraplyorganisation. Valet föll på 
sametingsalternativet, bland annat eftersom det ansågs bättre lämpat att företräda alla samer 
inom Sverige. Det valdes också för att motsvarande institution redan fanns i Finland och 
planerades i Norge samt för att utredningen inte ville ersätta de dåvarande svenska 
sameorganisationerna.99 Utredningen ansåg att den nya gemensamma plattformen skulle öka 
samernas status och identitetskänsla samt intresset för deras situation. Det skulle också göra 
det lättare för dem att medverka i samhällsplaneringen.100  
 

3.2 Institutionen Sametinget 
 
Sametinget kom till 1993, fyra år efter sin norska motsvarighet och tjugo år efter sin finska 
dito.101 I Norge och Finland medförde inrättandet av sameting att den samiska agendan blev 
mer uppmärksammad och det fanns nu hopp om en liknande utveckling i Sverige. En 
tydligare agenda ansågs också ge bättre förutsättningar för dialogen mellan stat och samisk 
minoritet.102  
 
När Sametinget skulle bildas ansåg Justitiekanslern att det skulle kunna jämställas med en 
beslutande kommunal församling.103 Enligt samerättsutredningen skulle dock ett sameting 
med konstitutionellt fastslagna rättigheter strida mot principerna i RF.104 De som var 
offentliga organ men inte myndigheter när utredningen skrevs var riksdagen, 
kommunfullmäktige, landsting, kyrkomöte och kyrkofullmäktige. Utredningen poängterade 
att Sametinget inte kan jämföras med sådana institutioner och att det därför, samtidigt som 
dess ledamöter representerar alla svenska samer, bör ses som en myndighet i RF:s 
bemärkelse. För att ytterligare signalera detta föreslog den att regeringen formellt skulle 
förordna de representanter som samerna valde.105  Initiativrätt men inte beslutanderätt är vad 
Sametinget har i många av de frågor som är viktiga för samerna. När förslaget kom höjdes 
samiska röster mot vad de kallade en ”tandlös tiger”.106 Förutom avsaknad av lagstiftande 
makt har tinget inte heller vetorätt, vilket gör dess rent konstitutionella ställning svag. 
Mörkenstam hävdade att det framför allt var betoningen av myndighetsrollen som begränsade 
dess politiska möjligheter.107

 

                                                 
97 Ragnhild Nilsson, Sametinget – en symbol för samisk osämja? (Umeå 2000) CD-uppsats 
s 16 
98 SOU 1989:41 s 149 
99 SOU 1989:41 s 137-141 
100 SOU 1989:41 s 150 
101 Winka, Marianne “Turerna i tinget” i Västerbotten no 3 2000 s 13 
102 Sillanpää, “Political and Administrative Responses to Sami Self-determination” s 234 
103 SOU 2002:77, s 90 
104 SOU 1989:41 s 18 
105 Ibid s 155 - 159 
106 Winka, “Turerna i tinget” s 13 
107 Mörkenstam, “The power to define: The Saami in Swedish legislation” s 129 
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Vad Sametinget från början skulle göra för att verka för en levande samisk kultur var att 
fördela bidrag och medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer, leda 
det samiska språkarbetet, utse sameskolans styrelse, sprida information och medverka i 
samhällsplaneringen.108 Fler uppgifter föreslogs dock efter hand, inte minst av 
rennäringspolitiska kommittén, en grupp som regeringen tillkallade 1997 för att ge förslag på 
hur rennäringspolitiken och renskötseln skulle organiseras. Den var av åsikten att Sametinget 
borde utökas till att även vara den centrala förvaltningsmyndigheten för rennäringsfrågor, 
något som ännu inte har skett.109 En av de troliga konsekvenserna av ett ökat samiskt 
självbestämmande genom en eventuell ratificering av ILO-konventionen 169 är fler uppgifter 
för Sametinget, t ex på hälsoområdet.110  
 
Betänkandet i en ny utredning, den så kallade sametingsutredningen, lades fram nio år efter 
inrättandet, framför allt i syfte att tydliggöra Sametingets organisation. Från Sametinget hade 
åtskillig kritik mot svårigheterna att förena de dubbla rollerna framförts och de skulle därför 
analyseras och möjligen skiljas åt. Direktiven implicerade också att Norges och Finlands 
samepolitiska situation och den stärkta folkrättsliga ställningen för ursprungsbefolkningar 
motiverar en viss grad av självstyre även för de svenska samerna.111  
 
Sametingsutredningen såg ett flertal problem med Sametingets organisationsstruktur. 
Gränserna mellan den politiska verksamheten och myndighetsutövningen var för otydliga, och 
det faktum att Sametinget inte liknade övriga myndigheter rent organisationsmässigt skapade 
förvirring och gjorde det svårt att tillämpa gällande förordningar. Det saknades också regler 
för hur Sametingets styrelse och dess ordförande skulle utses samt vad som gällde vid 
styrelsens avgång och vid misstroendeförklaringar.112  
 
Utredningen 2002 såg bara två alternativ för Sametingets organisation – antingen att tinget 
förblev en myndighet (som tidigare under regeringen eller under riksdagen istället) eller att 
det tillerkändes visst självstyre som framgår av RF.113 Det senare skulle kräva en 
grundlagsändring, det vill säga två likalydande beslut med ett riksdagsval emellan.114 För att 
skilja de dubbla rollerna åt föreslogs att alla förvaltningsfrågor skulle avgöras av nämnder 
under tinget. Utredningen föreslog vidare att styrelsen skulle bli proportionellt sammansatt 
om så begärs av en minoritet av ledamöterna, detta för att minska risken för 
minoritetsstyrelser utan stöd i plenum. Styrelsen skulle också kunna bytas ut helt om 
majoritetsförhållandena i plenum ändras.115 Den första utredningen föreslog att alla i plenum 
skulle väljas av samerna men förordnas formellt av regeringen för att understryka att det rörde 
sig om en myndighet. Så blev det inte, istället utsåg regeringen ordförande i Sametinget efter 
förslag från tingets ledamöter. Den senare utredningen gillade inte heller detta förslag utan 
ville att även denna post skulle väljas enbart av Sametinget och på sätt signalera en 
statushöjning för tinget.116

 

                                                 
108 SOU 2002:77, s 99 - 101 
109 Bertil Bengtson, Samerätt – en översikt (Stockholm 2004) s 27 
110 SOU 2002:77, s 99 - 101 
111 Ibid, s 90 - 99 
112 Ibid, s 14 
113 Ibid, s 133 
114 RF 8 kap 15 §  
115 SOU 2002:77, s 16 
116 Ibid, s 162 f 
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En viktig förändring har skett sedan Sametinget infördes. Från att inte uttalat vara en form av 
självstyre är nu en viss grad av kulturell autonomi accepterad.117 Utredningen från 2002 gick 
inte i linje med sin föregångare utan kritiserade de dubbla rollerna som myndighet och 
folkvalt organ. Den hävdade att den nya synen på ursprungsbefolkningars rätt till visst 
självstyre borde resultera i en omprövning av Sametingets ställning. Därutöver frågade den 
om man inte borde utreda behovet av grundlagsreglerat samiskt självstyre. Frågan som 
utredningen själv var satt att besvara var vad som kunde göras på kortare sikt. Utredningen 
framhöll vikten av meningsfulla uppgifter för att kunna driva god verksamhet men ville också 
att Sametinget visar förståelse för att det är en del i ett nationellt sammanhang och att riksdag 
och regering måste respekteras. Om Sametinget skulle driva igenom att det ska ses som ett 
icke-regeringsorgan kan det i och med det inte heller företräda Sverige i internationella 
sammanhang.118

 
3.3 Utformning - konsekvenser för inhemsk politik  

 
Förslaget om att införa ett sameting fick i efterhand stöd från sameorganisationerna men dessa 
uttryckte också sina tvivel kring institutionens brist på verklig möjlighet att fatta beslut. Flera 
samiska företrädare trodde att institutionens makt skulle växa med tiden och att frågan om 
vilka Sametinget egentligen representerade i och med det skulle hamna i skuggan av de frågor 
det behandlade.119  
 
I samerättsutredningens betänkande Samerätt och sameting står särskilt att staten är ytterst 
ansvarig för att samerna har möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.120 Att ansvaret för 
samers möjlighet att bevara sin kultur ligger på staten innebär att kommunerna, som annars 
skulle kunna ha en hel del med kostsamma samefrågor att göra, inte får bli för belastade. 
Utredningen misstänkte att andra strategier skulle skapa motsättningar mellan samer och övrig 
befolkning.121

 
En av konsekvenserna av de dubbla rollerna är att Sametinget i många sammanhang har 
uppfattats som något annat än vad det är. Ofta tros det bestå av en myndighetsavdelning och 
en folkvald del med tydliga gränser emellan. Sametinget är dock ett folkvalt organ samtidigt 
som det i sin helhet är en myndighet.122 Regeringen får inte bestämma över hur myndigheter 
ska besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller kommun eller som rör 
tillämpning av lag när det gäller särskilda fall men den kan däremot styra genom att utfärda 
generella direktiv.123 Dessutom har myndigheterna principiell lydnadsplikt gentemot 
regeringen.124 En följd av detta är att regeringen skulle kunna lägga på Sametinget nya 
uppgifter utan att lagstiftning stöder det. Sametingsutredningen skulle föredra att tingets 
uppgifter stod i sametingslagen.125  
 
En förändring som skulle kunna öka Sametinget självständighet är att det, i likhet med 
kommunerna, beviljas ramanslag istället för specificerade medel. Utredningen såg detta som 
önskvärt för att samerna ska få verklig kulturell autonomi. En farhåga bland renägarnas 
                                                 
117 SOU 2002:77, s 9 
118 Ibid, s 10 - 12 
119 Sillanpää, “Political and Administrative Responses to Sami Self-determination” s 128 
120 SOU 1989:41, s 16 
121 Ibid, s 132 
122 SOU 2002:77, s 153 
123 RF 11:7 
124 Ibid 11:6 
125 SOU 2002:77, s 148 
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företrädare är dock att de stora summor som numera går till rovdjursersättningen i framtiden 
kommer att läggas på andra utgiftsposter och att detta skulle skada den traditionella samiska 
kulturen.126 Enligt nuvarande formulering i 9 kap 8 § RF står de medel som avses för 
myndigheterna under regeringen till regeringens disposition, något som hindrar att de delas ut 
som ospecificerade summor. Om Sametinget förblir en myndighet under regeringen kan den 
med andra ord inte få lagstadgad ekonomisk frihet.127 Sametingsutredningen ser det som 
ytterligare en anledning att omvärdera Sametingets ställning.128  
 
I och med Sametingets uppbyggnad faller den under verksförordningen, en förordning som 
tillämpas på samtliga myndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen 
föreskriver. Den ovanliga kombinationen av myndighet och folkvalt organ har dock skapat 
svårigheter med tillämpningen. I en vanlig myndighet har styrelsen ansvar för att fatta beslut 
om föreskrifter riktade mot enskilda personer, kommuner eller landsting. 
Anslagsframställning och årsbokslut för myndigheten samt RRV:s revisionsberättelser och 
dito rapporter ligger också på styrelsen, medan andra uppgifter, t ex planering och uppföljning 
av verksamheten, åligger myndighetens chef.129 Vad Sametinget beträffar jämställdes tidigare 
dess plenum med styrelse och dess styrelse med myndighetschefen.130 Sametingets kanslichef 
Lars-Nila Lasko har öppet kritiserat detta upplägg och hävdat att det skapar motsättningar och 
brister i arbetsordningen. En konsekvens som Lasko nämner är att handlingar i stil med 
budget, som i vanliga fall skrivs under av ett verks styrelse, tidigare måste undertecknas av 
samtliga ledamöter i plenum – något som inte skedde eftersom oppositionen ogärna skrev 
under på vad deras motståndare hade drivit igenom. Regeringen tog bort regeln ur 
sametingsinstruktionen under våren 2000 men inte heller detta var helt uppskattat från samiskt 
håll. Ett av Sametingspartierna betecknade åtgärden som ”en allvarlig kränkning av det 
samiska folkvalda parlamentets beslutanderätt”.131

 
En ny verksförordning trädde i kraft 1995 men ändringen medförde inte någon lösning i 
Sametingets fall.132 Ett annat konkret exempel på problemen med verksförordningens 
tillämpning uppstod i december 1999 när justitiekanslern, JK, kritiserade Sametingets 
dåvarande ordförande Lars Wilhelm Svonni. Denne ställde sig frågande till hur kritiken 
riktades.  
 

Är det i egenskap av ordförande eller som myndighet eller som anställd av Sametinget? Men jag 
är varken myndighet eller anställd och det kan inte heller vara som ordförande, eftersom JK inte 
kritiserar folkvalda ledamöter.133

 
Till skillnad från i Finland och Norge finns ingen skyldighet eller rekommendation till 
myndigheter att inhämta svenska Sametingets åsikter inom ett vitt område. Tinget har klagat 
på att frågor som är viktiga för samerna inte har lämnats till det för remissbehandling. 
Sametingsutredningen delade inte tingets syn på sitt verksamhetsfält och ansåg därför inte att 
någon större förändring vad gäller remissbehandlingen var nödvändig.134  

                                                 
126 SOU 2002:77, s 139 
127 RF 9:8 
128 SOU 2002:77, s 141 
129 Verksförordning (1987:1100) § 4 - 13 
130 Förordning (1993:327) med instruktion för Sametinget 
131 Winka, ”Turerna i tinget” s 16 
132 Verksförordning (1995:1322) 
133 Ibid, s 12 
134 SOU 2002:77, s 185 f 
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3.4 Utformning - konsekvenser för Sápmi  

 
Samerörelser i Norden och Ryssland för i många sammanhang fram att de anser sig tillhöra 
samma folk. Representation i World Council of Indigenous Peoples, (WCIP), ges vanligen per 
land, inte per folk. Samerna valde dock att ytterligare betona sin enighet och gemensamma 
sameidentitet och gick därigenom frivilligt från nio röster till tre i WCIP. Enigheten ger 
möjlighet till gemensamt opinionsarbete även gentemot Nordiska rådet.135 Sametingen i 
Sverige, Norge och Finland samarbetar i stor utsträckning och grundade 1996 den 
gemensamma organisationen Samiskt Parlamentariskt Råd som för samernas gemensamma 
talan internationellt, framför allt gentemot andra ursprungsbefolkningar. Organisationen har 
bland annat hand om samiska språkfrågor men arbetar framför allt för samiskt självstyre.136 
Kolasamerna, som saknar sameting, är inte medlemmar i rådet men har fått 
observatörsstatus.137

 
Att de norska och finska sametingen fick en svensk motsvarighet tillmättes stor betydelse för 
samernas möjligheter att påverka politiken. SSR-företrädaren Lars Anders Baer ansåg att 
inrättandet av det svenska Sametinget väsentligt skulle stärka Sápmi, bland annat genom att 
legitimera och förverkliga den från samiskt håll länge närda önskan att en av platserna i 
Nordiska rådet skulle överlåtas på en samisk representant.138 Det sistnämnda skedde inte utan 
samerna fick, till skillnad från befolkningarna i de tre självstyrande områdena Färöarna, 
Grönland och Åland, nöja sig med observatörsstatus i rådet.139

 
I Langes undersökning "Samer om diskriminering" framgår att de svenska samernas 
samhörighet med Sverige relativt sett är något starkare än deras samhörighet med Sápmi men 
också att ungdomar identifierar sig med Sápmi i högre grad än äldre. Det sistnämnda skulle 
kunna tyda på att den samiska identiteten växer sig starkare.140 Ett annat sätt att uppskatta i 
vilken grad samer väljer att identifiera sig med Sápmi kan vara att studera valdeltagandet i 
sametingsvalet. I skrivande stund har fyra val genomförts och valdeltagandet har pendlat 
mellan 63 och 71,7 % av dem som har registrerat sig i röstlängden. Antalet registrerade har, 
bortsett från registreringsomgången inför omvalet 2001, stigit successivt och uppgår i det 
stundande valet 2005 till 7179 personer.141 Om valdeltagandet kan anses som högt eller inte 
beror på vad det sätts i relation till. Sametingets valnämnd har tryckt på att det är lågt jämfört 
med riksdagsvalet medan sametingsutredningen såg det som mer relevant att det är högt i 
jämförelse med Europavalet eller valet till kyrkofullmäktige.142  
 
Alla tre sametingen är folkvalda organ som samtidigt tillhör nationalstaternas institutionella 
system.143 Det svenska Sametinget tycktes dock ha den svagaste konstitutionella ställningen 
av de tre vid tiden för sametingsutredningens tillkomst. Det framgick tydligt att det var en 
myndighet med regeringens direktivrätt över sig och det förfogade inte fritt över sina pengar.  
De norska och finska sametingens huvudsakliga uppgift är att bedriva samisk politik medan 
                                                 
135 Douglas Sanders, “Preface” i Karppi och Eriksson (red) Conflict and cooperation in the North (Umeå 2002) s 
20 
136 Eriksson, “The construction of Sápmi: Towards a transnational polity?” s 246 f 
137 www.sametinget.se hämtat 05-01-18, senast uppdaterat 05-01-17 
138 Sillanpää, “Political and Administrative Responses to Sami Self-determination” s 129 
139 www.norden.org/webb/news, hämtat 05-01-13, senast uppdaterat 05-01-13 
140 Lange, Samer om diskriminering s 57 - 60 
141 Valmyndighetens hemsida www.val.se, hämtat 05-04-08, senast uppdaterat 05-04-01 
142 SOU 2002:77, s 18 
143 Sillanpää, “Political and Administrative Responses to Sami Self-determination” s 126 
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tyngdpunkten i det svenska Sametinget, åtminstone enligt sametingsutredningen, är att fördela 
medel. Det svenska Sametinget har totalt färre uppgifter än det norska och är inte obligatorisk 
remissinstans.144  
 
Hur samer bör företrädas i internationella sammanhang är en omdiskuterad fråga. Visst 
företräder Sametinget de svenska samerna i många internationella sammanhang men inte alla. 
FN är t ex ett sådant undantag, något som motiveras med att FN är en sammanslutning av 
nationer. Sametingsutredningen anser inte att Sametinget kan få en partsställning i FN-
sammanhang.145 Däremot har representanter för de nordiska samerna varit med när förslaget 
till FN:s United Declaration on Indigenous Rights togs fram.146 Vad beträffar det europeiska 
samarbetet har sameorganisationer valt att ta direkt kontakt med EU-organ utan att ta vare sig 
regionala eller nationella vägar.147  
 
Inom FN går principen om nationalstaten före principen om självbestämmande för folk utan 
land. FN-resolutionerna ger folk rätt att frigöra sig från nationalstater, men bara om de är 
utsatta för verkligt förtryck och ingen annan lösning verkar finnas. John B. Henriksen anser 
dock att flera FN-dokument stöder vissa former av självstyre för enskilda folk inom 
nationalstaten.148 En förekommande invändning mot sådana institutionella system är att 
självstyre inte kan inrättas utan att åtföljas av beskattningsrätt, men ur folkrättslig synvinkel är 
en sådan koppling inget måste.149 I ILO-konventionen 169 art 6 uppges det till exempel att det 
är majoritetens ansvar att ställa sådana resurser till minoritetens förfogande att denna har 
möjlighet att förverkliga sin självbestämmanderätt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att tydligare roller ger ökad legitimitet för tinget, något som i 
sin tur skapar ett bättre förhandlingsutrymme och därmed möjligheter till en stärkt ställning 
för samerna som grupp.  
 
 

3.5 Hantering av de dubbla rollerna 
 
Missnöjet med de dubbla rollerna har som ovan antytts inte minst funnits inom själva 
Sametinget. En organisationskommitté som skulle komma med förslag på nya 
organisationssätt tillsattes 1996 men den resulterade inte i några stora förändringar.150 År 
2002 föreslog Sametingets kansli en delning av tinget i ett Sameting och ett Sameverk, där det 
förstnämnda skulle vara ett renodlat politiskt organ som sköter remisshanteringen medan det 
sistnämnda skulle vara en renodlad myndighet. Kopplingen dem emellan skulle vara att 
Sametinget utsåg Sameverkets styrelse. Sametingsutredningen invände att det folkvalda 
organet riskerar att få för lite inflytande om de för samerna viktiga frågorna till stor del 
bestäms av tjänstemän i Sameverket.151  
 

                                                 
144 SOU 2002:77, s 126 
145 Ibid, s 135 
146 Sillanpää, “Political and Administrative Responses to Sami Self-determination” s 231 
147 Karppi, “Choices and negotiation: Public policy as minority politics” s 277 
148 Henriksen, Saami parliamentary co-operation s 52 f 
149 SOU 2002:77, s 263 
150 Ragnhild Nilsson, Sametinget – en symbol för samisk osämja? (Umeå 2000) CD-uppsats 
 s 27 
151 SOU 2002:77, s 159 
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Nära samiska relationer till nationellt styre är vanligt. Professor Douglas Sanders tar 
Sametinget som ett av exemplen – eftersom det är ett till största delen rådgivande organ 
förutsätter det goda relationer till staten. För många andra ursprungsbefolkningar skulle sådan 
samverkansanda vara utesluten.152  Denna samverkansanda ger visst svängrum för 
Sametinget, något som resulterar i att det öppet går ut med kritiska formuleringar kring sin 
uppbyggnad och problematiserar konsekvenserna av de dubbla rollerna bland annat på sin 
hemsida. Där står också följande beskrivning av hur det har valt att hantera problemet: 
 

De folkvalda samepolitikerna har lagt större vikt vid att Sametinget är ett självständigt folkvalt 
organ än en statlig förvaltningsmyndighet och markerat detta tydligt genom tingets politiska 
arbete.153  

 
Sametinget har emellanåt fått kritik i media för att inre meningsskiljaktigheter, framför allt 
uttryckt i stor partisplittring men också i överklagande av valresultat, ställer sakfrågorna i 
skymundan. Det finns skilda åsikter kring vad dessa meningsskiljaktigheter borde tolkas som. 
Vissa framför att samepolitiken är ineffektiv och saknar legitimitet medan andra hävdar att 
ineffektiviteten ligger inbäddad i struktur och tillkomst av institutionen snarare än i själva 
samepolitiken. Åter andra ser det som normalt att en folkvald församling rymmer skilda och 
starka åsikter samt att en grupp som har släppts in sent i debatten kring sina egna 
levnadsvillkor har en lång process framför sig innan den finner sina politiska rutiner.154

 
Svårigheter som de dubbla rollerna skulle kunna föra med sig ägnas knappt något utrymme i 
samerättsutredningen eller i den därpå följande propositionen. Först i sametingsutredningen 
2002 nämns de mer ingående. Med hänsyn till att ändringar i grundlagen brukar utredas av 
parlamentariskt sammansatta kommittéer kunde sametingsutredningen inte föreslå det 
samiska självstyre som dess resonemang i själva verket utmynnade i. Istället fick den nöja sig 
med att rekommendera en ny utredning för att behandla frågan.155 Propositionen som följde 
på sametingsutredningen koncentrerade sig på att lösa diverse frågor som rörde Sametingets 
valförrättning och lämnade frågan kring de dubbla rollerna därhän: formuleringen om att 
tinget är en myndighet och ett folkvalt organ under regeringen fick stå kvar i oförändrat 
skick.156

 
I en bilaga till sametingsutredningen analyseras vad samiskt självstyre i vissa, i lag reglerade 
frågor, skulle kunna leda till. Riksdagen, inte regeringen, skulle vara det organ som bestämde 
över Sametinget. I och med att regeringen inte längre skulle ha direktivrätt över Sametinget 
skulle det vara plenum som ansvarade för sina politiska beslut. De enskilda ärendena skulle 
ligga på nämnderna under tinget medan plenums uppgifter skulle vara av mer allmän 
karaktär.157

 
Åtskilliga forskare, däribland Sillanpää, Karppi, Eriksson och Mörkenstam, hävdar att 
införandet av de nordiska sametingen är samernas största politiska bedrift i modern tid. Dessa 
etniskt baserade organ bryter majoritetsdemokratins hegemoni. Däremot anser exempelvis 
Karppi att bedrifterna först och främst har symbolisk betydelse och att vägen till 

                                                 
152 Sanders, “Preface” s 21 
153 www.sametinget.se, hämtat 05-05-16, senast uppdaterat 05-05-12  
154 Lars Thomasson, ”Sametinget mot nya mål” i Fjärde världen no 3-4 2001 s 62 f 
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156 Prop. 2003/04:86, Ändringar i. sametingslagen (1992:1433), mm (Stockholm 2004) s 19 
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självbestämmande fortfarande är lång.158 Trots den begränsade makt som Sametinget har är 
sista ordet långt ifrån sagt. Den är det första offentliga forumet för alla svenska samer, och 
dess framtida agerande kommer kraftigt att påverka dess ställning.159

                                                 
158 Karppi “Conclusion: Continuity and change in state-Saami relations” i Karppi och Eriksson (red.) Conflict 
and cooperation in the North (Umeå 2002) s 370 
159 Thomasson, ”Sametinget mot nya mål” s 62 f 
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4. Analys 
 
Sametingets uppbyggnad är såväl ovanlig som politiskt kontroversiell. Varför den ser ut som 
den gör och vad detta leder till analyseras nedan med hjälp av de tidigare beskrivna teorierna 
kring etnicitet och institutioner. En inledande fråga som har med dessa teorier att göra är ifall 
det är rättvisande att skildra Sametinget med hjälp av teoribildning som har vuxit fram ur en 
helt annan kontext än den samiska. Att statsvetare använder sig av teorier som har vuxit fram i 
andra kontext är snarare regel än undantag. De svenska statsvetarna lånar för närvarande 
mycket framför allt från den angloamerikanska litteraturen, något som ofta betraktas som 
relativt oproblematiskt trots att det finns vissa tydliga skillnader mellan dessa politiska 
kulturer. De får dock anses dela vad sameminister Ann-Christin Nykvist kallar storsamhällets 
linjära och instrumentella syn på utveckling medan samerna har ett mer cirkulärt sätt att 
resonera, något som ofta har bidragit till att de har blivit missförstådda i sin kontakt med 
staten160. För att vara på den säkra sidan har jag använt mig av en blandning av samiska källor 
som Mörkenstam och ickesamiska dito som Micheletti.  
 
Den ojämna könsfördelningen i materialet till detta arbete kan även det leda till ett 
kontextuellt problem: vissa erfarenheter riskerar att helt eller delvis utelämnas. Uttryck som 
samiska representanter, statliga tjänstemän och beslutsfattare kan låta neutrala och tas mer 
eller mindre för givna men det är värt att lägga märke till att de döljer en majoritet av män. 
Detta är inte betydelselöst eftersom det på samma gång döljer reproduceringen av över- och 
underordnade maktstrukturer i samhället. Ett av den svenska samepolitikens exempel på hur 
det kan gå när man nöjer sig med att utgå från mannens situation och erfarenheter är 
införandet av Renbeteslagen 1928 – en lag som staten menade skulle underlätta för samerna 
som folk men som ändå utformades på ett sätt som var till förfång för kvinnorna. I praktiken 
medförde den att samiska kvinnor förlorade sin renskötselrätt och sitt medlemskap i samebyn 
om de gifte sig med icke-samer, något som fick allvarliga följder för deras ekonomiska och 
sociala ställning.161

 
 

4.1 Förklaringar till Sametingets konstruktion 
 
Sametinget kom till som reaktion på samiska krav på ökat inflytande, men det inrättades inte i 
den form som många samiska aktörer önskade då och framför allt senare. En av anledningarna 
till det står att finna i att staten har försökt att tillmötesgå samiska krav men samtidigt strävat 
efter att inte förlora inflytandet över en grupp som sedan länge räknats som en del av den 
nationella befolkningen. I och med detta handlade staten i linje med Helds antagande om att 
förnekande av nya strukturer äventyrar den demokratiska processen: för att förhindra att 
samerna bröt sig ur nationalstaten vid första världskrigets slut togs deras krav på inflytande 
till slut på större allvar. Även bland samiska aktörer har synen på nationalstaten som den 
huvudsakliga politiska sfären förekommit. Det kan man se i det faktum att många samer 
föredrog att driva sina frågor inom existerande rikspartier framför att påverka på andra sätt. 
Huvudsakligen har samernas företrädare dock förmedlat en annan bild av sin syn på saken 
genom att ifrågasätta den demokratiska legitimiteten i den nuvarande nationsindelningen. 
Utan Sametinget är den svenska demokratin ett sammanhang i vilket samer kan framställas 
som dömda att vara i ständig minoritet gentemot övrig befolkning när deras egna 
levnadsvillkor behandlas. Att samerna samtidigt identifierar sig med både Sverige och Sápmi 

                                                 
160 Nykvist, Urfolksårtiondet och svensk samepolitik 
161 Kuoljok, Samernas historia s 38 

 28



komplicerar bilden något och för tankarna till Helds beskrivning av de så kallade 
överlappande ödesgemenskaperna.  
 
Held beskriver som tidigare nämnts den växande klyftan mellan statlig suveränitet och statlig 
legitimitet. Även Jacobsson tar upp ett liknande fenomen när han hävdar att den statliga 
suveräniteten försvagas i och med att överstatliga organisationer och starka regioner får allt 
mer inflytande. När sådana förändringar ska ges ett gemensamt namn tillskrivs de ofta den 
ökade globaliseringen, resultatet av nutidens tätare kontakt mellan länder och folk. I många 
fall betraktar ursprungsbefolkningar den ökade globaliseringen som ett hot mot deras 
kulturella identiteter, inte minst vad gäller deras gamla lärdomstraditioner och rätten till de 
landområden som de har bebott162. Samtidigt finns det en annan bild än att globalisering 
främst skulle vara ett hot mot bevarandet av samernas kultur. Staten har refererat till 
Sametinget som en frukt av folkrättens växande betydelse. I takt med att nationalstaten börjar 
ifrågasättas blir det lättare att uppmärksamma och legitimera minoritetsgruppers krav på 
inflytande. Enligt Ole Henrik Magga, sameföreträdare och ordförande för FN:s Permanent 
Forum of Indigenous Issues, har ursprungsbefolkningar länge varit offer för utvecklingen och 
kräver nu att istället få delta i och vinna på densamma163. Att de svenska samerna själva ser 
stora möjligheter i transnationella sammanslutningar är uppenbart: samarbetet med andra 
ursprungsbefolkningar är bara ett av exemplen på hur de drar nytta av det ökade utbytet folk 
emellan. 
 
Uppfattningen om att det existerar ett gemensamt samiskt folk är naturligtvis en viktig aspekt 
för att Sametinget alls skulle inrättas. Resultatet av inrättandet går visserligen inte helt i linje 
med idén om Sápmi eftersom det som bildades är ett nationellt istället för ett transnationellt 
organ. Däremot kom det till stor del till genom framgångarna för en transnationell rörelse: 
samerättsutredningen visar att samernas relativt sett större inflytande i politiken i Finland och 
Norge fick de svenska rikspolitikerna att vilja anpassa sin egen samepolitik. Som nämndes 
ovan råder det tvivel kring att uppfattningen om ett tätt sammanslutet Sápmi är ursprunglig 
snarare än konstruerad i ett relativt nyligt skede. Att den skulle vara ett relativt nytt fenomen 
går i linje med den modernistiska syn på etnicitet som Lundmark tar upp, en syn som säger att 
etnicitet inte är något från början givet utan något som vi konstruerar i samspel med andra. De 
statliga aktörerna har istället stått den traditionalistiska synen närmare, i synnerhet under det 
förrförra seklet då samernas etnicitet betraktades som något medfött som det var nödvändigt 
att värna om - det var denna inställning som motiverade statens försök att skydda det genuint 
samiska genom att hålla kvar folkgruppen i nomadlivet, utanför det övriga samhället.  
 
Att dra upp gränser mellan grupper av människor blir av extra stor vikt när någon form av kris 
drabbar samhället. Dålig stämning och betoning av olikheter mellan samer och övrig 
befolkning bosatt inom vad som ursprungligen var samiska områden har främst uppstått vid 
konkurrens om åtråvärda resurser i form av odlings- och betesmark, jaktmarker och 
fiskevatten. När denna konkurrens uppstod var det som bland andra Horgby skulle kalla vi-
gruppen tvungen att ompröva sin egen maktposition. Gruppernas svårigheter att förstå 
varandra, något som till stor del tycks bero på skilda levnadssätt och språkbruk, vållade 
problem som en del hoppades att Sametinget senare skulle kunna mildra. Samerna drabbades 
av gränsmarkeringar av olika slag, framför allt i form av utestängning från den röstberättigade 
befolkningen, försök att få deras representanter att framstå i dålig dager samt betoning av 
olikheter mellan svenskar och samer. Det var medvetenheten om dessa motsättningar 
grupperna emellan som fick staten att ta ansvaret för samepolitiken istället för att lägga den på 
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kommunerna, något som man hoppades skulle förhindra att icke-samer i sametäta områden 
kände sig specifikt förfördelade.  
 
De svenska samerna är en mycket liten folkgrupp som länge har varit en minoritet även inom 
sina traditionella områden. I sig självt kan gruppen knappast ha inneburit något större reellt 
hot mot staten men samiska krav på självstyre innebär ändå en form av hotbild eftersom de 
utmanar det rådande systemet med nationalstater. Att ge samerna mer inflytande skulle 
kanske medföra liknande krav från andra grupper. Staten skyddade sig till viss del mot detta 
genom att betona att samerna i sin egenskap av ursprungsbefolkning har en särställning 
jämfört med andra minoriteter.  
 
Vid konflikter har inte bara den dominerande gruppen i samhället gjort vad Horgby skulle 
kalla gränsmarkeringar mot den samiska minoriteten. Samerna själva har också varit noga 
med att betona sin kulturs särart jämfört med vad som brukar ses som den svenska kulturen. 
Framför allt har de arbetat för att sprida idén om Sápmi, det begrepp som Eriksson hävdar att 
samernas förfäder skulle ha problem att känna igen sig i. 
 
Enligt kommunitaristerna bestäms dagordningen i samhället av dominerande grupper på 
bekostnad av underordnade. Detta stämmer väl in på hur det gick till när Sametinget 
inrättades: staten gav samerna ett forum för inflytande men var också noga med att poängtera 
att arbetet inom detta forum skulle ske på statens villkor. Att förse institutionen med de 
dubbla rollerna kan på så vis ses som ett viktigt led i att bevara det statliga inflytandet i 
samiska frågor och den institution som bildades kan i hög grad ses som nationens produkt 
istället för samernas. Det är möjligt att hävda att de statliga aktörerna inte tog tillräcklig notis 
om samernas, de mest berördas, åsikter när institutionen grundades, inte minst om man 
studerar den samiska skepsis mot de dubbla rollerna som har uttryckts i tal, remissarbete och 
uttalanden i media under det senaste decenniet. Ett sådant förfarande passar inte så bra ihop 
med Jacobssons betoning av vikten av att inte gå den lokala erfarenheten förbi när 
institutioner förändras. Det är dock inte hela svaret. Flera större sameorganisationer 
tillfrågades i remissarbetet till samerättsutredningen men istället för att gripa initiativet gav de 
avvaktande och splittrade svar. En tidig och enad kampanj hade förmodligen kunnat påverka 
mer än vad kritik lämnad i efterhand sedan gjorde.  
 
 

4.2 Konsekvenser av de dubbla rollerna 
 
En möjlig konsekvens av att Sametinget är både ett folkvalt organ och en myndighet är att den 
negativa bild som Edelman beskriver blir bekräftad. Han menar att lagstiftning skapad till 
förmån för en minoritetsgrupp kan ha en rent omvänd effekt: lagstiftningen riskerar att inte ge 
gruppen någon egentlig hjälp utan att enbart skilja ut den från övrig befolkning samt sprida en 
bild av den som avvikande och i behov av särskilt stöd. Åtskilliga röster, främst från samiskt 
håll, har definierat Sametinget som ett svagt eller tandlöst forum där de dubbla rollerna gör 
det svårt att delta i beslutsfattandet på ett effektivt sätt. Enligt dem förtar tingets underordnade 
ställning och förbigåendet i remissbehandlingar det verkliga inflytande som institutionen 
skulle kunna ha. Därutöver är det ett faktum att Sametinget på sätt och vis innebär en 
särbehandling av samerna, något som kan uppfattas som kontroversiellt av många icke-samer. 
Synen på att samer får privilegier jämfört med övrig befolkning leder till bristande förståelse 
och i värsta fall också till konflikter mellan grupper. Är den risken värd att ta om den nya 
institutionen ändå inte har någon genomgripande verkan? I dagliga möten med avogt inställda 
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myndighetspersoner och liknande ser inte Karppi fördelaktig lagstiftning som någon garant 
för god behandling.  
 
Enligt Jacobsson handlar beslutsfattare som får krav på sig utifrån i regel enligt ett visst 
mönster, nämligen att gå från att avvisa kraven helt till att sträva efter att reglera reaktionen på 
dem och att påverka förväntningarna hos dem som ställer kraven. Detta stämmer väl in på hur 
det gick till när de svenska samerna ställde krav på ökat politiskt inflytande. De första 
reaktionerna de möttes av var rena avvisningar med motivationen att samer bör fortsätta att 
leva på traditionellt vis: de ansågs inte lämpade att verka inom majoritetssamhället, och 
därmed också det politiska maskineri som hade den största påverkanskraften, på samma sätt 
som den dominerande delen av befolkningen. När de samiska kraven började få ökat gehör 
och ett sameting kom på tal var de statliga aktörerna, bland annat samerättsutredarna, noga 
med att dämpa kravställarnas förväntningar genom att betona nationalstatens betydelse och 
överordning över Sametinget. Jacobsson såg denna process i beslutsfattandet som något 
positivt som tyder på att politiker tar sig tid att lyssna in och väva in gruppers krav i politiken. 
Att beslutsfattarna tog fram förslag om och accepterade inrättandet av ett Sameting kan också 
ses som ett led i en strategi för att så att säga ”avväpna” en oppositionell grupp. Det faktum att 
samtliga sameting är produkter av nationella lagstiftningar medför att de kan skada 
minoritetsintresset genom att göra det möjligt för staterna att styra debatten och sortera bort 
kritik mot sig själva. Ett tydligt exempel på varför det kan vara negativt att vara en del av 
statens institutionella system är att det försvårar drivandet av rättsliga processer för samernas 
räkning mot de stater som de är bosatta i. Det skulle kunna användas som ett sätt att avväpna 
efter den stora konflikten i skattefjällsmålet och efter dess norska motsvarighet Alta, något 
som i så fall stöder den skeptiska syn på statens roll som Karppi ger uttryck för. För att fullt ut 
finna stöd för hennes resonemang krävs dock att de statliga aktörerna vid tiden för inrättandet 
inte såg någon verklig potential i Sametinget ens på sikt och att de därför utan att riskera 
något kunde tala om hur utökade befogenheter skulle kunna växa fram med åren. Jag håller 
inte för troligt att de statliga aktörerna helt saknade intresse för att tillerkänna samerna ökat 
politiskt inflytande när de valde att inrätta Sametinget; om så hade varit fallet skulle de kunnat 
välja andra och mindre förpliktigande vägar för att poängtera att staten lyssnar på sina 
minoriteter. 
 
Den fragmentering av staten som Jacobsson beskriver gör det svårt att vara en politiskt aktiv 
medborgare eftersom det inte tydligt framgår hur man kan påverka. Samepolitiken är ett 
exempel på detta. Vart en same i första hand bör vända sig för att på bästa sätt göra sin röst 
hörd i en samerelaterad fråga kan vara svårt att avgöra, något som kan medföra 
meningsskiljaktigheter och förvirring. En same som främst känner sig representerad av tinget 
och därför vänder sig dit kan hindras från att driva sin agenda på ett effektivt sätt på grund av 
Sametingets underordnade ställning. Att istället i första hand vända sig till den statliga nivån 
kan få ett liknande resultat eftersom det är ett forum där samer är i ständig minoritet när de för 
dem avgörande frågorna behandlas. Vilka instanser som har legitimitet att representera 
samerna i internationella sammanhang är som tidigare nämnts en av tvistefrågorna i den 
samerelaterade politiken. 
 
Även om de dubbla rollerna skapar en situation som samtliga centrala aktörer ser som 
problematiskt gör institutionens speciella uppbyggnad att det är svårt att avgöra hur sagda 
situation ska kunna förändras. Ett exempel på det skedde när reglerna för Sametinget ändrades 
för att stämma bättre överens med verksförordningen och detta ingrepp följdes av kritik av så 
kallad statlig inblandning i samiska angelägenheter. Komplikationerna i de dubbla rollerna 
tyder med andra ord på att lagstiftningen för Sametinget har drabbats av den teknifiering av 
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politiken som Jacobsson tidigare varnade för. Att det är så svårt att avgöra var i 
organisationen som det verkliga ansvaret och handlingsutrymmet ligger gör inte bara själva 
huvudaktörerna låsta utan skapar också problem för de medborgare som vill påverka i 
samerelaterade frågor.   
 
De dubbla rollernas negativa inverkan till trots är en av konsekvenserna av Sametinget i stort 
ett av symbolvärdet stärkt Sápmi. I likhet med Karppi med flera anser jag att instiftandet av 
Sametinget var ett viktigt steg i samernas kamp för ökat inflytande över sin livssituation. 
Eftersom åtskilligt återstår att forma har samerna stora chanser i framtiden: de kan förändra 
mycket än genom sitt eget handlande. Jacobsson hävdar att de regler som vi lever efter 
påverkas av hur förvaltningen som skapar dem är uppbyggd. Inrättandet av en ny myndighet 
eller annan institution gör med andra ord att de frågor som institutionen är tänkt att behandla 
får en betydligt större chans att föras upp på dagordningen. Uttryckt i Marchs och Olsens ord 
blir en ny institution en politisk aktör i sig själv, inte bara en arena där andra aktörer kan tävla 
om utrymmet. Vilka anledningar det än må finnas till att ett forum från början skapas kvarstår 
det faktum att det har möjlighet att göra en skillnad. Även ifall de som inrättade Sametinget i 
stor utsträckning planerade att sedan gå förbi det i sitt beslutsfattande har de ändå gett dess 
frågor en värdefull chans att dra uppmärksamhet till sig. Å andra sidan kan inordnandet i den 
statliga politiska sfären också medföra att de samiska företrädarna börjar driva frågorna på ett 
nytt och, sett ur statens perspektiv, förmodligen mindre kontroversiellt sätt. Sametingets 
ledamöter valde dock redan direkt efter sin tillkomst att markera sin vilja att utgöra en stark 
politisk faktor i sig självt snarare än som en del av statsapparaten genom den kontroversiella 
markeringen att kräva den ansvarige ministerns avgång på sitt inledande möte.  
 
Vilka är då de dubbla rollernas konsekvenser för Sápmi och tanken på inflytande för ett 
gemensamt samiskt folk? Att det svenska Sametinget i så stor utsträckning är underordnad 
regeringen gör att det tillför det samiska samarbetet mindre påverkanskraft än vad det annars 
skulle kunna göra. Ett svagare led gör påverkansarbetet svårare, något som tydligt visas av det 
ringa inflytande som Kolasamerna, den enda samiska gruppen utan sameting, utövar 
internationellt. Medan det nordiska samarbetet poängteras i ett flertal internationella 
sammanhang framhålls Kolasamerna inte alls på samma sätt som sina grannar. Ett exempel på 
detta är att de tre sametingen arbetar mycket tillsammans i Samiskt Parlamentariskt Råd men 
att Kolasamerna enbart har observatörsstatus i rådet. En del av de förhoppningar som ställdes 
på vad det svenska Sametinget skulle medföra för samerna i stort kom aldrig att infrias - 
samisk rösträtt i Nordiska rådet är ett talande exempel.  
 
Själva mitt val att arbeta med en institutionell ansats grundar sig i en tro på att lagstiftning och 
liknande regler har betydelse genom att de påverkar hur de som måste leva efter dem agerar 
och i viss mån även vilka normer de går efter. Karppi ser inrättandet av Sametinget som en 
stor seger för samerna, men ändå bara en seger av symboliskt slag. Jag anser däremot att den 
är eller åtminstone kan komma att bli betydligt mer än så. Tinget är viktigt för de 
samerelaterade frågorna eftersom en ny institution skapar beslutstillfällen som drar till sig 
uppmärksamhet och aktörer som kanske annars inte skulle ha varit politiskt aktiva. Nya frågor 
väcks och oanade lösningar får tillfälle att kläckas. I den nya institutionens beslutsprocess lär 
tinget sig sina preferenser och sin huvudsakliga identitet. Att detta skapande av viljor i 
Sametinget har resulterat i en politiskt stormig inledande period tyder enligt min mening 
varken på brist på legitimitet i samepolitiken eller enbart på inbyggda hinder i tingets 
uppbyggnad – det troliga är att det skulle ha fått gå igenom en orolig period oavsett hur det 
hade sett ut rent organisatoriskt. 
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4.3 Hantering av de dubbla rollerna 
 
Den inneboende motsättningen i de dubbla rollerna gör det lätt att missuppfatta vad 
institutionen går ut på och de hanteras, som tidigare visats, inte utan problem. De dubbla 
rollerna skapar konflikter som leder till misstro mot och mellan aktörerna, något som i sin tur 
slår mot Sametinget. Eftersom nya arenor kan förändra så mycket kräver inrättandet av nya 
institutioner mycket eftertanke. Föregicks då grundandet av just Sametinget verkligen av den 
eftertanke som skulle ha behövts? När frågan om tingets utformning först kom upp var de 
dubbla rollerna en obeprövad lösning och kallades även i samerättsutredningen för en 
”okonventionell metod”. Detta nämndes dock bara i förbifarten i samerättsutredningen och 
om någon vidare problematisering skedde kom den i alla fall inte med i utredningstexten. För 
närvarande finns en samsyn både från samiskt håll och från statliga utredare, om än inte från 
andra statliga instanser, att de dubbla rollerna inte fungerar väl och att de bör förändras. Det 
måste även - eller kanske rentav framför allt - i det skede då planerna på ett sameting först 
kom på tal ha funnits tvivel kring hur institutionen senare skulle fungera. Att förslaget att 
kombinera ett folkvalt organ med en myndighet presenterades med till synes så föga 
reflektion bakom sig är förvånande och leder till frågan om varför utredningen inte bemötte 
det tvivel som måste ha funnits redan då. Jag anser att de handlade på det sätt de gjorde 
eftersom de statliga aktörerna inte ville debattera den lösning som tycktes kombinera ett 
tillmötesgående av samiska krav med säkerställande av statens inflytande över samefrågor. En 
debatt skulle ge utrymme för ett mobiliserat motstånd, främst från samerörelsen, och det var 
något som staten var mån om att undvika.  
 
Utifrån min tro på att institutioner och regler påverkar det politiska utfallet passar det bra att 
ta hjälp av Jacobssons tre frågor för att förstå statens hantering av rollerna: Vem är jag? 
Vilken situation befinner jag mig i? Vad gör en sådan som jag i en situation som denna? 
Företrädare för den svenska staten utsätts dels för internationella påtryckningar för 
urbefolkningars rättigheter och dels för de svenska samernas egna krav på ökat inflytande. En 
ökning av samernas inflytande skulle oundvikligen komma att minska statens makt samt 
eventuellt även skapa regionala konflikter mellan samer och icke-samer. I en sådan situation 
är det en god strategi för statens företrädare att i stor utsträckning bibehålla statens makt och 
undvika eventuella etniskt relaterade konflikter samtidigt som de, genom att hänvisa till att 
Sverige har ett folkvalt sameting, även kan ge tydliga signaler till samerna och till omvärlden 
att eftergifter har gjorts. Det är i stort sett så som statliga aktörer har valt att hantera de dubbla 
rollerna – genom att tona ner deras betydelse. Sametinget använde sitt inflytande till att driva 
det samiska folkets rätt till självbestämmande medan staten snarare använde Sametinget som 
en signal om att Sverige inte är ett samefientligt samhälle – detta utan att helt släppa 
kontrollen över de samiska frågorna. 
 
Sahlin-Andersson ser oklarhet som ett mycket vanligt inslag i organisationers verksamhet, 
men ett inslag som det är möjligt antingen att i stort sett eliminera eller att hantera genom 
samsyn och rutiner. Aktörer från skilda håll har försökt undanröja de dubbla rollernas oklarhet 
genom att i grunden förändra tingets struktur. Eftersom någon sådan förändring inte har 
genomförts är det mer relevant att se på hur man försöker hantera den oklarhet som ligger i 
strukturen. Som Jacobsson tar upp är det möjligt att hantera motstridiga krav på olika sätt. Att 
ta hand om ett krav i taget är inte möjligt i Sametingets nuvarande struktur eftersom det 
uttryckligen måste fylla båda sina roller på löpande basis. Förslag på att dela av Sametinget i 
ett ting och ett verk har däremot lyfts av Sametingets kansli men inte gått igenom. Det som 
tinget däremot har gjort, och gjort med framgång, är att i så hög utsträckning 
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som möjligt betona sin roll som folkvalt organ och i och med detta verka för att bli en central 
institution för ett enat Sápmi. Genom att på detta sätt mötas i en samsyn, eller vad Sahlin-
Andersson skulle kalla gemensamma tolkningsramar, skapar aktörerna inom tinget en delvis 
annan praktik än vad reglerna säger. Däremot bör det påpekas att de, genom att öppet redovisa 
vad det är de gör, inte fullt ut handlar i överensstämmelse med Jacobssons strategi att skilja 
presentation från praktik. 
 
En förändring av politiken gentemot samerna är förmodligen på väg att bli verklighet. Ostrom 
hävdar att det inte räcker med bara formell organisationsteori när organisationer ska förändras 
eller bildas utan att även förankring i normer och samhörighet spelar en stor roll. Om så är 
fallet borde en förändring av attityder också vara en god grund för en motsvarande och 
efterföljande förändring av institutionerna. Mycket tyder på att det är dags för ett 
paradigmskifte i samepolitiken. Inte minst den internationella rättens ökade betydelse stärker 
ursprungsbefolkningars position och ändrar attityderna till deras rättigheter på ett sätt som 
borde underlätta för att dessa rättigheter också bekräftas i det institutionella systemet.  
 
Att se de statligt skapade institutionerna som de enda aktörer som deltar i politiken och skapar 
policy vore inte bara en olämplig förenkling utan också ett synsätt som blir sannare genom att 
aktörerna tror på det. Samerna har sedan länge trott att det finns andra vägar att gå för att nå 
inflytande och de skulle säkert ha fortsatt samt haft viss framgång i detta om Sametinget inte 
hade inrättats. Ett forum inrättat av staten gör dock väsentlig skillnad på så sätt att det 
markerar att samernas krav på inflytande betraktas som legitimt av statsmakten. Denna 
legitimering motiverar en hel del uppmärksamhet från statsmaktens håll och gör det svårt att 
hålla samerna utanför beslutsprocessen i de samerelaterade frågorna. Den som har makt över 
förvaltningens konstruktion kan som sagt var också ha möjlighet att utöva makt över 
dagordningen. Makten att bestämma utformningen av Sametinget låg onekligen framför allt 
på den svenska staten och resultatet av det blev en institution vars inflytande är bundet till 
statsmakten genom sina dubbla roller. Det finns dock inget som säger att det alltid kommer att 
vara så. Till skillnad från Karppi anser jag att Sametinget har goda möjligheter att bli en viktig 
aktör av egen kraft och att initiativet i samefrågorna därmed kan övergå från staten till andra 
aktörer.  
 
 

4.4 Slutdiskussion  
 
Sametinget kan betraktas på flera olika sätt. En möjlig vinkling är att det är resultatet av ett 
försök att nå den multikulturella demokratin där minoritetsgruppen får inflytande men det 
fortfarande finns nog med sammanhållning för att motivera nationalstaten fortsatta existens. I 
så fall kan det ses som ett exempel på det nya samhällskontrakt som Micheletti förespråkar: 
staten kräver inte samernas assimilation men den kräver däremot en samhörighet med övriga 
medborgare. Tinget ska ses som ett led i nationalstatens organisation. Sametinget kan med 
andra ord ses som ett uppriktigt försök att låta ursprungsbefolkningen komma till tals inom 
ramen för nationalstaten. 
 
Mot detta står Karppis varning för att se alltför ljust på statens roll i det hela. Värt att notera är 
att Micheletti talar om en multikulturell demokrati medan Karppi är inne på det betydligt 
oftare använda begreppet den multikulturella staten. Skillnaden i klang mellan begreppen är 
inte en slump utan avslöjar vilken tro och förhoppning de lägger i sina respektive 
uppfattningar om multikulturalismens möjligheter.  
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Karppi och Eriksson ser i huvudsak Sametinget som statens strategi för att bevara sin 
ställning: den skyddar sig genom att öppet acceptera avvikelser och nya lösningar. Om man 
studerar maktrelationer grupperna emellan, i synnerhet makten över dagordningen i samiska 
frågor, finner man i stort sett fog för deras invändning. Förutom att samerna befinner sig i ett 
minst sagt kraftigt numerärt underläge gentemot den grupp som dominerar statsapparaten har 
de dessutom sedan långt tillbaka i historien varit maktmässigt underordnade. Att staten har ett 
överläge vad beträffar dagordningen i samerelaterade frågor är tydligt men samisk påverkan, 
till exempel genom medieutspel, har inte varit betydelselösa. Karppis ifrågasättande av synen 
på statens neutralitet gentemot olika minoriteter har också skäl för sig. Staten må sträva efter 
att framstå som en neutral part som behandlar alla grupper lika men samtidigt bygger den på 
vissa utvalda tolkningar av historien och bidrar i och med detta till att befästa de vedertagna 
strukturerna i samhället.  
 
Jag håller till stor del med Karppi i vad hon säger om anledningen till de utökade rättigheterna 
för samerna. Visst har det funnits eldsjälar för samernas sak bland icke-samer men om 
statsmakten betraktas mer övergripande tyder mycket av dess handlande på strategiskt 
tänkande för att behålla tidigare uppnådda maktpositioner. Det ska inte tolkas som att jag ser 
Michelettis bild av verkligheten som helt otrolig men däremot tror jag inte att den är särskilt 
realistisk. Hon inflikar ju för övrigt själv att det inte är lätt att finna medborgare av det slag 
som hennes mångkulturella demokrati måste utgöras av.  
 
Det finns fler aspekter än bara den att den överordnade gruppen är van vid makten och vill 
behålla den för att fortsätta att dra fördel av den. Svårigheterna att helt förstå en annan grupps 
intentioner och dess sätt att leva ger inte bara en god grund för att känna främlingsskap mot 
densamma utan det ger också svårigheter att rätt uppskatta vikten av att den får större 
inflytande. Även om statliga aktörer inte medvetet behöver sträva efter att agera på ett sätt 
som förfördelar samerna är det dock lätt att de förbiser det som de inte riktigt förstår. Detta 
gör det problematiskt när staten ”ger” en grupp en institution - som i detta fall skedde med 
just Sametinget – i synnerhet om åsikter från den berörda gruppen inte har inhämtats och 
tagits tillvara på ett bra sätt i processen på väg mot inrättandet.  
 
Däremot anser jag att Karppi i alltför liten grad tar hänsyn till vilka effekter nya arenor kan få. 
Sametingets grundande har mer än en symbolisk betydelse - det ger möjligheter. När en 
dominerande grupp släpper in en underordnad grupp i beslutsprocessen ligger det, som 
tidigare nämnts, nära till hands att tro att den kommer att oskadliggöra den underordnade 
gruppen genom att innesluta den i mönstret och i än högre grad göra den beroende av de 
styrande. Ur juridisk synvinkel har inrättandet av Sametinget också precis den effekten i och 
med att det inte är möjligt för en statlig myndighet att driva en process gentemot en annan 
statlig myndighet. I övrigt anser jag att hotet är överdrivet i och med att Sametinget är ett helt 
igenom samiskt forum. Det ger inte samma möjligheter till osynliggörande av samerna som 
en annan och mer anpassande väg in i politiken skulle kunna innebära. Om samerna istället 
enbart hänvisades till att gå in i rikspartierna och driva sina frågor där skulle de kunna 
erbjudas villkor som endast till synes vore desamma som andras. 
 
Kan då Sametinget ses som en lämplig institution i den multikulturella demokratin och en del 
i det nya samhällskontrakt som Micheletti förespråkar? På flera punkter stämmer tingets sätt 
att arbeta överens med hennes kriterier på institutionerna i den multikulturella demokratin. 
För det första arbetar det inte bara riktat mot gruppen samer utan är också till för att upplysa 
övriga grupper om vilka samerna är och hur de lever. På så sätt syftar det till att göra det 
svenska samhället mer tolerant mot samerna. Det hade också förhoppningar på sig om att 
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bidra till en mer aktiv deltagardemokrati på så vis att de samiska frågorna kan tilldra sig större 
uppmärksamhet och därmed också samhällsengagemang. Huruvida så har skett eller inte är en 
tolkningsfråga vars svar är avhängigt av hur man väljer att betrakta Sápmi. Att 
sametingsutredningen kunde hävda att valdeltagandet i sametingsvalet är högt grundade sig 
som sagt i att den jämförde med till exempel val till kyrkofullmäktige, ett val som generellt 
sett hamnar i skuggan av riksdagsvalet och inte ådrar sig någon större uppmärksamhet. 
Sametingets valnämnd markerade däremot sin ståndpunkt om vad Sápmi är genom att jämföra 
dess valdeltagande med det i riksdagsvalet. Att Sametinget alls kom till berodde delvis på att 
staten ville förvissa sig om att även samerna har tillräckligt förtroende för den demokratiska 
processen för att välja den offentliga debatten istället för andra, mer undanskymda metoder.  
 
Något som är värt att nämna är att de sistnämnda två anledningarna till att Sametinget passar 
in i mönstret i Michelettis multikulturella demokrati likaväl skulle kunna användas som 
anledningar till att bekräfta Karppis och Erikssons mer skeptiska ståndpunkt kring statens roll. 
Att sträva efter att få samerna att välja officiella, nationellt accepterade vägar till inflytande 
kan lika gärna ses som statens medel att behålla greppet om samerna för att oskadliggöra ett 
hot om splittring inom nationalstaten. Allt beror på hur man väljer att betrakta det och hur 
man ser på staten. Micheletti ser stor potential i systemet med nationalstater så länge dessa 
utgör en del av ett tolerant och ansvarsfullt samhälle där medborgarna tar en aktiv del. Karppi 
och Eriksson, som däremot ställer sig mer främmande till nationalstaten, anser inte heller att 
den kan utgöra lösningen på problem relaterade till etnicitet. 
 
Såväl Micheletti som ILO-konventionen 169 talar för att det är den dominerande 
folkgruppens skyldighet att ställa tillräckliga resurser till minoritetens förfogande för att ett 
minoritetens självbestämmande ska kunna bli verklighet. Så är för närvarande inte fallet med 
Sametinget. Det bekostas visserligen med statliga medel, något som gör samiskt 
beskattningsrätt onödig, men det innebär till dags dato inget reellt samiskt självbestämmande. 
 
Det är min förhoppning att detta arbete - en studie av en institution som på samma gång är en 
myndighet och ett folkvalt organ - kan bidra till kunskapen om hur institutioner bör vara 
utformade. Bara i Sverige finns det en rik flora av institutioner inom den offentliga 
förvaltningen som inte har någon tydligt klarlagd ställning och som emellanåt är föremål för 
tvister kring vad de borde betraktas som. En av anledningarna till detta är att 
myndighetsbegreppet inte är klart definierat i lagstiftning utan endast kan utläsas indirekt, 
något som medför att många institutioner, till exempel arbetslöshetskassorna och 
Advokatsamfundet, måste definieras utefter tolkningar av vilken slags verksamhet de 
bedriver164. Utöver detta hoppas jag att den ska säga en del om Sametinget – en institution 
kring vars struktur sista ordet på intet sätt är sagt. 
 
Vidare statsvetenskaplig forskning kan med fördel bedrivas inom det relativt sett outforskade 
ämnesfält som rör samers inflytande och relation till statsmakten och till andra betydelsefulla 
aktörer. Ett exempel på en intressant fråga att fördjupa sig i, en som berörs flyktigt i detta 
arbete och vidare i Sjölins ”En studie i icke-makt”, är samernas alternativa sätt att påverka, till 
exempel genom att hålla landsmöten eller vända sig till auktoriteter. Samerna skulle kunna 
utgöra en av de undersökta grupperna i en jämförande studie av i vilken utsträckning 
marginaliserade grupper har klarat av att göra sig hörda med sådana metoder. Olika 
ursprungsbefolkningars och andra minoriteters kamp för ökat inflytande kan sättas i relation 
till en mängd fenomen, inte minst representationen inom den europeiska gemenskapen. 

                                                 
164 Lena Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet (Uppsala, 1989) s 169 f 
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Anledningarna till att EU-organ har bemött olika ursprungsbefolkningar och minoriteter på så 
vitt skilda sätt vore intressanta att veta mer om. Hur kulturellt självstyre inom ramen för en 
nationalstat kan fungera är också en fråga av växande betydelse. Med tanke på att det svenska 
Sametinget i sig är en ung och ifrågasatt institution stadd i förändring utgör den ett lovande 
ämne för vidare studier, till exempel kring vad den kommer att innebära för de svenska 
samernas grad av identifiering med Sápmi.  
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