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Abstract 

Ursprungsfolk är idag en av de mest utsatta folkgrupperna i världen men den 
problematik de möter förknippas främst med förhållandena i u-länder och inte 
med förhållandena i ett i-land som Sverige. Samerna i Sverige har genom 
historien och i nutid utsatts för grov diskriminering och gör idag anspråk på 
självbestämmande och förbättrade förhållanden enligt internationell rätt. Denna 
uppsats ska därför utreda ursprungsfolks situation i Sverige genom en fallstudie 
av samerna som undersöker vilken betydelse de internationella organisationerna 
FN, ILO, EU och ursprungsfolks NGO:er har haft för utvecklingen av 
ursprungsfolksrättigheter och dess implementering i Sverige. Genom Ted Robert 
Gurrs teori om minoritetsgruppers konflikter med staten ska jag visa på allvaret i 
samernas utsatthet och konfliktfyllda relation till svenska staten och hur 
internationella organisationer haft avgörande betydelse för utvecklingen av 
ursprungsfolksrättigheter och implementeringen av dem i Sverige samt för 
samernas möjlighet att genom fredliga politiska strategier verka för sina 
rättigheter. 

 
Nyckelord: samer, internationella organisationer, mänskliga rättigheter, NGO:er, 
ursprungsfolk. 
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1 Inledning 

De folkgrupper vi nuförtiden kallar för ursprungsfolk utgör c.a 370 miljoner 
människor som idag lever i mer än 70 länder runtom i världen.1 Situationen för 
ursprungsfolken har genom historien minst sagt varit problematisk då de vid olika 
tidpunkter t ex varit förbjudna att utöva sitt språk, delar av eller hela sin kultur och 
religion.2 Det kan förväntas att situationen för ursprungsfolk idag borde ha 
genomgått en avsevärd förändring till det bättre men beklagansvärt nog är detta 
inte fallet utan situationen för ursprungsfolk fortsätter att vara svår och 
problematisk ända in i våra dagar. Ursprungsfolken är idag utan tvekan 
fortfarande utsatta för våld, diskriminering och social marginalisering i många 
delar av världen.3  

Situationen för ursprungsfolk i Sverige är även den allvarlig. Även om 
ursprungsfolken i de nordiska länderna anses ha avsevärt bättre lagskydd, 
utbildningsnivå och materiella förutsättningar jämfört med andra ursprungsfolk i 
världen4 är situationen för samerna i Sverige minst sagt problematisk.  

En rapport ifrån Diskrimineringsombudsmannen ifrån år 2008 visar att samer 
diskrimineras inom alla samhällsområden och att denna diskriminering grundar 
sig i den statligt förda politiken och de strukturer som skapats genom historien.5 
Samerna i Sverige är idag inblandade i å ena sidan konflikter på lokal nivå då de 
försöker kämpa emot främst mark- och skogsägare, jakt- och fiskeintressen och å 
andra sidan hantera den svenska statens politik gentemot dem.6 Detta p.g.a. att 
dessa inte respekterar samers rättigheter till mark och deras rätt till 
självbestämmande såsom det förklaras i internationell rätt. 

För att komma tillrätta med konflikter och diskriminering vänder sig 
ursprungsfolk ifrån hela världen, och däribland samerna i Sverige, till de 
internationella organisationer som verkar för mänskliga rättigheter och söker 
deras stöd för en bättre situation som ursprungsfolk. På detta sätt blir 
internationella organisationer av största vikt för en förbättring av ursprungsfolks 
rättighteter och för fredliga lösningar i konflikter mellan ursprungsfolk och staten. 

                                                                                                                                                         
 

1 www.who.int/en 2009-05-12 Nr.1. 
2 Dahre, Ulf Johansson, Ursprungsfolk i internationell politik och rätt. Lund: Studentlitteratur, 
2005, s 145. 
3 Ibid. 
4 Sverre, Knut,”Indigenous Peoples and Human Rights: The International Problem from a Nordic 
Point of View”, i Brostedt mfl. red., Native Power, 1985, s 194. 
5 Pikkarainen, Heidi-Brodin, Björn, Diskriminering av samer - samers rättigheter ur ett 
diskrimineringsperspektiv. Stockholm: Lenanders Grafiska AB, 2008, s 34. 
6 Dahre, 2005, s 183. 

http://www.who.int/en
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1.1 Syfte 

Denna uppsats syftar till att med Ted Robert Gurrs teori om ”communal conflicts” 
som redskap analysera, och därvid belysa, samernas utsatta situation som 
ursprungsfolk idag inom ett i-land som Sverige. Jag vill genom appliceringen av 
Gurrs teori framförallt belysa vilken betydelse de internationella organisationernas 
arbete för mänskliga rättigheter har för att komma tillrätta med den konfliktfyllda 
problematik som finns mellan samer och staten idag och hur de skapar större 
möjligheter för samerna att förändra sin utsatta situation genom fredligt politiskt 
agerande. 

Jag ska alltså i denna uppsats undersöka samernas situation i Sverige idag och 
den problematik de har i förhållande till staten och vad de internationella 
organisationerna FN, ILO och EU samt ursprungsfolks internationella NGO:er har 
för inverkan på situationen. Dessutom vill jag visa hur samerna själva använder 
internationella organisationer och mänskliga rättigheter i sin politik för att 
samerna ska kunna leva i fred och med sin kulturella identitet i behåll i Sverige. 

Min undersökning ska jag utföra genom att använda mig av Gurrs teori om 
”communal conflicts” som ett redskap för att analysera samernas situation som 
ursprungsfolk i Sverige. 

1.1.1 Frågeställningar 

Min huvudfrågeställning är: 

• Hur förklarar Gurrs teori de internationella organisationernas 
betydelse för att lösa samernas konfliktfyllda relation till den 
svenska staten på ett fredligt sätt? 
 

Min bifrågeställning är: 

• Hur använder samepartierna de internationella organisationerna i sin 
politik? 

 
Min huvudfrågeställning kommer att besvaras genom en beskrivning av 
utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter inom de internationella 
organisationerna och hur de har påverkat samernas situation och relation till den 
svenska staten. Detta ska sedan analyseras och förklaras utefter Gurrs teori om 
”communal conflicts”. 

Min bifrågeställning kommer att besvaras i en mindre analys av 
samepartiernas budskap till sina väljare, vilken endast kommer att utgöra en 
kompletterande del för att besvara min huvudfråga. 

 

1.2 Teori 
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För att kunna analysera samernas problematiska och tidvis konfliktfyllda relation 
till den svenska staten och vilken inverkan internationella organisationer kan ha 
på relationen dem emellan har jag valt en freds- och konfliktvetenskaplig teori av 
Ted Robert Gurr pensionerad professor vid Universitetet i Maryland, grundare 
och direktör till Minority at Risk Prodject.7 Gurrs teori om vilka orsaker som 
skapar ”communal conflicts” och hur de bäst hanteras av stater och internationellt 
arbete bygger på många andra forskares undersökningar och analyser samt 
undersökningar av Minority at Risk rörande denna typ av konflikter och de 
grupper Gurrs teori inriktar sig på. 

1.2.1 Ted Robert Gurrs teori om ”communal conflicts” 

Ted Robert Gurr behandlar i sin teori ”communal conflicts”, vilket är hans 
samlingsbegrepp för etniska, nationella eller religiösa gruppers konflikter med 
staten eller andra politiska aktörer p.g.a. anspråk grupperna ställer på dessa. Gurrs 
teori handlar om ur vilken kontext och vilka faktorer som gör att konflikterna 
uppkommer och hur de bäst hanteras nationellt och internationellt. Teorin syftar 
alltså till att värdera risken för våldsam konflikt mellan minoritetsgrupper och stat 
och vad som kan göras nationellt och internationellt för att komma tillrätta med 
problemen. 

I korta drag handlar alltså Gurrs teori om ”communal conflicts” vilka blev 
vanligare som en indirekt konsekvens av globala processer av modernisering. 
Moderniseringen medförde enligt Gurr fyra större förändringar som påverkar 
världen sedan 1950-talet: 1) tillväxten av den moderna staten och statssystemet, 2) 
ekonomisk utveckling, 3) större rörlighet för människor, 4) 
kommunikationsrevolutionen.8  

Dessa förändringar skapar en kontext i vilken etniska, nationella eller religiösa 
minoriteter är sårbara.9 Men det som gör att det uppstår konflikt beror, enligt 
Gurr, på fyra faktorer inom den enskilda gruppen som kan sammanfattas i: 1) hur 
framträdande deras etno-kulturella identitet är för gruppen och dess ledare, 2) i 
vilken utsträckning gruppen har kollektiva incitament för politiskt agerande, 3) 
vilken kapacitet för kollektivt agerande gruppen har, 4) vilka möjligheter som 
finns i gruppens politiska omgivning för att uppnå sina mål genom politiskt 
agerande.10  

Enligt Gurr kan stater motverka konflikt genom att ge möjligheter till 
minoritetsgrupper att förbättra sin situation genom fredligt politiskt agerande och 
internationellt arbete för mänskliga rättigheter (t ex i internationella 

                                                                                                                                                         
 

7 Gurr, Ted Robert, “Minorities, Nationalists and Islamists: Managing Communal Conflicts in the 
Twenty-First Century”, i Crocker mfl. red., Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a 
Divided World. Washington, D. C.: United States Institute of Peace Press, 2007, s xvi. 
8 Gurr, Ted Robert, 2007, s 131;134ff. 
9 Gurr, Ted Robert, 2007, 136ff. 
10 Gurr, Ted Robert, 2007, s 136ff. 
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organisationer) kan också förhindra konflikt eftersom de kan påverka staters 
policys gentemot dessa grupper.11 

1.2.2 Diskussion om valet av Gurrs teori 

Gurrs teori är freds- och konfliktvetenskaplig och därför inriktad på just orsaker 
till konflikt och konfliktlösning vilket bara är delvis relevant då samerna och den 
svenska staten i nuläget inte kan sägas riskera att hamna i väpnad konflikt mot 
varandra. Detta även om samerna i dagsläget är inblandade i lokala 
intressekonflikter med markägare och i egenskap av ursprungsfolk/etnisk 
minoritet också med staten.  

Samerna ingår inte heller i Minorities at Risk databas12 för minoriteter vilket 
de minoritetsgrupper gör som Gurrs teori vänder sig mot och analyserar. Men 
även om samerna inte ingår i denna databas så råder det inget tvivel om, ibland 
forskare och internationella organisationer för mänskliga rättigheter, att samerna i 
Sverige är en utsatt grupp och att Sverige ännu inte har vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att komma tillrätta med problemen och ge samerna de 
ursprungsfolksrättigheter som gäller enligt internationell rätt. 

Vidare inriktar sig Gurrs teori inte särskilt på ursprungsfolk, även om de ingår 
ibland utsatta minoritetsgrupper, utan i allmänhet på etniska, nationella och 
religiösa minoriteter. Detta är en av Gurrs teoris svagheter men bredden på Gurrs 
teori är också det som gör det möjligt för mig att genom den analysera samerna i 
Sverige då den inte exkluderar minoritetsgrupper i i-länder eller i stabila 
demokratiska stater. Bredden på Gurrs teori blir alltså i detta fall också en styrka 
då den går att tillämpa i såväl i-länder som u-länder.  

Trots den kritik som kan riktas mot användandet av Gurrs teori i detta fall 
menar jag att Gurrs teori är relevant för min analys därför att den genom sin bredd 
blir ett ypperligt redskap för mig att analysera samernas situation i Sverige. Detta 
därför att Gurrs teori gör det möjligt för mig att analysera samernas relation till 
den svenska staten och de problem som uppstått där, såsom diskriminering och 
marginalisering och vilka förutsättningar där finns för samerna att förändra sin 
situation på fredlig väg. Här spelar den svenska statens politiska system och 
internationella organisationers arbete för fred och mänskliga rättigheter en stor 
roll vilket kommer att framgå genom användandet av Gurrs faktorer i min analys. 

Jag kommer alltså att använda mig av Gurrs teori och de faktorer som han 
menar orsakar konflikt för att ta reda på vad det är som gjort att samerna i Sverige 
idag inte riskerar att hamna i väpnad konflikt med den svenska staten. Det är 
framförallt faktor 4 som kommer visa sig vara betydelsefull i detta avseende då 
denna, enligt Gurr, avgör på vilket sätt minoritetsgrupper väljer att nå sina mål 
d.v.s genom fredliga eller icke-fredliga politiska strategier. 

                                                                                                                                                         
 

11 Gurr, Ted Robert, 2007, s 144ff;147ff. 
12 http://www.cidcm.umd.edu/mar/ 2009-05-26. 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/
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Jag valde också Gurrs teori framför Mary Kaldors teori om det globala 
civilsamhället och June Nash teori om det internationella civilsamhället därför att 
Gurrs teori täcker mest av det ämne och den problematik jag önskar utreda när det 
gäller samernas situation i Sverige. Kaldor inriktar sig visserligen på de 
möjligheter den globala scenen ger med sociala rörelser, NGO:er och nätverk för 
fred och mänskliga rättigheter vilket skapar alternativ för marginaliserade grupper 
att göra sin röst hörd13 och Nash tar upp betydelsen av transnationella NGO:er för 
mänskliga rättigheter som stöd för ursprungsfolk i förhandlingarna med stater.14 
Men varken Kaldor eller Nash tar upp problemen med diskriminering såsom Gurr 
gör i sin teori eller har inriktat sig så till den grad på minoritetsgruppers utsatthet i 
förhållande till staten och risken för konflikter som Gurr och de undersökningar 
han bygger sin teori på ifrån Minorities at Risk. 

1.3 Metod 

Min undersökningsstrategi kommer vara ett intensivt undersökningsupplägg då 
jag gör en enstaka fallstudie av samerna i Sverige för att på djupet kunna illustrera 
den problematik samerna som ursprungsfolk står inför samt betydelsen av de 
internationella organisationerna .15 

Jag har valt samerna i Sverige genom ett strategiskt urval16 därför att jag anser 
att det är av stor betydelse att uppmärksamma ursprungsfolks utsatta situation 
även i ett i-land som Sverige. I internationellt arbete för fred och mänskliga 
rättigheter och som demokratiskt land har Sverige ett högt anseende i omvärlden 
och därför kan det antas att Sverige också är framstående när det gäller detta 
arbete inom Sverige. Men detta verkar inte stämma med Sveriges behandling av 
samerna vare sig historiskt eller i modern tid. Därför anser jag att detta bör 
undersökas närmare. 

Jag kommer att använda mig av en beskrivande och värderande metod där min 
analysenhet blir relationen mellan samerna och den svenska staten och mina 
variabler de internationella organisationerna och utvecklingen av 
ursprungsfolksrättigheter inom dessa.17 Gurrs teori kommer att användas som ett 
redskap för att analysera de internationella organisationernas betydelse för 
samernas situation i Sverige. Vidare kommer jag att göra en mindre utvärdering 
av Gurrs teori för att åskådliggöra dess styrka och svaghet. 

Jag kommer även att göra en mindre analys av hur samerna själva använder 
internationella organisationer i sin politik genom att analysera de nio registrerade 

                                                                                                                                                         
 

13 Kaldor, Mary, Det globala civilsamhället: ett svar på krig. Göteborg: Daidalos, 2004, 142f. 
14 Nash, June,”Transnational Civil Society”, i Nugent mfl. red., A Companion to the Anthropology 
of Politics. Oxford: Blackwell, 2004, s 442;445f. 
15 Teorell, Jan – Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 
Liber., 2007, s 74. 
16 Teorell, Jan – Svensson, Torsten,  2007, s 84. 
17 Teorell, Jan – Svensson, Torsten,  2007, s 24-29. 
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samepartiernas budskap på annonssidor utskickat den 30 mars år 2009 inför det 
kommande Sametingsvalet den 17 maj år 2009 men detta kommer endast vara ett 
komplement till min huvudsakliga analys. 

1.4 Material och forskningsläge 

Det material jag kommer att använda mig av är främst sekundärlitteratur om 
samerna, de internationella organisationerna, ursprungsfolk och mänskliga 
rättigheter. Vidare kommer jag också att använda mig av sekundär och primär 
information ifrån protokoll, artiklar, hemsidor och offentliga dokument.  

Materialet kommer främst att vara ifrån erkända statliga eller internationella 
källor, men när det gäller min analys av samepartiernas politiska budskap så 
kommer jag att använda mig av samepartiernas egna utskick eftersom jag inriktar 
mig på hur samerna själva använder sig av internationella organisationer i sin 
politik. 

En av de viktigaste författare i det svenska forskningsläget vars böcker jag 
använder i min uppsats är Lennart Lundmark, historiker och författare, som skrivit 
sin doktorsavhandling om den svenska statens samepolitik under 1500- och 1600-
talet.18 Lundmark har som forskare och lärare vid Umeå Universitet ägnat sig 
särskilt åt den svenska statens förhållande till samerna och även deltagit som 
sakkunnig i rättsprocesser och skrivit ett flertal böcker rörande samerna.19 
Lundmarks böcker om samerna har gett mig en god grund när det gäller samerna 
och samepolitiken i Sverige både historiskt och i nutid. Jag kompletterar även 
informationen ifrån Lundmark med bl.a. Åsa Nilsson-Dahlströms 
doktorsavhandling om samerna ur ett kulturantropologiskt perspektiv20 och en 
artikel av Ulf Mörkenstam och Patrik Lantto21 där de analyserar den svenska 
samepolitiken.  

En annan författare jag använt mig mycket av är Ulf Johansson Dahre, doktor 
i socialantropologi och verksam vid Lunds universitet som bedrivit fältarbete i 
Sverige och vid FN, vars bok ”Ursprungsfolk i internationell politik och rätt” 
(2004) har kommit mig väl till pass då den ingående behandlar ursprungsfolk, 
utvecklingen av deras rättigheter och även tar upp samernas situation i Sverige.22 
Informationen ifrån Dahre har jag också kompletterat med boken ”Native Power” 

                                                                                                                                                         
 

18 Lundmark, Lennart, 2008. Stulet land: svensk makt på samisk mark. Stockholm: Ordfront., s 9. 
19 www.lennartlundmark.se 2009-05-23.  
20 Nilsson-Dahlström, Åsa, Negotiating Wilderness in a Cultural Landscape: Predators and Saami 
Reindeer Herding in the Laponian World Heritage Area. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis., 
2003. 
21 Lantto, Patrik - Mörkenstam, Ulf, “Sami Rights and Sami Challenges”, Scandinavian Journal of 
History. Vol 33, no 1. pp 26-51., 2008, s 26. 
22 Dahre, Ulf J., 2007, s 230. 

http://www.lennartlundmark.se/
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(1985)23 som även om den är lite äldre har gett god information om utvecklingen 
av ursprungsfolksrättigheter. 

1.4.1 Källkritik 

Jag har i min uppsats utgått ifrån information ifrån både statliga, t ex statens 
offentliga utredningar, och samiska källor, t ex samiska hemsidor vilka båda två 
kan vara vinklade eftersom de har sina egna intressen närmast. Dock anser jag att 
statens offentliga utredningar talat för utökning av samernas rättigheter och för 
behovet av statliga åtgärder till fördel för samernas situation. Samernas egna 
upplevelser av staten är, även om de kan vara vinklade, centrala för just denna 
undersökning. För att få mer oberoende information utöver denna har jag använt 
mig av internationella källor som t ex FN:s hemsida, 
Diskrimineringsombudsmannens rapport ifrån år 2008 och den svenska 
regeringens webbplats för mänskliga rättigheters som är ett samarbete mellan 
Integrations- och Jämställdhetsdepartementet och Utrikesdepartementet vilka 
visar både de framsteg Sverige gjort och var de brister i sin implementering av 
mänskliga rättigheter. 

1.4.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer främst att koncentreras på samernas situation i Sverige 
idag och kommer alltså inte behandla samernas historia mer än för att förklara hur 
vissa skeenden påverkat samers situation idag. Detta gäller också historia - som 
utvecklingen av internationella organisationer för ursprungsfolks rättigheter - 
eftersom de är starkt knutna till samernas situation och förhållande till den 
svenska staten idag. Jag kommer inte att beröra samers situation i de tre andra 
länder samerna lever i eller göra någon jämförelse med deras situation där.  

I min uppsats kommer jag inte att värdera eller behandla om ursprungsfolk bör 
ha särskilda rättigheter såsom grupprättigheter eller inte och andra debattfrågor 
som t ex om universella rättigheter fungerar eller inte kommer jag inte heller att ta 
upp i min uppsats. Dessa avgränsningar har jag gjort p.g.a. att jag anser att alla 
dessa frågor var för sig är relevanta och bör diskuteras ingående och inte ryms 
inom det utrymme eller den tidsrymd som avsatts för denna uppsats. Även den 
fråga jag tänker utreda kommer att behandlas i korthet och utan eget fältarbete, 
vilket jag annars hade föredragit, men jag hoppas ända inspirera till fortsatt 
forskning i ämnet och belysa samers situation som ursprungsfolk i Sverige. 

                                                                                                                                                         
 

23 Brosted, Jens mfl.(red), Native Power: The Quest for Autonomy and Nationhood of Indigenous 
Peoples. Oslo: Universitetsforlaget AS., 1985. 
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1.4.3 Disposition 

Jag börjar huvuddelen av min uppsats med kapitel 4 om ursprungsfolk där jag kort 
beskriver deras utsatta situation, problematiska förhållande till staten för att sedan 
i kapitel 5 knyta an till internationella organisationer, utvecklingen av 
ursprungsfolksrättigheter och en beskrivning av deklarationer och konventioner 
för ursprungsfolksrättigheter. I kapitel 6 beskriver jag samernas situation i Sverige 
med inriktning på den problematik av diskriminering och underordning av 
samerna som funnits i historien och hur det fortfarande negativt påverkar svenska 
samers situation idag samt hur internationella organisationer kommit till hjälp för 
utvecklingen och åtföljandet av samernas ursprungsfolksrättigheter i Sverige. I 
kapitel 7 analyserar jag slutligen samernas situation i Sverige utifrån Gurrs teori 
om ”communal conflicts” och förklarar min slutsats i kapitel 8. 
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2 Ursprungsfolk 

Ursprungsfolken uppgår idag till c.a 370 miljoner människor som lever i omkring 
70 länder.24 De har i historien upplevt och kämpat emot kolonialism och 
imperialism och många ursprungsfolk befinner sig fortfarande inom och i 
beroende av stater som inte är skapade av dem själva.25 

2.1 Ursprungsfolks relation till staten 

Relationen mellan ursprungsfolk och stat började i många fall i mötet dem 
emellan i och med skapandet av de stater vi har i dag och i den processen ersattes 
ofta den svagare gruppens d.v.s. ursprungsfolkens uppfattningar om lag och rätt 
med den gryende statens och en asymmetrisk maktrelation uppstod dem 
emellan.26  

Ursprungsfolk har i många fall upplevt staten som ett instrument för kontroll, 
förtryck och socialisering av de dominerande värderingarna i samhället och ser 
p.g.a. detta inte staten som sin egen utan som en förrättning för den starke mot den 
svage.27 När ursprungsfolk har kämpat emot förtryck och gjort anspråk på ökat 
självstyre har stater mött upp med folkmord, berövande av resurser och andra mer 
subtila sätt som kompromisser vilket ursprungsfolk förlorar på i långa loppet.28 
Relationen mellan stat och ursprungsfolk beror alltså på hur förhållandet varit 
dem emellan eftersom statsmaktens behandling av ursprungsfolk speglar hur den 
sett ut i den gångna historien.29  

Ursprungsfolk diskrimineras idag fortfarande genom att uteslutas ifrån 
allmänna ekonomiska, sociala och kulturella processer samt genom att statliga 
regler tillämpas olika mellan ursprungsfolk och övrig befolkning och denna 
diskriminering och marginalisering har lett till att det idag finns stora ekonomiska 
och sociala problem hos ursprungsfolken.30 

Ursprungsfolken uppskattas idag vara de fattigaste, sämst utbildade, ha sämst 
hälsa, lägre medellivslängd och de är också överrepresenterade i statistiken när det 

                                                                                                                                                         
 

24 www.who.int/en 2009-05-12. 
25 Brosted, Jens mfl. red., “Introduktion”, i Brosted mfl. red.,1985, s 7;196. 
26 Paine, Robert,”The Claim of the Forth World”, i Brosted mfl. red.,1985, s 60. 
27 Eide, Asbjorn, ”Indigenous Peoples and Human Rights: The United Nations Efforts at Mid-
way”, i Brosted mfl. red.,1985, s 197. 
28 Brosted, Jens mfl. red.,1985, s 7. 
29 Eide, Asbjorn, 1985, s 197. 
30 Dahre,Ulf J., 2005, s 145. 

http://www.who.int/en
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gäller sociala problem såsom självmord, alkoholism och arbetslöshet samt 
underrepresenterade inom högre utbildning jämfört med andra grupper.31 

För att motverka denna situation sätter ursprungsfolk sitt hopp till mänskliga 
rättigheter och internationell rätt som utvecklats inom internationella 
organisationer som t ex FN vilka kan sätta internationell press på stater och bli en 
hjälp då nationella rättssystemt i många fall visat sig vara en fruktlös väg för 
ursprungsfolken.32 

                                                                                                                                                         
 

31 Dahre,Ulf J., 2005, s 145 ;www.who.int/en 2009-05-12 ; www.un.org Nr1 2009-05-18. 
32 Brosted, Jens mfl. red., 1985, s 9. 

http://www.who.int/en
http://www.un.org/
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3 Internationella organisationer 

I detta kapitel ska jag genom en kort genomgång av framväxten av internationella 
organisationer och utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter inom dessa beskriva 
hur de skyddar ursprungsfolk och skapar möjligheter för dem att förbättra sin 
situation. Detta för att utreda vilken betydelse de har för ursprungsfolks 
möjligheter till politiskt agerande likväl som för samerna i Sverige vilket jag 
kommer att gå in på i kapitel 6. Det är alltså faktor fyra i Gurrs teori som utreds 
här d.v.s. vilka möjligheter det finns i samernas omgivning för att uppnå sina mål 
genom politiskt agerande. 

 
Stater började under 1900-talet skapa internationella organisationer till speciella 
ändamål eller administrering av internationella projekt.33 Men det var först efter 
första världskriget som stater började experimentera med mer komplexa 
internationella organisationer såsom Nationernas Förbund och International 
Labour Organization (ILO) och det var inte förrän andra världskriget som 
internationella organisationer fick större inflytande och blev betydande aktörer i 
världspolitiken samt ökade avsevärt i antal.34  

Dessa internationella organisationer har olika funktioner och 
maktbefogenheter i likhet med stater och de utövar även diplomati och skapar nya 
vägar för diplomatiskt utbyte.35 Genom de internationella organisationerna 
utvecklas även transnationella relationer vilka idag florerar genom 
kommunikationsrevolutionen d.v.s. den nya teknologin och framförallt Internet 
vilket också har ökat NGO:ers transnationella aktiviteter.36  

Både transnationella relationer och NGO:er påverkar den globala politiska 
processen då de kan mobilisera den allmänna opinionen och resurser till stöd eller 
motstånd i politiska frågor och blir på så sätt en viktig tillgång för olika 
internationella organisationer.37 Därför bedrivs också ett omfattande samarbete 
mellan internationella organisationer och NGO:s vilka rådfrågas och har en nära 
relation till och privilegier i olika internationella organisationer som t ex FN.38 

                                                                                                                                                         
 

33 Leguey-Feilleux, Jean-Robert, The Dynamics of Diplomacy. Boulder: Lynne Rienner Publishers 
Inc., 2008, s 101ff. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Leguey-Feilleux, Jean-Robert, 2009, s 103-114. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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3.1 Internationella organisationer, ursprungsfolk och 
mänskliga rättigheter 

Ursprungsfolk började organisera sig internationellt först i början av 1900-talet på 
grund av akut behov av skydd mot folkmord och tvångsassimilering och deras 
rättighetsanspråk handlade då främst om att bevara livsmiljöer, språk och 
traditioner.39 När Nationernas Förbund bildades år 1919 uppvaktades det av 
maoriska och indianska organisationer för att ursprungsfolk skulle få 
internationell politisk status men då staterna motsatte sig detta - eftersom de ansåg 
att ursprungsfolk enbart borde vara en nationell fråga - ströks ursprungsfolk från 
den internationella dagordningen.40 Men efter andra världskriget och utvecklingen 
av den internationella organisationen FN och därigenom även mänskliga 
rättigheter blev förutsättningen för ursprungsfolksfrågan bättre.41  

Det Nordiska Samerådet bildades år 1956 och är en internationell 
samarbetsorganisation mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland som 
skapades av samer för att tillvarata samernas intressen som individer och folk, 
stärka den samiska gemenskapen och stärka deras ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter.42 

Efter internationell opinionsbildning med början vid 1950-talet utarbetade 
FN:s ILO år 1957 konvention nr 107 till skydd för ursprungsbefolkning.43 Denna 
konvention fick svagt stöd och ratificerades inte av någon av de nordiska länderna 
och betvivlades även av ursprungsfolksorganisationerna.44  

År 1968 tog antropologer och etnologer initiativet till skapandet av 
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) eftersom de insåg 
vikten av att organisera sig tillfördel för en förbättring av ursprungsbefolkningars 
utsatta situation.45 År 1975 bildades genom samarbete mellan ursprungsfolk över 
hela världen även World Council of Indigenous Peoples (WCIP).46 

Mänskliga rättigheter hade formulerats efter individens behov och för en värld 
utan rasism, diskriminering och förtryck och ansågs först vara tillräcklig för alla 
människor, men när ursprungsfolk fortsatte att vara utsatta för detta, även enligt 
FN:s egen studie som avslutades under 1980-talet och visade att mänskliga 
rättigheter efter individens behov inte gett några positiva resultat för 
ursprungsfolk, började diskussionen om starkare rättsligt skydd för ursprungsfolk 
ta fart.47  

                                                                                                                                                         
 

39 Dahre,Ulf J., 2005, s 70f. 
40 Dahre,Ulf J., 2005, s 70f 
41 Ibid. 
42 www.sameradet.samerna.info Nr1 2009-05-18. 
43 Sverre, Knut, 1985, s 188. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Sverre, Knut, 1985, s 189; Dahre, Ulf J., 2005, s 77. 
47 www.un.org Nr1 2009-05-18; Dahre, Ulf J., 2005, s 71. 

http://www.sameradet.samerna.info/
http://www.un.org/
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Vi kan genom denna korta tillbakablick genom historien se hur 
ursprungsfolksrättigheter främjats i och med utvecklingen av internationella 
organisationer. 

3.1.1 De främsta internationella organisationerna för ursprungsfolk 

Utvecklingen av och stärkandet av ursprungsfolks rättigheter inom den 
internationella organisationen för fred och säkerhet d.v.s. FN har varit den mest 
betydande för ursprungsfolk genom tiderna och genom FN har också ILO haft stor 
betydelse. 

FN har genom speciellt tre av sina tidiga konventioner kunnat påverka 
livsvillkoren för befolkningen i medlemsländerna världen över och så även för 
ursprungsfolk och dessa konventioner är: 

• Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering  

• Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

• Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.48 
 

I konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter blev folkens självbestämmande 
antaget år 1966 som en universell mänsklig rättighet vilket även om det var 
otydligt vilka som skulle definieras som folk och vad självbestämmandet innebar 
möjliggjorde för ursprungsfolk att göra anspråk på självbestämmande vilket de 
började göra på 1990-talet.49 

FN beslutade dessutom år 1982 att tillsätta en arbetsgrupp för ursprungsfolk 
(UNWGIP) som till en början bestod av redan etablerade 
ursprungsfolksorganisationer vilka arbetade med att övervaka och rapportera 
kränkningar av mänskliga rättigheter50. Idén om ett Permanent Forum för 
Ursprungsbefolkning i FN där ursprungsfrågor skulle kunna diskuteras tog fart i 
anknytning till detta och de hade sitt första möte år 2002.51 

FN:s arbetsgrupp för ursprungsfolk började även med att utforma texten till en 
FN-deklaration vilken blev klar år 1993.52 Resultatet blev: 

• Deklarationen om ursprungsfolks rättigheter 
 

Det dröjde innan FN antog denna deklaration men detta gjordes slutligen av 
generalförsamlingen den 13 september år 2007.53  

                                                                                                                                                         
 

48 www.manskligarattigheter.se Nr 4 2009-05-18. 
49 Dahre, Ulf J., 2005, s 103;110. 
50 Dahre, Ulf J., 2005, s 77. 
51 www.un.org 2009-05-26. 
52 Ibid. 
53 www.un.org Nr 2. 2009-05-18. 

http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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Denna FN-deklaration är hittills det största framsteget för ursprungsfolks 
rättigheter och säkerställer bl.a. deras rättigheter till självbestämmande, till land, 
resurser, till skydd och främjande av kultur och språk samt skydd mot 
diskriminering.54 

ILO har två konventioner som varit betydande i historien och inneburit ett 
stärkande av ursprungsfolk och deras rättigheter och dessa är: 

• Konvention nr 107  

• Konvention nr 169 
 
ILO:s konvention nr 107 vilken antogs år 1957 skapades efter en ILO studie från 
år 1953 som visade att ursprungsfolks problem handlade om mycket mer än bara 
arbetsvillkor och på grund av denna studie ansåg därför ILO att det krävdes en 
mer heltäckande reglering för att ursprungsfolken skulle ha möjlighet att åtnjuta 
mänskliga rättigheter.55 

Konvention nr 169 från år 1989 kom till därför att nr 107 ansågs förlegad, 
diskriminerande och rasistisk då den byggde på uppfattningen att ursprungsfolk 
borde assimileras in i majoritetssamhället och blev därmed reviderad till nr 169.56 
Denna konvention var ytterligare ett stort framsteg för ursprungsfolkrättigheter. 

Vi kan - utifrån den utveckling av ursprungsfolksrättigheter vi hittills gått 
igenom inom de internationella organisationerna - se att det finns en vilja i 
internationella sammanhang att förbättra situationen för ursprungsfolk. Denna 
utveckling har dock tagit tid och även om ursprungsfolks rättigheter erkänts i 
internationella organisationer såsom FN är det en lång väg kvar för att alla de 
enskilda staterna som har ursprungsfolk ska skriva under alla dessa konventioner, 
särskilt deklarationen om ursprungsfolksrättigheter, och verkligen uppfylla de 
krav som ställs i dem.  

En motvilja ifrån stater, majoritetssamhälle och andra enskilda element som 
motsätter sig ursprungsfolks förverkligade rättigheter finns alltså fortfarande kvar 
och grundar sig i konkurrensen eller konflikten om makt och inflytande över de 
resurser av t ex land, jakt- och fisketillgångar samt områden med möjliga 
naturresurser som ursprungsfolk gör anspråk på. Om ursprungsfolk förblir 
marginaliserade och deras inflytande begränsat kan denna kamp lätt vinnas av den 
starkare staten och majoritetssamhället. Detta skulle vara ödesdigert för 
ursprungsfolk då relationen till marken de lever på är central för deras välmående 
och kollektiva identitet eftersom deras kultur är bunden till den.57 Historien visar 
många exempel på hur ursprungsfolks förlust av deras traditionella territorium 
leder till deras marginalisering.58 

                                                                                                                                                         
 

54 Ibid. 
55 Dahre, Ulf J., 2005, s 115-118.  
56 Ibid. 
57 Johnston, Darlene M., ”Native Rights as Collective Rights: A Question of Group Self-
Preservation”, i Kymlicka, Will, red., The Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford University 
Press, 1995, s 194-197. 
58 Ibid. 
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Det är alltså av största vikt att det sker ett fortsatt internationellt arbete och 
opinionsbildning genom de internationella organisationerna för ursprungsfolks 
rättigheter och för att sätta press på enskilda stater. Även i ett i-land som Sverige 
krävs detta då samerna som ursprungsfolk länge haft och fortfarande har en utsatt 
situation i sin relation till den svenska staten. 
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4 Samerna i Sverige 

Samerna är ett folk som lever i fyra länder Norge, Finland, Ryssland och Sverige 
men många samer betraktar sig själva som ett folk som lever i ett land som heter 
Sápmi med egen nationalsång och flagga sedan år 1986.59 De är omkring 50-70 
000 och 17-20 000 av dem bor i Sverige.60 Det kan även nämnas att de enligt 
samerna själva är många fler uppemot 100 000.61 

Samerna har under historien fått varierande respekt och behandling av den 
svenska staten vilka varit både i linje med hur andra svenskar behandlats och 
inte.62 Det står klart att behandlingen av samerna inte enbart varit negativ men de 
har tillika genom historien erfarit fall av tvångsarbete vid gruvor där de också 
utsattes för tortyr om de trotsade, blivit dömda till döden för att tillbe sina gudar 
och för att använda spåtrummor, upplevt tvångsförflyttningar, tvångsslakt av 
renar, svält, fattigdom63 och tvångssterilisering.64  

Den svenska samepolitiken har gynnat nybyggare och jordbruk framför samer 
och renskötsel och andra näringar, färgats av kulturhierarki och rasism vilket 
resulterat och legitimerat65 att samer blivit undanträngda, förlorat rätt till mark, 
fått undermålig undervisning på svenska i särskilda nomadskolor där barn ofta 
förbjöds prata samiska, vilket lett till att samiskan uppfattats negativt även av 
samer själva och icke-renskötande samer har betraktats som icke-samer.66 

Det var först på 1970-talet som den svenska staten började tala om samerna 
som ursprungsfolk och först år 1998 bad regeringen om ursäkt till samerna för hur 
de behandlats genom historien.67 

Den samiska befolkningen består idag av olika grupper t ex skogssamer och 
fjällsamer som nu är bofasta, talar olika dialekter t ex nordsamiska och 
sydsamiska och i hög grad är integrerad i majoritetssamhället vilket innebär att 
stora delar av samekulturen har försvunnit p.g.a. ekonomiska förändringar, 

                                                                                                                                                         
 

59 Rask, Lars, Samerna - ett gränslöst folk. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan., 
1991, s 10. 
60 Nilsson-Dahlström, Åsa, 2003, s 32. 
61 Rask, Lars, 1991, s 10. 
62 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker: samerna och staten under sexhundra år. 
Stockholm: Rabén Prisma., 1998, passim. 
63 Lundmark, Lennart, 1998, s 44;50;114-115;120. 
64 Dahre, Ulf J., 2005, s 185 
65 Lantto, Patrik – Mörkenstam, Ulf, 2008, s 28. 
66 Lundmark, Lennart, Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm: Svenska statens samepolitik i 
rasismens tidevarv. Bjurholm: Norrlands Universitetsförlag., 2002, s 13;168f ; Lundmark, Lennart 
2008, s 69; Nilsson-Dahlström, Åsa, 2003, s 44. 
67 www.samer.se Nr 2, 2009-05-26. 

http://www.samer.se/
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omläggning av livsstil, språkbyte och förvärvsarbete i det icke-samiska 
samhället.68 

4.1 Samerna i Sverige och problematiken idag 

Samerna utsätts än idag för diskriminering av den statliga samepolitiken och 
övriga majoritetssamhället enligt undersökningar gjorda av 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) år 2008 och granskningar av bl.a. FN:s 
kommitté för mänskliga rättigheter år 2009 som granskar om Sverige lever upp till 
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), FN:s 
rasdiskrimineringskommitté år 2008 som granskar om Sverige lever upp till FN:s 
konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD) samt 
Europarådets rådgivande kommittés rapport år 2008 som rapporterar om Sverige 
lever upp till ramkonvention för skyddet av nationella minoriteter.69  

Diskrimineringen av samer idag handlar enligt dessa rapporter och 
granskningar att den svenska staten brister i åtgärder för att säkerställa samers 
rättigheter som ursprungsfolk i Sverige. Detta gäller framförallt samers 
landrättigheter där det behövs bl.a. ett klarläggande av gränser av vad som är 
samisk mark, samers rättigheter som ursprungsfolk som t ex rätt till ökat 
självbestämmande genom bl.a. en ratificering av ILO konventionen nr 169 samt 
språkrättigheter som t ex samers rätt till modersmålundervisning.  

Enligt DO:s rapport har samer genom historien beskrivits utifrån 
majoritetssamhällets uppfattningar och negativa värderingar om samer och samisk 
kultur, vilket påverkat hur problem formulerats och lösts.70 Exempel på hur 
strukturell diskriminering yttrat sig menar DO är den rasbiologiska forskningen på 
samer, den statliga samepolitiken t ex assimilerings- och utbildningspolitiken, 
rennäringslagstiftningen, nomadskolorna och lappfogdeväsendet vilka alla 
bidragit till att stigmatisera och underordna samerna i relation till 
majoritetssamhället vilket fortsätter att begränsar och påverkar samers livsvillkor 
än idag.71  

Diskrimineringen innebär att samer inte bemöts som individer utan utifrån 
negativa föreställningar av dem som grupp.72 DO kommer fram till att samer 
diskrimineras inom alla samhällsområden d.v.s. inom utbildning, rättsväsendet, av 
myndigheter, inom hälso- och sjukvård, i arbetslivet, i media och i övriga delar av 
samhället.73 DO föreslår åtgärder riktade till bl.a. regeringen, Skolverket och 

                                                                                                                                                         
 

68 www.ne.se 2009-05-26. 
69 www.manskligarattigheter.se Nr1 2009-05-17; www.manskligarattigheter.se Nr2 2009-05-17; 
www.manskligarattigheter.se Nr3 2009-05-17. 
70 Pikkarainen, Heidi-Brodin, Björn, Diskriminering av samer - samers rättigheter ur ett 
diskrimineringsperspektiv. Stockholm: Lenanders Grafiska AB., 2008, s 34-39. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 

http://www.ne.se/
http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.manskligarattigheter.se/
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kommuner för att Sverige åtminstone ska ligga på samma nivå som internationell 
ursprungsfolks rätt föreskriver, vilket utgör minimiregler för hur ursprungsfolk 
bör behandlas av stater.74 Sverige har t ex år 2005 inget grundlagsskydd för samer 
tillskillnad ifrån många andra länder i västvärlden.75 För att Sverige ska ligga på 
denna nivå så förespråkar DO starkt Sveriges ratificering av ILO-konventionen nr 
169.76  

Trots detta går arbetet mycket långsamt, regering har tillsatt flera utredningar 
angående samerna för att undersöka t ex om Sverige kan ansluta sig till ILO 
konventionen nr 169 som tillsattes redan år 1997 och när denna utredning sedan 
blev klar år 1999 förklarades att Sverige borde kunna ratificera konvention nr 169 
efter vissa åtgärder som uppskattades ta c:a 5 år.77 Nu år 2009 har Sverige 
fortfarande inte skrivit på ILO-konventionen nr 169. Trots att statens egna 
utredningar förespråkar och visar på nödvändigheten av åtgärder för ett stärkande 
av samernas rättigheter som ursprungsfolk så går arbetet med detta alltså 
långsamt.78 

Samerna befinner sig idag i det Ulf Johansson Dahre, doktor vid Lunds 
Universitet, kallar för en tvåfrontskonflikt där samerna dels utkämpar lokala 
konflikter med mark- och skogsägare och jakt- och fiskeintressen och dels statens 
politik gentemot dem.79  

Detta kan exemplifieras i den intensiva lobbyverksamhet som inleddes år 1989 
av Svenska Jägarförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund för att samebyns 
beslutanderätt över jakt- och fiskerätten i fjällen skulle tas bort därför att de tyckte 
att alla borde ha tillgång till viltet och att resursen var underutnyttjad.80 De 
lyckades tillslut få igenom nästan alla förslag i den proposition som regeringen 
lade och riksdagen antog år 1992 och detta trots att lagrådet som övervakar att 
riksdagsbeslut inte strider mot gällande lag tydligt markerade att rättsläget var 
oklart.81 År 1993 tog staten alltså kontrollen över småviltsjakten i fjällen och detta 
var dessutom samma dag som Sametinget öppnades.82 Detta var alltså hur starten 
på samers gemenskapsbaserade självstyre gick till.83 Sametinget är för övrigt både 
en statlig förvaltningsmyndighet och ett folkvalt organ vilket betyder att samerna 
kan hamna i politisk konflikt med regeringen samtidigt som Sametinget förväntas 
utöva myndighet enligt regeringens direktiv.84  

                                                                                                                                                         
 

74 Pikkarainen, Heidi-Brodin, Björn, 2008, s 34-39. 
75 Dahre,Ulf J., 2005, s 187. 
76 Ibid. 
77 Utredning om ILO:s konvention nr169, Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige: frågan om 
Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169: betänkande. Stockholm: Fakta info direkt. SOU 
1999:25., s 19. 
78 Lantto, Patrik - Mörkenstam, Ulf, 2008, s 27. 
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År 1996 ifrågasatte ett ental enskilda markägare samernas sedvanerätt till 
vinterbete på områden i Härjedalens skogar och tingsrätten gav dem rätt när 
samerna inte kunde bevisa att de vinterbetat renar där i minst 90 år före år 1972.85 
Det spelade ingen roll att renar vinterbetat där på 1900-talet och hela bevisbördan 
lades på samerna vilka inte kunde skaffa fram skriftliga dokument på var deras 
renar vinterbetat på 1800-talet.86  

Om exempel ifrån slutet av 1900-talet inte är nog kan exempel ifrån år 2008 
och år 2009 ge ytterligare belägg för att konflikter fortfarande försiggår på lokal 
nivå och med staten. DO stämmer år 2008 Krokoms kommun för etnisk 
diskriminering av samebyn Jovnevaerie som anmält att kommunen inte hört dem i 
bygglovsärenden som påverkar samebyns renbetesmarker vilket de är skyldiga att 
göra.87 År 2009 stämmer också Svenska Samernas Riksförbund (SSR) staten för 
intrång i jakt- och fiskerätten ovanför odlingsgränsen.88  

Det blir tydligt att samerna historiskt och i dagsläget har en utsatt situation och 
diskrimineras för att vara just samer vilket de har gemensamt med andra 
ursprungsfolk.89 Deras hopp står nu till internationella organisationers arbete för 
mänskliga rättigheter som genom åren lett till utarbetandet av ett antal 
konventioner till skydd för ursprungsfolk.90 

4.2 Mänskliga rättigheter och samer i Sverige 

De internationella organisationernas påverkan på Sverige när det gäller mänskliga 
rättigheter växer hela tiden i betydelse. Först var det genom FN:s tre tidiga 
konventioner som Sverige ratificerade omgående efter deras tillkomst och 
fortfarande har betydelse eftersom Sverige regelbundet granskas och måste 
rapportera till FN hur dessa konventionerna uppfylls och vad Sverige gör för att 
rätta till förhållandena för sina medborgare. Här är exempel på rekommendationer 
och kritik till Sverige ifrån FN:s mänskliga rättighetskommitté år 2009 och 
rasdiskrimineringskommittén år 2008: 

 
”The State party should take further steps to involve the Sami in the decisions concerning the 

natural environment and necessary means of subsistence for the Sami people.”91 
 
“It is particularly concerned about past court rulings which have deprived Sami commuities of 

winter grazing lands. It is also concerned about de facto discrimination against the Sami in 

                                                                                                                                                         
 

85 Lundmark, Lennart, 1998, s 131f. 
86 Ibid. 
87 www.samer.se Nr1 2009-05-17. 
88 www.nsd.se 2009-05-17. 
89 www.samer.se Nr3 2009-05-26. 
90 www.samer.se Nr4 2009-05-26. 
91 www.manskligarattigheter.se Nr 1, s10 2009-05-17. 
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legal disputes, as the burden of proof for land ownership rests exclusively with the Sami, and 

about the lack of legal aid provided to Sami villages as litigants.”92 

 
När ILO-konventionen nr 107 blev aktuell och när den svenska regeringen tog 
ställning till anslutning avvisades den p.g.a. att den inte ansågs vara av något 
intresse för Sverige eftersom den dåvarande uppfattningen var att det inte fanns 
någon ursprungsbefolkning i Sverige.93  

ILO:s konvention nr 169 har också mött motstånd i Sverige och hittills inte 
ratificerats.94 Detta trots FN:s kritik och starka rekommendationer till en svensk 
ratificering av den och trots den utredning Sverige själv tillsatt, vilket 
sammantaget år 1999 visade att det var fullt möjligt för Sverige att ratificera 
konvention nr 169 efter ett tydligare identifierande av den mark som samerna har 
rättighet till och en klarläggning av omfattningen av samernas jakt- och fiskerätt 
inom den mark de traditionellt innehar samt efter detta flera andra åtgärder som 
bl.a. ett stärkt skydd mot inskränkningar i renskötselrätten, säkerställandet av att 
samerna har tillräcklig mark för att fortsätta kunna bedriva rennäring, rätt att 
upplåta sin jakt- och fiskerätt mot betalning och ett säkerställande av samernas 
möjlighet att få anspråk på mark rättsligt prövade genom t ex att staten ger 
ersättning för rättegångskostnader.95 Dessa åtgärder ansågs också viktiga för att 
minska konflikterna mellan samerna och markägare samt skapa möjligheter för 
samarbete mellan dessa.96 

EU som är en regional sammanslutning av stater men tillika en internationell 
organisation har på grund av Sveriges medlemskap på senare år haft stor inverkan 
på mänskliga rättigheter i Sverige och på så sätt varit till stöd för samerna. Sverige 
har genom sitt medlemskap i EU nämligen också tagit del i EU:s arbete för 
mänskliga rättigheter och har därför skrivit under och ratificerat ett antal 
konventioner och protokoll bl.a.: 

• Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter 
och de grundläggande friheterna 

• Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter  

• Euopeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.97  
 

Sverige granskas därför också regelbundet av EU för att säkerställa att dessa 
konventioner uppfylls och sedan år 1995 är Europakonventionen också svensk 
lag.98 EU kan alltså kritisera och sätta press på Sverige och det finns dessutom 
möjlighet för samer att få sina anspråk prövade i Europadomstolen om de skulle 

                                                                                                                                                         
 

92 www.manskligarattigheter.se Nr 2, s 6 2009-05-17). 
93 Dahre, Ulf J., 2005, s117. 
94 Lantto, Patrik - Mörkenstam, Ulf, 2008, s 27. 
95 SOU 1999:25, s 19-20. 
96 SOU 1999:25, s 21. 
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misslyckas via Sveriges rättssystem.99 EU:s kontakter med samerna har lett till 
ökade satsningar på näringslivs-, arbetsmarknads- och sysselsättningsskapande 
åtgärder därför att det för EU är naturligt att satsa resurser för att bibehålla 
mångfalden av Europas kulturer och därför att samerna som ursprungsbefolkning 
har en särställning i förhållande till övriga minoriteter i Europa.100 EU blir på detta 
sätt ännu ett stöd för samernas kulturella fortlevnad, ökade självbestämmande och 
ytterligare ett skydd mot diskriminering.  

FN:s arbete för mänskliga rättigheter har resulterat i att bl.a. en ny lag mot 
diskriminering som antagits av riksdagen år 2009 samt en nationell handlingsplan 
för mänskliga rättigheter till följd av EU:s arbete för mänskliga rättigheter.101 
Förslag till en Nordisk samekonvention har också utarbetats av en nordisk 
expertkommitté på uppdrag av sametingen och regeringarna i Sverige, Norge och 
Finland och är nu ute på remiss i alla dessa tre nordiska länder.102 Förslaget syftar 
till att säkerställa det samiska folkets rätt att själv bestämma om sin ekonomiska, 
sociala och kulturella utveckling samt att själva förfoga över sina 
naturtillgångar.103 Samerörelsen är nu också aktiv med välformulerade politiska 
anspråk vilka riktas mot den svenska staten.104 

4.2.1 Samepartiernas användning av ursprungsfolksrättigheter 

De nio registrerade samepartierna skickade ut deras förkortade politiska budskap 
till sina väljare inför Sametingsvalet den 17 maj år 2009.  

Detta är en tabell där jag sammanfattar hur många gånger de olika 
samepartierna använder sig av alla de internationella organisationerna och 
ursprungsfolksrättigheter som argument i sina politiska budskap. 
  

   Ursprungsfolksrättigheter i allmänhet (FN)          EU              ILO 
 

Partiet Samerna   0 0 0 
Jakt- och Fiskesamerna  4 1                    0 
Solidaritet   4 0 0 
Sametingspartiet Samiska Folket  3 0 0 
Landspartiet Svenska Samer  4 0 0 
Sametingspartiet Guovssonásti  4 0 1 
Vuovdega-Skogssamerna  4 1 1 
Samelandspartiet   4 0 0 
Min Geaidnu   4 0 0 
Totalt    31 2 2 

                                                                                                                                                         
 

99 www.manskligarattigheter.se Nr 5 2009-05-21 
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102 www.sametinget.se 2009-05-27. 
103 Ibid. 
104 Lantto, Patrik – Mörkenstam, Ulf, 2008, s 28. 
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Samepartierna använder sig alla alltså, i det politiska budskap de presenterar på 
c:a en sida var, ganska ofta c:a 3-4 gånger (medelvärde 3,44) av argument 
relaterade till de ursprungsrättigheter som förespråkas av de internationella 
organisationerna och de konventioner och deklarationer de utvecklat samt 2 
gånger totalt specifikt till just ILO-konventionen nr 169 och EU.105  

Hjärtefrågorna i samepartiernas politiska budskap kan utifrån dessa utskick 
uppfattas handla om samernas ursprungsrättigheter till självbestämmande, mark, 
jakt- och fiske, språk och kultur och jämställdhet och inkludering av alla samer i 
detta d.v.s. en förbättring för samerna som ursprungsfolk. Det talas också om ett 
enat Sápmi, Sameland eller samisktsamhälle. I relation till detta kan det nämnas 
att Sverige benämns som bl.a. statsmakten, den svenska staten, den svenska 
kolonialmakten och kopplat till försvenskningspolitik och kolonialism vilket kan 
visa på den problematik och motsättning som finns mellan samerna som 
ursprungsfolk och Sveriges majoritetssamhälle.106  

Härmed kan det sägas att samepartierna använder sig av de internationella 
organisationernas ursprungsfolksrättigheter i legitimerandet av sina politiska 
argument för sina väljare men framförallt i sin politik för samerna gentemot den 
svenska staten. Målsättningen är tydlig i deras politik och det är uppfyllandet av 
samernas fulla ursprungsrättigheter i Sverige. 
 

                                                                                                                                                         
 

105 Sameföreningen i Stockholm: Medlemsbrev med information om alla registrerade samepartier 
inför Sametingsvalet. 2005-03-30. 
106 Ibid. 
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5 Analys av samerna i Sverige utfrån 
Gurrs teori om ”communal conflicts” 

Ted Robert Gurr beskriver ”communal conflicts” som en storts konflikt som 
uppstår när grupper, som använder sig av etniska, nationella eller religiösa 
kriterier för legitimitet i sina anspråk, gör anspråk på staten eller andra aktörer.107 
Dessa anspråk kan utifrån Gurrs teori komma ifrån minoriteter vilka utgör en 
distinkt kulturell grupp, d.v.s. en grupp med delat arv, historiska erfarenheter och 
kulturella värderingar, som söker lika rättigheter, möjligheter och särskilt tillgång 
till makt inom redan existerande politiska samhällen såsom en stat.108  

Samerna erkänns som en av Sveriges nationella minoriteter och räknas utöver 
en etnisk minoritet som Sveriges enda ursprungsfolk, vilket innebär att de är en 
distinkt kulturell grupp med delat arv, historiska erfarenheter och egna kulturella 
värderingar (Se kap 6). Som ursprungsfolk söker de även förbättrade förhållanden 
för den egna gruppen genom bl.a. säkerställandet av deras rättigheter till skydd för 
deras kulturella fortlevnad och gör anspråk på självbestämmande inom den 
svenska staten d.v.s. anspråk på makt som gör det möjligt för dem att påverka sin 
egen situation och inflytande i beslutfattande som angår dem och deras liv och 
leverne.  
Alltså stämmer samerna i Sverige in på de minoritetsgrupper och i de anspråk de 
gör på staten som Gurr beskriver i sin teori leder till ”communal conflicts”. 

5.1 Moderniseringens påverkan på samernas situation 

Av de fyra förändringar till följd av moderniseringen d.v.s. 1) tillväxten av den 
moderna staten och statssystemet, 2) ekonomisk utveckling, 3) större rörlighet för 
människor och 4) kommunikationsrevolutionen kan alla utom nr 3 sägas ha 
påverkat förutsättningarna för samerna i Sverige nästan uteslutande negativt och 
på så viss har dessa förändringar skapat förutsättningar för konflikt. Nr 3 verkar 
utifrån den begränsade information jag gått igenom inte ha påverkat samerna 
avsevärt i detta avseende, förutom möjligtvis genom invandrargruppers ökade 
anspråk på rättigheter vilka kan ha styrkt samernas anspråk, men det skulle krävas 
en större undersökning för att fastställa detta varför jag lämnar denna punkt 
obesvarad.  

                                                                                                                                                         
 

107 Gurr, Ted Robert, 2007, s131. 
108 Gurr, Ted Robert, 2007, 131-133. 
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Den första förändringen p.g.a. moderniseringen som påverkat samerna är 
tillväxten och expansionen av den svenska staten vilken inkräktat och tagit över 
mer och mer mark och de resurser som samerna levt på och brukat genom 
historien och i dagsläget. I gångna tider var det t ex nybyggare och statens 
favorisering av dem och jordbruksnäringen som gjorde att samerna trängdes 
undan ifrån mark de länge brukat och i dagsläget d.v.s. från 1990-talet till år 2009 
har samerna t ex förlorat sin rätt till småviltsjakten i fjällen år 1993 och staten 
inkräktar fortfarande enligt samerna år 2009 på jakt- och fiskerätten ovanför 
odlingsgränsen (Se kap 6, s 12-14). Genom samepolitiken har den svenska staten 
också i historien berövat samerna på det självstyre de en gång haft och underlåter 
fortfarande att helt vidta de åtgärder som behövs för att samerna ska få åtnjuta de 
ursprungsrättigheter som internationella konventioner och deklarationer 
föreskriver (Se kap 6, s12-14).  

Den andra förändringen p.g.a. moderniseringen som påverkat ursprungsfolk är 
den ekonomiska utveckling som lett till tillkomsten av ett globalt ekonomiskt 
system som inriktar sig på att industrialisera och exploatera det som kallas för 
underutnyttjad mänsklig arbetskraft och naturresurser vilket drabbat särskilt 
ursprungsfolk.109 Även samerna har drabbats när det gäller ökat intresse i deras 
jakt- och fiskerätt och möjliga naturresurser på de landområden de innehar (Se 
kap 6, s 13f).  

Den tredje förändringen p.g.a. moderniseringen som påverkat samerna är 
kommunikationsrevolutionen som t ex via Internet möjliggör snabb elektronisk 
kommunikation vilken skapar möjligheterna för upprättandet av olika 
kommunikationsnätverk vilket i sin tur kan generera olika former av stöd över 
gränser, gör gruppen mer medveten om deras identitet och delade intressen och 
gör det möjligt för ledare att effektivt mobilisera och koordinera politiska 
aktioner.110 Enligt Gurr underlättar eller förstärker kommunikationsrevolutionen 
varje led i en konfliktprocess och är därför i många fall negativt vid lösningen av 
en konflikt.111  

Med samerna är fallet ett annat. Visserligen försöker de via hemsidor på 
Internet sprida kunskap om den samiska identiteten och deras gemensamma 
intressen när det gäller ökat självbestämmande och ursprungsrättigheter - vilket 
kan stärka den samiska gruppidentiteten och ge argument och effektivare 
möjlighet för eventuella politiska aktioner - både inom den samiska befolkningen 
och i samarbete med andra ursprungsfolkgrupper i världen. Dock innebär detta 
snarare en möjlighet att uppnå deras mål genom fredliga politiska strategier och 
leder inte nödvändigtvis till väpnad konflikt.  

Detta är på grund av att Sverige som ett tillsynes demokratiskt land i viss mån 
ger möjlighet och utrymme för samerna att verka politiskt för sina rättigheter och 
att det dessutom hjälper dem att verka för sin sak på den internationella arenan, 
vilket kan generera internationell press på den svenska staten för stärkandet av 
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samernas rättigheter. Detta kommer jag att återkomma till när jag går in på hur 
Gurr menar att stat och internationella krafter för mänskliga rättigheter kan 
påverka minoritetsgruppens strategier. 

5.2 Fyra faktorer bestämmer konfliktens karaktär 

De fyra faktorer som slutligen avgör om en allvarlig konflikt uppstår och 
bestämmer konfliktens karaktär, intensitet och utdragenhet är:  
1) hur betydande den etno-kulturella identiteten är för gruppen och dess ledare 
2) i vilken utsträckning gruppen har kollektiva incitament för politiskt agerande 
3) vilken kapacitet för kollektivt agerande gruppen har 
4) vilka möjligheter det finns i gruppens omgivning att nå målen genom politiskt 

agerande 

5.2.1 Faktor 1: Den etno-kulturella identitetens betydelse 

Faktor 1 d.v.s. hur betydande den etno-kulturella identiteten är avgörs efter tre 
kriterier enligt Gurr.112 Det första är huruvida gruppen är olik andra grupper de 
interagerar med i vardagen d.v.s. går att särskilja ifrån andra t ex till utseendet.113 
det andra är om gruppen behandlas annorlunda än annan befolkning antingen på 
ett positivt eller negativt sätt och det tredje är om gruppen befinner sig i öppen 
konflikt med staten eller rivaliserande grupper vilket på så sätt gör det möjligt för 
ledare att stärka gruppidentiteten genom att åberopa historiska händelser och 
symboler för gruppens lidande.114 

Samerna är till att börja med inte olika andra svenskar till utseendet då de bär t 
ex likadana kläder till vardags som alla andra svenskar och inte har annan 
hudfärg. De särskiljer sig alltså inte mycket förutom när det gäller deras språk, 
kultur och gemensamma historia som i många fall kan skilja dem åt men som inte 
direkt märks vid första anblicken. Samer talar t ex också svenska och har gift in 
sig med icke-samer.  

Men däremot har samerna behandlats negativt jämfört med andra grupper 
genom att t ex diskrimineras, vilket påverkar deras status i samhället, ekonomiska 
situation och begränsar deras politiska inflytande (Se kap 6). Det pågår dessutom 
sedan länge öppna konflikter och dispyter med både lokala markägare och staten 
vilket gör att historiska minnen och symboler för samers lidanden och orättvisa 
behandling kan åberopas för att rättfärdiga politiskt agerande (Se kap 6).  
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Samerna uppfyller alltså minst två av tre kriterier när det gäller faktor 1 och 
det kan därför sägas att samers etno-kulturella identitet är avsevärt betydande för 
samerna och dess ledare.  

5.2.2 Faktor 2: Kollektiva incitament för politiskt agerande 

Faktor 2 d.v.s. i vilken utsträckning gruppen har kollektiva incitament för politiskt 
agerande avgörs av fyra förutsättningar och det första är kollektivt underläge 
d.v.s. ekonomisk, politisk eller kulturell diskriminering, det andra är förlust av 
politiskt självbestämmande, det tredje är förtryck och det fjärde är utgångspunkter 
för politiskt agerande som t ex konventioner som legitimerar och rättfärdigar 
gruppens anspråk.115  

När det gäller samerna i Sverige kan det både ifrån nationella och 
internationella källor samt av samerna själva påvisas att de diskrimineras inom 
flera samhällsområden genom historien vilken har haft och fortfarande har effekt 
på deras ekonomi. T ex att de inte får upplåta sin jakt- och fiskerätt mot betalning, 
deras politiska ställning och inflytande t ex Sveriges väntan med att ratificera ILO 
konventionen 169 samt på deras kultur när det gäller t ex rättigheter till 
modersmålsundervisning (Se kap 6). Samerna var en gång i tiden fria från den 
svenska statens kontroll och inflytande och levde efter sin egen styrning och 
därefter hade de även under vissa tider den svenska statens respekt och åtnjöt visst 
självstyre vilket den svenska staten senare avvecklade och därför kan de, även om 
vissa framsteg gjorts som t ex skapandet av Sametinget, sägas ha upplevt en 
förlust av tidigare politiskt självbestämmande. Samerna har genom tiderna också 
upplevt och upplever fortfarande förtryck ifrån den svenska staten. Exempel på 
detta är tvångsförflyttningar, tvångsarbete för transport vid gruvor och tvångsslakt 
av renar och de strukturella begränsningar svenska lagar åsamkar dem idag (Se 
kap 6). Samerna kan genom ILO-konventionen nr 169 och FN:s nya deklaration 
om ursprungsfolks rättigheter samt EU:s ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter legitimera och rättfärdiga sina politiska anspråk på staten (Se kap 6.2). 

Det går genom denna genomgång av förutsättningar tydligt att se att samerna 
historiskt och i nutid passar in på alla de fyra förutsättningar som beskrivs av Gurr 
och därför har samerna utan tvekan kollektiva incitament för politiskt agerande 
och uppfyller därmed även faktor 2. 

5.2.3 Faktor 3: Kapacitet för kollektivt agerande 

Faktor 3 d.v.s. vilken kapacitet för kollektivt agerande gruppen har bestäms, enligt 
Gurr teori, av fyra förutsättningar vilka tillsammans med redan nämnda faktor 1 
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och 2 och dessa förutsättningar är: gruppens geografiska koncentration, redan 
existerande organisering, koalitionsformande och autenticitet på ledarskapet.116  

Samerna har områden där de lever och som de brukat långt tillbaka i historien 
t ex betraktar de Sápmi som deras eget land vilket är beläget i Sverige, Norge, 
Finland och Ryssland och kan på det sättet betraktas som en grupp med 
geografisk koncentration. Å andra sidan har befolkningen spritt sig i Sverige. Det 
bor t ex samer i Stockholm och det gemenskapsbaserade självbestämmande gör 
det möjligt för dem att bo var som helst inom Sverige och ändå räknas till 
ursprungsbefolkningen (Se kap 6). Samerna kan därför inte sägas vara 
koncentrerade uteslutande till ett speciellt område vilket kan minska deras 
kapacitet för kollektivt agerande. Den första förutsättningen är alltså tvetydig. För 
att säkert kunna avgöra detta skulle det krävas en grundligare undersökning än 
den som görs i denna uppsats. Min mening är ändå, utifrån den information jag 
gått igenom, att samerna i Sápmi innebär en anmärkningsvärd geografisk 
koncentration vilket utgör en solid grund för deras kapacitet till kollektivt 
agerande.  

Samerna har tidigt organiserat sig för att verka för sina rättigheter genom t ex 
det Nordiska Samerådet grundat år 1956 (Se kap 5). Därför har de redan en grund 
för ökad organisering och det kan här även argumenteras att de också kan forma 
koalitioner över nationella gränser d.v.s. med samer i t ex Norge. Däremot är det 
viktigt att nämna att samerna har flera dialekter t ex nordsamiska, sydsamiska och 
består av olika grupperingar t ex skogssamer och fiskesamer vilket kan göra att 
det är svårt att förena dem, även för ledargestalter inom dessa olika samegrupper. 
Splittringen som finns mellan t ex renägande och icke-renägande samer kan göra 
det svårt för ledarskapet hos samerna att ge tillräcklig effekt för ökad kapacitet till 
kollektivt agerande i nuläget även om detta skulle kunna förändras i framtiden. 

Två av fyra förutsättningar för kapacitet till kollektivt agerande kan alltså 
sägas passa in på samerna även om det finns vissa förbehåll. Faktor 3 d.v.s. deras 
kapacitet för kollektivt agerande kan därmed förklaras svagare än de andra 
faktorerna vi hittills gått igenom. 

5.2.4 Faktor 4: Möjlighet att nå mål genom politiskt agerande 

Faktor 4 d.v.s. vilka möjligheter det finns i gruppens omgivning att nå mål genom 
politiskt agerande. Gruppens omgivning kan genom vilka möjligheter de 
presenterar påverka och forma gruppens val av strategier för att nå sina mål och 
en av dem är statens politiska karaktär vilken påverkar gruppens långsiktiga 
strategier.117 Det kan även vara förändringar som sker i statens politiska karaktär t 
ex en förändring i regeringspolicys vilka kan leda till större möjligheter till 
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mobilisering, skifte i strategier, bestämma måltavlor och timing för politiskt 
agerande.118 

När det gäller statens karaktär så avgör dess stabilitet t ex om det är en svag 
stat i en demokratiseringsprocess, öppenheten i statens politiska system och hur de 
använder sin makt.119 

Sverige är ett i-land och en stabil demokrati vilket, enligt Gurr, är egenskaper 
som tillhör starka stater vilka har resurserna och den politiska förmågan att 
kontrollera eller reglera större delen av ekonomisk, social och politisk aktivitet.120 
När det gäller samerna har Sverige i historien använt sin makt för att assimilera 
och underordna samernas intressen vilket begränsat dem, ändrat deras livsstil och 
marginaliserat deras kultur som fortfarande påverkar deras livsvillkor idag samt 
försvagat förtroendet hos samerna för staten och dess rättsystem och på så sätt 
skapat orsaker till konflikt (Se kap 6). Men t ex väpnat uppror mot den svenska 
staten har inte varit ett alternativ för samerna då detta dels skulle vara fruktlöst 
men också för att Sverige som demokrati erbjuder samerna möjligheter att söka nå 
sina mål genom fredligt politiskt agerande t ex genom politiska kampanjer eller 
genom protester och demonstrationer vilket de kan vinna mer på. Sverige har t ex 
verkat för mänskliga rättigheter genom att ratificera många av FN:s konventioner 
och tillmötesgått samerna i formandet av ett Sameting år 1993 vilket alltså gett 
rum för samerna att verka för sin sak med viss framgång.121  

Men möjligheter för politiskt agerande kan också uppträda genom 
internationell inblandning, vilket i dagsläget spelar en stor roll för grupper vilka 
kan få betydande politiskt och materiellt stöd utifrån genom andra 
sympatiserande, allierade grupper samt internationella och regionala 
organisationer som kan ha betydande effekt på statens policys gentemot 
minoritetsgrupper.122 Internationella organisationer kan sätta press på stater 
genom att verka för erkännandet av och implementeringen av mänskliga 
rättigheter inom enskilda berörda stater, framförallt när det gäller 
minoritetsgruppers politiska, kulturella och ekonomiska rättigheter, rätt till 
självbestämmande samt ge förslag till diplomatiska lösningar såsom delad makt 
och inflytande där båda parter genom förhandlingar kommer överens om en 
lösning.123 

I samernas fall har de mest betydande internationella organisationerna varit 
FN, ILO och EU samt de internationella NGO:er ursprungsfolk format genom 
årens lopp och vilka i sin tur påverkat t ex FN:s arbete för ursprungsfolks 
rättigheter (Se kap 5 och 6). Dessa internationella organisationers arbete för 
mänskliga rättigheter i Sverige har format flera internationella konventioner till 
fördel för samerna som ursprungsfolk och nationell minoritet och sätter idag press 
på Sverige genom granskningar och kritik att helt uppfylla de konventioner 
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Sverige redan ratificerat och att ratificera de resterande.124 När det gäller samerna 
i Sverige har alltså den internationella arena och internationella organisationer 
erbjudit möjligheter till fredligt politiskt agerande snarare än våldsamt. 

Möjligheter till politiskt agerande som finns i samernas omgivning när det 
gäller både den svenska staten och de internationella organisationerna främjar 
alltså fredligt politiskt agerande snarare än våldsamt. Faktor 4 kan därför i detta 
fall inte sägas bidra till en våldsam konflikt utan blir istället en faktor som bidrar 
till samernas val av fredligt politiskt agerande för att nå sina mål och den svenska 
statens val att tillmötesgå dem med fredliga lösningar - även om detta är en 
långsam process - enligt demokratins och internationella mänskliga rättigheters 
värderingar.  

5.2.5 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis kan det då argumenteras för att samerna i Sverige har 
drabbats av tre av fyra av moderniseringens förutsättningar för konflikt men att 
den tredje förbättrar omständigheterna för samer att använda fredliga politiska 
strategier för bättre förhållanden inom Sverige vilket då motverkar konflikt 
snarare än förstärker risken för det i nuläget.  

Fortsättningsvis kan vi se att faktor 1 (hur betydande den etno-kulturella 
identiteten är för gruppen) och faktor 2 (i vilken utsträckning gruppen har 
kollektiva incitament för politiskt agerande) uppfyller kriterierna för att en 
allvarlig konflikt kan uppstå medan faktor 3 (vilken kapacitet för kollektivt 
agerande) bara delvis uppfyller förutsättningarna som kan orsaka konflikt och 
faktor 4 (vilka möjligheter det finns att nå mål genom politiskt agerande) snarare 
motverkar konflikt genom både statligt och internationellt arbete för mänskliga 
rättigheter som främjar fredliga lösningar mellan samerna och den svenska staten. 
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6 Slutsats 

Sammantaget kan jag säga att ursprungsfolks situation och relation till stater har 
varit och fortfarande är problematisk och konfliktfylld runtom i världen och så 
även för samerna i Sverige idag. 
Samerna har utstått en mängd övergrepp genom historien när det gäller Sveriges 
expansion och politik gentemot dem och fortsätter fortfarande att vara utsatta för 
diskriminering ifrån majoritetssamhället och den statliga politiken, vilket visar sig 
i och leder till de konflikter som uppstår med mark- och skogsägare och den 
svenska staten. Denna problematik försvårar samernas situation liksom likartad 
problematik gör för andra ursprungsfolk i världen och samerna kan alltså inte 
betraktas som ett undantag i denna mening.  

Samerna har alltså inte klarat sig undan den problematik som ursprungsfolk 
ofta har med stater och det dominerande samhället trots att de lever i Sverige som 
är ett demokratiskt i-land med ett gott anseende i världen för sitt arbete för fred 
och mänskliga rättigheter.  

Genom min applicering av Gurrs teori om ”communal conflicts” på samerna i 
Sverige framkommer allvaret i samernas situation ytterligare.  

Även om min applicering av Gurrs teori på samerna i det stora hela visar att de 
som väntat inte är i riskzonen för att hamna i våldsam konflikt med den svenska 
staten så har det visat sig att samerna i Sverige uppfyller minst hälften av de 
faktorer som han nämner kan orsaka konflikt, nämligen faktor 1 (hur betydande 
den etno-kulturella identiteten är för gruppen) och 2 (i vilken utsträckning 
gruppen har kollektiva incitament för politiskt agerande) och delvis 3 (vilken 
kapacitet för kollektivt agerande). Dessa faktorer utvärderar situationen för 
samerna i Sverige (t ex diskriminering) och visar att den är allvarlig och 
anmärkningsvärd. Detta därför att Gurrs teori främst riktar sig till 
minoritetsgrupper vars situation bevakas av Minority at Risk och att vissa av 
dessa faktorer ändå kan hittas i samernas relation till den svenska staten. P.g.a. 
detta kan det dessutom betraktas som mycket allvarligt att inte alla steg har 
vidtagits av Sverige för att ge samerna de rättigheter som anses som ett 
minimikrav inom internationell rätt och trots de internationella organisationernas 
press på Sverige att uppfylla och ratificera de konventioner som stärker samernas 
rättigheter som ursprungsfolk och etnisk minoritet. Det behövs självklart fortsatta 
undersökningar för att precist kunna värdera allvaret i samernas situation och min 
analys av begränsat material och utifrån Gurrs teori kan endast ses som en 
fingervisning om att situationen för samerna i Sverige är allvarlig och bör 
förbättras. 

Situationen för samerna underlättas dock avsevärt av internationella 
organisationer då det visar sig att faktor 4 (vilka möjligheter det finns att nå mål 
genom politiskt agerande) i Gurrs teori istället för att generera våldsam konflikt 
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motverkar detta då den ger möjligheter för samerna att på fredlig väg söka 
förverkliga sina anspråk på självbestämmande, ursprungsfolksrättigheter och 
därigenom en förbättrad situation. Detta p.g.a. att Sverige är en stabil demokrati 
och p.g.a. de internationella påtryckningar för ursprungsfolksrättigheter som sker 
genom internationella organisationer såsom FN, ILO, EU och ursprungsfolks 
NGO:er (där samerna är aktiva) vilka samerna kan vända sig till för hjälp och 
samtidigt också aktivt använda som legitimering av deras anspråk och medel mot 
bl.a. den diskriminering de utsätts för både internationellt och nationellt. Samerna 
i Sverige får alltså p.g.a. Sveriges politiska system och framförallt de 
internationella organisationerna utrymme att förverkliga sina anspråk genom 
fredliga strategier för sitt politiska agerande istället för att använda sig av 
våldsamma. 

Vidare använder samepartierna de internationella organisationerna och dess 
deklarationer och konventioner som argument i sitt politiska budskap till sina 
väljare men också som ett legitimerande av de anspråk de har på politiskt 
självbestämmande inom Sverige och får på det sättet stor nytta av de 
internationella organisationerna för ursprungsfolksrättigheter. 

De internationella organisationernas utveckling av och arbete för 
ursprungsfolksrättigheter har alltså haft en avgörande positiv betydelse för 
samerna och det övriga svenska samhället då de motverkar och presenterar 
lösningar på den konfliktfyllda problematik som finns mellan ursprungsfolk och 
stat i Sverige idag. 

Gurrs teori är allmänt inriktad på hur minoritetsgruppers utsatthet och 
politiska strävanden kan orsaka konflikter om de inte tillmötesgås har varit 
användbar för mig eftersom jag kunnat applicera den på samerna i ett i-land som 
Sverige. Men en teori som är mer inriktad på just ursprungsfolk i i-länder och den 
kontext som just samerna befinner sig i hade kanske varit ännu bättre. Styrkan i 
Gurrs teori ligger alltså i att den kan tillämpas med åtminstone viss framgång på 
de flesta fall t ex i i-länder såväl som i u-länder men dess svaghet är att den inte 
tar hänsyn till just en sorts minoritetsgrupps särskilda kontext t ex ursprungsfolks i 
i-länder. Gurrs teori skulle förslagsvis kunna förbättras genom att ta fram faktorer 
som om de uppfylls så entydigt som möjligt visar på antingen negativa eller 
positiva indikationer på konflikt eftersom vissa av de faktorer som han menar kan 
orsakar konflikt i min analys istället visar sig kunna motverka konflikt. 

Avslutningsvis menar jag att samernas bräckliga situation i Sverige kräver 
omedelbara åtgärder av Sveriges ledning liksom forskares yttersta uppmärksamhet 
för att de i framtiden ska behandlas rättvist och få leva med sin identitet och kultur 
i behåll inom Sverige men också för att hitta ytterligare lösningar på de konflikter 
som uppstår mellan ursprungsfolk, andra intressegrupper såsom mark- och 
skogsägare och stat. En intressant forskningsuppgift vore att undersöka hur 
samernas nätverk med andra ursprungsfolk ser ut och fungerar och om dessa 
nätverk kan vara en kraft för fred och förbättrade förhållanden för ursprungsfolk i 
Sverige såväl som i andra länder. Ett annat förslag är att undersöka till vilken grad 
samerna utsätts för strukturellt våld och vilka lösningar, åtgärder som eventuellt 
skulle kunna lösa detta. Jag menar att en förbättring av samernas situation 
definitivt ligger i Sveriges lednings och det svenska samhällets intresse. 
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