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Summary 
The Sami people are Sweden’s indigenous people and one of its national 

minorities. This thesis examines the legal history of the Sami people from 

the perspective of how colonialism and racism has affected the legal status 

of the Sami. It’s a legal history ranging from taxation to a paternalistic and 

hierarchical relationship between the Swedish state and the Sami. 

 

How present this legal history is today, and the Sami people’s legal status in 

relation to international law is also treated in this essay. The legal 

proceedings that have taken place, or are still ongoing, between Sami and 

private property owners, as well as Sami and the state, are the result of the 

colonial Swedish history of law, and legislation introduced during ‘the time 

of racism’. 

 

In recent decades, international developments regarding state obligations 

towards minorities and indigenous peoples, including insurance of such 

rights, have taken place. However, Sami representatives have expressed 

dissatisfaction concerning that Sweden does not treat Sami as an indigenous 

people in practice. Criticism that has been directed against Sweden 

internationally, as well as what has been revealed in official state 

investigations, makes it relevant to question the Sami legal status of today. 
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Sammanfattning 
Samerna är Sveriges ursprungsfolk och en nationell minoritet. Detta 

examensarbete undersöker samers rättshistoria med utgångspunkt i hur 

kolonialism och rasism påverkat samers rättsliga ställning. Det är en 

rättshistoria som sträcker sig från beskattning till paternalistiskt och 

hierarkiskt förhållande mellan svenska staten och samer.  

 

Hur aktuell denna rättshistoria är idag, samt samernas rättsliga ställning i 

förhållande till internationell rätt behandlas också i arbetet.  

De rättsprocesser som ägt rum, eller fortfarande är pågående, mellan samer 

och privata fastighetsägare samt samer och staten är ett resultat av den 

koloniala svenska rättshistorien samt lagstiftning som infördes under 

’rasismens tidevarv’.  

 

Utvecklingar har under de senare decennierna skett på ett internationellt 

plan som gäller staters förpliktelser gentemot minoriteter och ursprungsfolk 

samt att tillförsäkra dessa rättigheter. Samiska företrädare har dock uttryckt 

missnöje över att Sverige inte behandlar samer som ursprungsfolk i 

praktiken. Kritik som har riktats mot Sverige internationellt sett, samt vad 

som framkommer i statliga utredningar, gör att det går att ifrågasätta 

samernas rättsliga ställning även i dagens läge. 
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Förord 
Hur mycket visste jag om samer och rättshistorien kopplad till vårt urfolk 

innan jag påbörjade detta arbete? Svaret är skrämmande lite. Detta trots att 

jag i tidigare arbeten varit intresserad av maktförhållanden mellan 

minoriteter och majoriteter samt kolonialismens konsekvenser. Därför har 

jag närmat mig samernas rättshistoria nyfiket och med viljan att utforska. 

Många saker som jag fann på vägen häpnades jag över, mest häpnades jag 

över att det låg utanför min vetskap. För mig har detta arbete medfört nya 

upptäckter angående det land jag är född och uppvuxen i, samt dess historia. 

 

Sedan skulle jag vilja framföra några tack. Tillsammans med min familj 

skulle jag vilja tacka Karin, Caroline och Lisa för ett fint stöd genom 

skrivandets process! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greta Östberg 

Stockholm, 27 december 2017 
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Förkortningar 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FN  Förenta Nationerna 
HD  Högsta domstolen 
ILO  International Labour Organization 
ILO 169  Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 

(No. 169) 
Prop.  Proposition 
RF  Regeringsformen 
RNL  Rennäringslagen 
Rskr. Riksdagsskrivelse 
SFS  Svensk författningssamling 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
UNDRIP   United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  
I delbetänkandet av utredningen om en stärkt minoritetspolitik från 2017 

Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 

konstateras inledningsvis att Sverige har allvarliga brister när det gäller att 

tillförsäkra de nationella minoriteterna dess grundläggande rättigheter. Det 

är en utbredd uppfattning bland landets kommuner att de inte är berörda, 

eller endast till liten del berörda, av de krav som ställs av den 

minoritetslagstiftningen som infördes 2010. Utöver misslyckandet att 

tillgodose minoritetsrättigheterna i samtliga kommuner poängteras att det 

idag fortfarande råder stor okunskap angående de fem nationella 

minoriteterna, både deras situation i dagens läge samt historiskt.1 

 

En fråga som utredningen menar att regeringen borde uppmärksamma är 

historiska kränkningar: 

 

De nationella minoriteterna har under lång tid osynliggjorts och utsatts för 

övergrepp i det svenska samhället. Detta gör behovet av ett uthålligt 

försoningsarbete mellan samhället och de nationella minoriteterna nödvändigt. 

Regeringen bör säkerställa förutsättningar för ett oberoende och hos de 

nationella minoriteterna legitimt och förankrat försoningsarbete rörande det 

osynliggörande och de övergrepp som dessa utsatts för i Sverige fram till 

idag.2 

 

Att övergrepp benämns och erkänns framläggs som betydelsefullt för att 

erkännandet av urfolk och nationella minoriteter ska kunna medföra en 

genuin upprättelse.3 Samerna är en av Sveriges minoriteter, men till skillnad 

från Sveriges fyra andra minoriteter (romer, judar, sverigefinnar samt 

tornedalingar) är samer också ett urfolk, vilket utredningen nämner men inte 

                                                
1 SOU 2017:60, s. 15 & SFS 2009:724. 
2 SOU 2017:60, s. 257. 
3 SOU 2017:60, s. 257. 
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annars behandlar. Vid en första anblick kanske en sådan avgränsning känns 

naturlig, men den som är insatt i frågan vet att det är en betydligt mer laddad 

fråga än så. Exempelvis har Sametingets politiska del inte varit 

representerad som referensgrupp till utredningen, eftersom att Sametinget 

inte vill vara delaktig i en granskning som inte också behandlar samernas 

ställning som urfolk.4 

 

Med utgångspunkt i denna utredning kan konstateras att samernas rättsliga 

ställning, och dess historia, är ett aktuellt och intressant ämne. Det finns 

även anledning att lyfta fram de delar av svensk historia som det råder stor 

okunskap kring. 

1.2 Bakgrund 
Samernas historia har sina rötter långt bak i tiden och tar vid långt innan 

nationalstaten Sverige tog form. Samernas område, som även av samerna 

kallas Sápmi, sträcker sig över fyra olika länder varav var och en särskilt 

betraktar sin del av Sápmi som eget nationellt territorium.5 Utöver Sverige 

finns samer i Norge, Finland och Ryssland och betraktas som en etnisk och 

språklig minoritet. I Sverige talas nordsamiska och sydsamiska, som skiljer 

sig avsevärt från varandra, samt ett antal dialekter däremellan.6 

Uppskattningsvis finns det ca 50 000 samer i världen varav omkring 17 000 

bor i Sverige.7 

 

Det första historiska dokumentet som behandlar samerna brukar dateras till 

Tacitus beskrivning av ett vilt folk som han kallar ”fenni” år 98 e Kr.8 Fynd 

som gjordes under 1900-talet visar dock på att människor har funnits i 

Sápmi sedan 9000 f Kr.9 Samernas traditionella näringsfång är jakt, fiske 

samt renskötsel, och idag lever omkring 2000 samer på renskötsel i 

                                                
4 SOU 2017:60, s. 40. 
5 Kvenangen, Per Guttorm, Samernas Historia, Förlag Sámi Girjit, Jokkmokk, 1996, s. 11. 
6 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker – samerna och staten under sexhundra år, 
Prisma, Stockholm, 1998, s. 11. 
7 SOU 2002:77, s. 95. 
8 Kvenangen, s. 15. 
9 Kvenangen, s. 11. 



 7 

Sverige.10 Den tidiga relationen mellan samerna och svenska staten, eller då 

Kronan, kan kopplas samman med den beskattning av samerna som 

påbörjades under 1300- och 1400-talen.11 När bygget av kungariket Sverige 

satte fart på början av 1500-talet då Gustav Vasa kom till makten hade 

samerna sedan lång tid tillbaka levt långt ned i de mellansvenska 

landskapen. De drevs successivt norr ut på grund av en aktiv 

kolonialisering12 och bosättning från svensk sida.13 Sedan koloniseringen av 

Sápmi har samer och övrig befolkning levt sida vid sida, något som gett 

upphov till tvister främst gällande rätten till mark. Kolonisationen av Sápmi 

har också inneburit vidsträckta konsekvenser för samernas kultur, rättigheter 

och identitet vilket kommer framgå av detta arbetes huvuddelar. 

 

Samerna är sedan 1977 erkänt som ett ursprungsfolk i Sverige. Sedan 1999 

är samer också en nationell minoritet och det samiska språket erkänt som ett 

nationellt minoritetsspråk.14 Det är beräknat att idag finns mellan 17 000-20 

000 samer i Sverige.15 Dock kvarstår många frågor vad det gäller samers 

rättigheter, den kontroversiella frågan idag gäller framförallt vem som 

egentligen innehar äganderätt till Sápmi eftersom svenska staten kallar dessa 

marker för statlig mark medan samerna menar att den beslagtogs på ett 

orättfärdigt vis. Bland allmänheten råder även en stor okunskap kring 

samernas förhållanden och Sveriges koloniala förflutna.16 I samernas fall är 

historien färgad av rasism och fördomar, och än idag upplever samer 

diskriminering i sin vardag och att dess rättigheter urholkas. Sametingets 

styrelseordförande och Diskrimineringsombudsmannen skrev 2010 i en 

artikel att regeringen kränker samernas mänskliga rättigheter. De menar att 

samernas nuvarande situation ”är ett direkt resultat av historien, av 

koloniseringen och av den statligt sanktionerade diskrimineringen som har 

                                                
10 Lundmark (1998), s. 11. 
11 Lundmark (1998), s. 18-19. 
12 Se terminologi avsnitt 1.8. 
13 SOU 2017:60, s. 48-49. 
14 SOU 2017:60, s. 62. 
15 Dahre, Ulf Johansson, Ursprungsfolk i internationell politik och rätt, Studentlitteratur, 
Lund, 2005, s. 126. 
16 Samiskt informationscentrum, Kolonialism förr och nu, samer.se, 
[http://www.samer.se/4493], besökt 2017-11-07. 
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följt i koloniseringens spår”.17 Ett aktuellt problem för samerna är 

exempelvis hotet från gruvindustrier och den skadliga effekt detta kan ha på 

renskötseln och i förlängning den samiska kulturen. Det har påtalats att 

gruvverksamheterna och den svenska minerallagen bryter mot mänskliga 

rättigheter som rätten till kultur och hälsa, samt inte ligger i linje med de 

urfolksrättigheter som utformats inom FN.18 En del av samernas verklighet 

är också utbredd diskriminering samt psykisk ohälsa. I en rapport från 2016 

kartlägger Sametinget på uppdrag av regeringen psykisk ohälsa bland samer. 

Särskilt alarmerande är att var tredje ung samt var femte vuxen samisk 

renskötare har allvarligt övervägt eller planerat att ta livet av sig.19 

 

Det är tydligt att för att förstå dagens situation måste ett gemensamt förflutet 

utforskas. Den gängse bilden av Sverige som ett demokratiskt samhälle som 

erkänner och inrättar sig efter folkrättsliga åtaganden och står upp för 

mänskliga rättigheter kan och bör ifrågasättas.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kolonialism och rasism har 

påverkat samernas rättsliga ställning och hur aktuella dessa historiska 

förhållanden är idag. Genom detta avser arbetet att ta reda på varför samerna 

än idag upplever ett förtryck från den svenska staten och om ett sådant 

förtryck kan anses föreligga. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur påverkades samernas rättsliga ställning av kolonialiseringen av 

Norrland? 

                                                
17 Larsson, Sara & Linna, Katri, Regeringen kränker samernas mänskliga rättigheter, 
Sametinget, 2015, [https://www.sametinget.se/11877], besökt 2017-11-12. 
18 Sametinget, Gruvor i Sápmi, 2017, [https://www.sametinget.se/gruvor], besökt 2017-11-
17. 
19 Stoor, Petter, Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa. Sametinget, 
2016, [https://www.sametinget.se/rapport_psykosocial_ohalsa], besökt 2017-11-17, s. 5 & 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Diskriminering av samer – samernas 
rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv, DO:s rapportserie 2008:1, Stockholm, 2008, s. 
34. 
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• Vilka lagar kan man koppla samman med det så kallade rasismens 

tidevarv, och vilka konsekvenser fick de rättsligt för samerna?  

• Vilken förändring har skett sedan mitten av 1900-talet, och vilka 

problem/konflikter kvarstår? Hur har utvecklingen inom 

internationell rätt under denna tid påverkat samernas rättsliga 

ställning?  

1.5 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar främst på Sverige och samer inom Sverige. Andra länder 

berörs endast i den mån det behövs för sammanhanget eller för historiska 

redogörelser angående samerna. Som nämnt sträcker sig samernas historia 

långt tillbaka i tiden, men från tiden före 1500-talet finns det dock ont om 

källmaterial.20 Därför har tiden före 1500-talet behandlats i en något 

kortfattad form, och uppsatsen fokuserar till största del på tiden mellan 

1500-talet till nutid. Uppsatsen behandlar rättsfall, lagstiftning och 

myndighetsbeslut för att belysa problemområden samt skiftningar i 

historien. Med det sagt är det ett urval som skett i denna process som 

grundar sig på vad som lyfts fram av tidigare forskning, statlig utredningar 

samt representanter för samerna samt egen bedömning av vad som bör 

behandlas för att uppfylla arbetets syfte. Exakt vad samernas rättigheter 

faktisk innebär i nutid är ingenting som arbetet utforskar på djupet, även om 

detta självklart är ett intressant och komplicerat område värt att forska 

vidare på. 

1.6 Metod och Material 
Metoden som har använts i detta arbete är rättshistorisk. Kärnan i arbetet är 

att undersöka Sveriges rättsliga förflutna med ett kritiskt öga, för att sedan 

dra slutsatser kring dagens läge. Uppsatsen anlägger ett internationellt 

perspektiv, som jag menar spelar en viktig roll från andra halvan av 1900-

talet till idag. Som historikern Lennart Lundmark skriver: ”Mänskliga 

                                                
20 Lundmark, Lennart, Stulet land: svensk mark på samisk mark. Ordfront, Stockholm, 
2008, s. 13. 
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rättigheter är en global angelägenhet numera. Omvärlden accepterar inte 

längre att Sverige betraktar samerna som enbart ett inrikes problem.”21 

 

Materialet som uppsatsen är baserad på är av tvärvetenskaplig karaktär. 

Utöver de primärkällor som jag använt mig av, det vill säga lag, förarbeten 

och praxis, har kunskap hämtats från avhandlingar samt kommenterande 

litteratur som böcker, sammanställningar, texter och artiklar författade av 

bland annat rättshistoriker, jurister, historiker och samhällsvetare. 

Rättshistorikern Kaisa Korpijaakko-Labbas forskning har gett värdefulla 

insikter gällande samernas rättsställning och har varit viktigt för arbetet. 

Lennart Lundmarks material angående samernas historia har varit till stor 

nytta, likaså samhällsvetaren Ulf Mörkenstams avhandling angående svensk 

samepolitik mellan 1883-1997. Arbetet vilar även på artiklar och litteratur 

författade av juristen Tomas Cramér, som måste anses som en av Sveriges 

främste kännare av samernas juridiska historia. Ulf Johansson Dahre forskar 

angående mänskliga rättigheter och ursprungsfolk och hans bok 

Ursprungsfolk i internationell politik och rätt används i arbetet för att belysa 

internationella aspekter. 

 

En viktig vinkel i uppsatsen är att undersöka inom vilka områden som 

samerna känner att deras rätt blivit kränkt. Sådant material har främst 

hämtats från internet, från Sametinget och organisationer som företräder 

samiska intressen. Dessa källor är dock partiska till sin natur och har därför 

används med försiktighet. Inte heller staten är opartisk i denna fråga vilket 

gör att samma kritiska hållning har varit nödvändig när jag använt mig av 

offentliga utredningar. 

 

Kring samernas rättigheter och dess historia finns utförliga arbeten, främst 

vad det gäller rättigheter till mark. Det finns också arbeten som analyserar 

de diskursiva förändringar som skett inom lagstiftningen. Dock bör det 

tilläggas att samerätten som rättsområde är relativt komplicerat samtidigt 

som den i sig har stor praktisk betydelse. Bertil Bengtsson, professor i 
                                                
21 Lundmark (2008), s. 242.  
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civilrätt och före detta justitieråd, uttrycker i sin bok om samerätt att frågor 

som rör samers rätt kan behöva behandlas i större utsträckning i svensk 

litteratur.22 Vad som blir uppenbart för den som sätter sig in i det material 

som faktiskt finns är dock att det är svårt att hitta material som är objektivt, 

även när det gäller den modernare litteraturen. Detta är kanske just ett bevis 

på att samernas rättsliga situation, i historien och i nutid, är ett laddat ämne 

som är av intresse att diskuteras närmre. 

1.7 Forskningsläge 
Vid Umeå universitet drivs för närvarande forskning med samisk tematik, 

Vaartoe är namnet på universitetets centrum för samisk forskning. 

Centrumet initierar ny forskning inom fältet samt samordnar forskning som 

relaterar till samerna och är en mötesplats för forskare och doktorander från 

olika discipliner.23 Sedan 2015 arbetar Diskrimineringsombudsmannen och 

Sametinget tillsammans för att konstruera en oberoende 

sanningskommission som ska behandla historiska händelseförlopp och 

övergrepp på samer. I samverkan med Vaartoe organiserades 2016 ett 

rundabordssamtal angående de internationella erfarenheter som framkommit 

i sanningskommissioners arbeten i andra länder.24 

 

Även vid Luleå tekniska universitet bedrivs forskning om de historiska 

konflikterna mellan naturskyddare och samerna som tar upp konflikter kring 

markanvändning och ger inblick i samepolitikens historia.25 2017 

publicerades doktorsavhandlingen Ett med naturen: En studie av hur 

naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd 

och samiska rättigheter.26 

                                                
22 Bengtsson, Bertil, Samerätt: en översikt, Nordstedts juridik, Stockholm, 2004, s. 5. 
23 Umeå universitet, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, 
[http://www.vaartoe.umu.se/forskning/], besökt 2017-11-29. 
24 SOU 2017:60, s. 258.  
25 Luleå tekniska universitet, Nationalparker i konflikt med samisk rätt, 2017, 
[https://www.ltu.se/research/subjects/Historia/Nyheter-och-aktuellt/Nationalparker-i-
konflikt-med-samisk-ratt-1.162800], besökt 2017-11-29. 
26 Hjulman, Tore Andersson, Ett med naturen: En studie av hur naturen omförhandlades i 
mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd och samiska rättigheter, Luleå tekniska 
univeristet, Luleå, 2017. 
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1.8 Terminologi 
Ordet kolonialism i relation till samernas område används i arbetet för att 

beskriva den aktiva koloniseringen av Norrland som påbörjades på 1600-

talet (som beskrivs mer ingående i kapitel 5). Ordet kolonialism är starkt 

kopplat till kolonialmakter som färdas över hav för att härska över ett 

avlägsna markområden, så kallad saltvattenskolonialism. Den kolonialism 

som refereras till i detta arbete är istället en sådan av internt slag. Det synes 

inte vara ifrågasatt att nybyggesverksamheten och bebyggelsespridningen 

inryms i kolonisationsbegreppet.27 Begreppet kolonialism i relation till 

samerna används i stor utsträckning i statliga förarbeten samt litteratur.  

 

Med rasism menas i arbetet det som också kallas för ’den moderna 

rasismen’ som kan härledas till 1700-talet. Det var från 1700-talet och 

framåt som uppfattningen om att olika grundläggande människotyper 

existerar baserat på fysiska egenskaper, det vill säga mänskliga raser, 

uppkom och utvecklades.28 Rasism definieras oftast genom två 

beståndsdelar: dikotomi och hierarki.29  I den biologiska rasismen, som 

uppsatsen behandlar, anses olikheterna ligga i det biologiskt medfödda och 

oföränderliga, och maktförhållandena i den konstituerade grupphierarkin 

anses spegla naturlagarna eller Guds vilja.30 

 

I arbetet använder jag mig av ordet samer när jag beskriver 

ursprungsbefolkningen. I tidigare lagstiftning, innan 1971, har benämningen 

istället varit ”lapp”. Detta förklarar namngivningen på exempelvis olika 

tidigare lagstiftningar och institutioner/inrättningar, men att kalla samer för 

lappar är förlegat då det kan uppfattas nedsättande och härstammar från 

vissa maktförhållanden. I de fall som samer beskrivs som lappar i arbetet är 

endast då det är rimligt med hänvisning till den historiska kontexten. 

                                                
27 Arell, Nils, Kolonisationen i lappmarken: några näringsgeografiska aspekter, Esselte 
Studium, Stockholm, Göteborg, Lund, 1979, s. 2. 
28 George M. Fredrickson, Rasism: en historisk överblick, översättning: Christian Thurban, 
Historisk media, Lund, 2005, s. 48 ff. 
29 Fredrickson, s. 19-20. 
30 Fredrickson, s. 14-17. 
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1.9 Disposition  
Arbetets huvuddel inleds med ett avsnitt som behandlar rättigheters 

teoretiska och materiella sida, för att tydliggöra vilka former av rättigheter 

och rättighetsteorier som är relevanta för området som uppsatsen behandlar. 

Sedan tas den internationella aspekten upp, eftersom det har stor betydelse 

för samerna som ursprungsfolk och nationell minoritet i Sverige. Resterande 

delar av uppsatsen är i största möjliga mån utformad efter en kronologisk 

ordning, som behandlar samiska samhället innan kolonialisering till de 

senaste lagändringar och rättsfall som har betydelse för dagens läge. 

Därefter avslutas arbetet med en analyserande del. 
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2 Rättigheternas teoretiska och 
materiella sida 

2.1 Kolonisationshistorisk teori  
Den rättsvetenskapliga litteraturen i Sverige, Finland och Norge som 

producerades under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet 

behandlade ofta jord- och fastighetsäganderätt. Ofta var det ur en 

rättshistorisk vinkel som dessa äganderättsliga frågor behandlades.31 Den 

finska forskaren Axel Liljenstrand uttryckte på slutet av 1800-talet att så 

länge människor levde på jakt och fiske (första stadiet av sin sociala 

utveckling) kunde ingen äganderätt till jord uppstå. Åkerbruk var enlig 

Liljenstrand den första kulturform som kunde medföra äganderätt till 

marken, vilket betyder att även att andra stadiet, nomadstadiet, inte heller 

kunde skapa sådana rättigheter.32 Att någon annan än den som brukade 

jorden skulle kunna äga den ansåg han som ett ”väsentligt hinder för 

jordbrukets blomstring och lyckliga samhällsförhållanden”.33 Den svenske 

forskaren Adolf Åström presenterade vid samma tid liknande grunder för 

jordäganderätt. Han menade att de svenska förfädernas nomadlivsstil inte 

kunde medföra jordäganderätt utan att mark som endast användes för jakt, 

fiske, bete och svedjebruk var att betraktas som ”res nullius” och stod fritt 

för användning för envar. Detta resonemang underkänner samer, i egenskap 

av jägare, fiskare och renskötare, som bärare av äganderätt till marker, utan 

dessa territorier tillhör svenska staten.34 

 

Distinktionen mellan olika utvecklingsgrader som kom att ligga till grund 

för de juridiska diskussionerna ovan, kan härledas till vad som under 1700-
                                                
31 Korpijaakko-Labba, Kaisa, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland: en 
rättshistorisk utredning av markanvändningsförhållanden och rättigheter i Västerbottens 
lappmark före mitten av 1700-talet, översättning Nissén-Hhyvärinen, Beate-Sofie, 
Juristförbundets förlag, Helsingfors, 1994, s. 21. 
32 Liljenstrand, Axel, De nordiska bygningabalkarne: deras rättsordning i organisk 
utveckling, Hufvudstadsbladets tryckeri, Helsingfors, 1881, s. 14-15. 
33 Liljenstrand, Axel, Finlands jordnaturer och äldre skatteväsende, jemte ett blad ur dess 
kulturhistoria, Lindstedts antikvariska bokhandel, Helsingfors, 1879, s. 13. 
34 Åström, Adolf, Svensk jordäganderätt, Nordstedt, Stockholm, 1897, s. 215-216. 
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talet skrevs av den schweiziske upplysningsfilosofen och diplomaten Emer 

de Vattel. Hans arbete har haft stor inverkan på såväl nationell som 

internationell rätt.35 Vattel menade att de familjer som hade en fast 

bosättning i ett land som saknade suveränitet och inte utgjorde ett politiskt 

samhälle, hade rätt till just denna del av marken, men att sådant land i övrigt 

var fritt att ta i besittning.36 Han menade att ”Nordamerikas vildar” inte hade 

rätt till hela kontinenten för sig själva, eftersom de inte kunde bebo hela det 

vidsträckta territoriet och bruka jorden som de civiliserade folken.37 Jägare 

och samlares användning av marker stod inte i vägen för ett europeiskt 

lagenlig förvärv: 

 

Those nations cannot exclusively appropriate to themselves more land than 

they have occation for, or more than they are able to settle and cultivate. Their 

unsettled habitation in thise immense regions cannot be accounted a true and 

legal possession; and the people of Europe, too closely pent up at home, 

finding land which the savages stood in no particular need, and of which they 

make no actual and consistant use, were lawfully entitled to take posssession 

of it, and settle it with colonies.38 

2.2 Urminnes hävd  
Även om den ovan diskuterade kolonisationshistoriska teoretikerna 

underkände samernas äganderätt till marker, så kopplades samernas rätt till 

renskötsel under samma tid ihop med det rättsliga begreppet urminnes hävd.  

Begreppet urminnes hävd är ett rättsligt begrepp med historisk förankring 

som sedan slutet på 1800-talet har varit relevant för renskötselrätten och 

använts för att legitimera den. Även om urminnes hävd gallrades ut ur 

jordabalken 1972 finns den kvar i rennäringslagen och har därför än idag 

relevans när det gäller samiska rättigheter. Det bör nämnas att urminnes 

hävd till renskötselrätt betraktas som ett eget rättsligt begrepp eftersom 
                                                
35 Dahre, s. 45-47. 
36 Vattel, Emer de, The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the 
Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin and 
Nature of Natural Law and on Luxury, Liberty Fund, Indianapolis, red. Kapossy, Béla & 
Whatmore, Richard, cop. 2008, s. 310. 
37 Vattel, s. 129-130, 310 
38 Vattel, s. 216. 
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rätten skiljer sig från urminnes hävd i andra sammanhang. Många av gamla 

jordabalkens uppställda rekvisit saknar relevans för renskötselrätten.39 

Urminnes hävd innebär att långvarig obehindrad besittning, bruk och 

nyttjande ger upphov till äganderättigheter. Den hävdetid som krävdes för 

att sådana rättigheter skulle uppstå uppskattas till omkring 90 år.40 

 

Enligt 1§ st 2 rennäringslagen (1971:437) grundar sig renskötselrätten på 

urminnes hävd. Som nämnts ovan kan man diskutera dess speciella 

tillämpning. Det är tydligt att det är en speciell form av hävd som gäller i 

renskötselrätten, eftersom samernas användande av marken inte är särskilt 

intensiv är det svårt att tala om besittning av de stora områden som de 

brukat. Rätten kan också variera från trakt till trakt just därför att den 

grundar sig på hävd.41 

 

2.3 Lika eller särskilda rättigheter för 
minoriteter 

I modern tid kan förenklat två olika politiska ståndpunkter vad det gäller 

samers rättigheter urskiljas. Det finns argument för respektive emot 

särskilda rättigheter för den samiska befolkningen. Grundläggande frågor 

som uppstår när minoriteter diskuteras generellt gäller självklart även 

situationen med samerna: Varför och hur bör minoritetsgrupper 

särbehandlas? Vilka grupper bör särbehandlas?42 En allmänt accepterad 

utgångspunkt bland politiska teoretiker är att alla individers intressen ska 

ges samma vikt, att grundläggande fri- och rättigheter borde gälla lika för 

alla ses i allmänhet som en nödvändighet för en demokrati. Seyla Benhabib, 

professor i statsvetenskap och filosofi skriver om demokratisk teori: 

”Insofar a discourse theory of ethics considers participants to be equal and 

free beings, equally entitled to take part in those discourse which determine 
                                                
39 SOU 2006:14, s. 24. 
40 Bengtsson (2004), s. 79. 
41 Bengtsson (2004), s. 21. 
42 Mörkenstam, Ulf, Om ”Lapparnes privilegier”: föreställningar om samiskhet i svensk 
samepolitik 1883-1997, Stockholm universitet statsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 
1999, s. 7. 
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the norms that are to affect their lives”.43 Trots enighet om individers lika 

värde kan jämlikhet tolkas på olika sätt, och hur jämlikhetsidealet tolkas har 

stor påverkan på minoriteters rättigheter.44 Mörkenstam inleder sin 

avhandling om Lapparnes privilegier, med en utförlig diskussion på 

området med hänvisning till teoretiker som exempelvis Rawls, Young, 

Taylor och Kymlicka. Mörkenstam menar att utöver dessa grundläggande 

frågor angående minoritetsgruppers rättigheter måste föreställningar om 

gruppen tas in i diskussionen. Han menar att det särrättighetssystem som 

konstruerats är ihopkopplat med föreställningar om gruppen samer, och att 

dessa föreställningar också behövts för att göra minoritetslagstiftningen 

legitim. I avhandlingen pekar han också på att offentlig politik kan 

konstruera kollektiva identiteter.45 Vidare menar han att en offentlig 

föreställning om samiskhet som grund för vem som är inkluderad och 

exkluderad i särrättigheter är problematisk eftersom definitionen, så länge 

staten definierar gruppen, blir förtryckande.46 

 

Diskussionen om samernas särrättigheter kan föras in i ett större 

sammanhang, i teoretiserandet kring grupprättigheter. Det finns mycket 

skepsis gentemot kollektiva rättigheter, de ses som farliga och förtryckande. 

Denna skepsis är dock grundad på att individuella rättigheter och 

grupprättigheter skulle stå mot varandra.47 Liberal rättsteori erkänner två 

olika kategorier av rättighetsbärare; individer och samhället. Det antas dock 

att grupprättigheter kan falla inom dessa kategorier, som antingen 

individuell eller social rättighet. Detta betyder dock i sin tur att inga genuina 

grupprättigheter existerar eftersom de översätts för att passa in i dessa 

kategorier. Det finns dock bevis på att vissa rättigheter endast kan innehas 

av en grupp och att det nyss nämnda synsättet har sina begränsningar. 

Exempelvis visar analyser av domar från högsta domstolen i USA att det 

                                                
43 Benhabib, Seyla, Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, 
Princeton University Press, Princeton, N.J., 1996, s. 78. 
44 Mörkenstam, s. 8. 
45 Mörkenstam, s. 37-39. 
46 Mörkenstam, s. 254. 
47 Johnston, Darlene, Natives Rights as Collective Rights: A question of Group Self-
Preservaton, i: The Rights of Minority Cultures, red. Kymlicka, Will, Oxford University 
Press, Oxford, 1995, s. 179. 
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finns just sådana rättigheter som endast kan tillfalla en grupp.48 Den 

kollektiva rätten till självbevarande börjar få mer erkännande inom 

internationell rätt, och det hävdas att alla minoriteter har genom allmän 

internationell rätt rätten till att fysisk existera och rätten till att bevara en 

separat identitet.49 De som argumenterar för behovet av införandet av 

kollektiva rättigheter, som också har kallats för ’tredje generationens 

mänskliga rättigheter’, menar att världen idag är i behov av sådana 

rättigheter för att säkerställa internationell fred och säkerhet. Debatten om 

grupprättigheter har pågått i över 30 men ännu så går det inte att hävda att 

dessa är en helt accepterad del av mänskliga rättighetsdiskursen.50 Dock 

visar utvecklingen under de senaste decennierna på en internationell nivå att 

det finns en tydlig linje av att positiv särbehandling kan vara en 

nödvändighet för att tillgodose de minoriteters rättigheter som främst rör 

kultur, religion och språk. När det gäller ursprungsfolksrätten är omfånget 

och formerna gällande de mer omfattande rättigheterna som gäller 

självbestämmanderätt och rätt till markområden samt naturresurser 

fortfarande omtvistade.51 

 

2.4 Principen om självbestämmande 
Efter andra världskriget fick självbestämmandeprincipen en framträdande 

roll. Redan under kriget, när Atlantdeklarationen skrevs mellan USA och 

Storbritannien 1941, ansågs ”folkens självbestämmande som en framtida 

princip för den nya världsordningen”. Som en motpol till totalitära regimer 

skulle befolkningen i ett land i enlighet med principen genom fria val utse 

sin politiska styrelse. I ockuperade och koloniala territorier skulle 

självbestämmande medföra ändring av den politiska styrelsen. 

Självbestämmandeprincipen kom med i FN-stadgan 1945 och trots 

otydligheter gällande definition och tillämpning har självbestämmanderätten 
                                                
48 Johnston, s. 185. 
49 Johnston, s. 186-187. 
50 Dahre, s. 172-173. 
51 Johansson, Peter, Samerna: ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av svensk 
samepolitik 1986-2005, Göteborgs universitet institutionen för globala studier, Göteborg, 
2008, s. 247. 
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utgjort en grundläggande princip för FN och dess arbete.52 De grundfrågor 

som uppstår är självklart vilka är folket och vad innebär denna 

självbestämmaderätt?53 I takt med att världen avkolonialiserades under 

1950- och 1960-talen fanns en tanke om att principen om självbestämmande 

hade fyllt sin funktion. Detta grundat på den så kallade 

saltvattenkolonialismen där kolonialmakten är åtskild landområdet med ett 

eller fler världshav. Vid tillämpningen av en sådan definition uppnåddes en 

avkoloniserad värld på 1970-talet.54   

 

På 1990-talet började dock ursprungsfolk göra gällande sin rätt till 

självbestämmande, något som till en början avvisades av många. Regeringar 

motsatte sig anspråken med hänvisning till saltvattenprincipen, alltså ansågs 

det att juridiska formella krav inte var uppfyllda. Det hävdades även att 

ursprungsfolk inte kunde jämföras med de dessförinnan koloniserade folken. 

Förespråkare menar istället att dessa anspråk faller inom ramen för 

avkolonisering, och utvecklingen på 1990-talet visar att ursprungsfolk kan 

göra legitimt anspråk på självbestämmande utan att nödvändigtvis vilja 

bilda en egen stat.55 Man kan alltså tala om en intern kolonialism, alltså 

ursprungsfolk som är koloniserade, ”utan realistiska möjligheter till 

avkolonisering i betydelse att bryta sig loss och utveckla suveräna 

nationalstater såsom andra koloniserade folk gjorde före dem”.56 

 

Runtom i världen har regeringars negativa inställning till 

självbestämmanderätt för urbefolkningar börjat avta. Alla folk ska enligt de 

mänskliga rättighetskonventionernas mål ha rätt till självbestämmande, och 

de länder som förbiser en sådan tolkning av ursprungsfolk kan riskera att 

göra sig skyldig till diskriminering genom att inte leva upp till dessa mål.57 

Även om urfolks rätt till självbestämmande är en etablerad idé, så kvarstår 

problematiken kring vad en sådan självbestämmanderätt innebär i praktiken 

                                                
52 Dahre, s. 101. 
53 Dahre, s. 103. 
54 Dahre, s. 110 & Johansson, s. 245. 
55 Dahre, s. 110-112. 
56 Johansson, s. 245. 
57 Dahre, s. 114. 
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eftersom det endast finns lite eller ingen vägledning för implementering. 

Stater har därför tolkat denna rättighet på olika sätt vilket inte är så konstigt 

med tanke på de otydligheter som omger principen.58 

 

                                                
58 Lawrence, Rebecca & Mörkenstam, Ulf, Indigenous Self-determination through a 
Government Agency? The Impossible Task of the Swedish Sámediggi. International Journal 
on Minority and Group Rights, Leiden, 23(2016), 105-127, s. 106-107. 
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3 Internationella aspekter 

3.1 Ursprungsfolk 
År 1977 erkändes samer som ursprungsbefolkning av riksdagen.59 Detta 

medför ett åtagande för Sverige att tillförsäkra samer rättigheter angående 

främst land, vatten och självbestämmande.60 Ursprungsfolk definieras i 

statens offentliga utredning från 1999 enligt följande: 

 

Ursprungsfolk definieras som folk som härstammar från folkgrupper som 

bodde i landet vid tiden för fastställandet av nuvarande statsgränser och som 

helt eller delvis har behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska 

institutioner. Avgörande är inte att dessa folk historiskt sett bott i ett visst 

område längre tid än andra. Det är av större betydelse att deras sociala och 

kulturella situation är speciell. Även samerna själva identifierar sig som ett 

ursprungsfolk.61 

 

Under de senaste decennierna har en omfattande utveckling skett i den 

internationella rätten gällande ursprungsbefolkningars ställning och 

rättigheter. Mycket har skett inom ramen för FN.62 Det mest omfattande 

internationella instrumentet angående ursprungsfolks rättigheter är 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 

som antogs 2007 av av FN:s generalförsamling. Deklarationen, som inte är 

juridiskt bindande, anger en miniminivå för hur urfolksfrågorna bör 

behandlas. Rösterna för deklarationen var 144 för och 4 emot, varav alla 

dessa fyra nu stödjer konventionen.63 

 

 
                                                
59 Rskr. 1976/77:289. 
60 DO 2008, s. 10. 
61 SOU 1999:25, s. 14. 
62 Johansson, s. 246. 
63 FN, United Nations Declaration on the rights of Indigenous Peoples. Division for Social 
Policy and Development, Indigenous Peoples, 
[https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-
indigenous-peoples.html], besökt 2017-12-03 & Sametinget, Urfolksdeklarationen, 2017, 
[https://www.sametinget.se/urfolksdeklarationen?meta_id=6378], besökt 2017-12-03. 
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Ursprungsfolks rättigheter regleras också på annat håll inom FN. 

International Labour Organization (ILO), är ett av FN:s fackorgan. Bland 

ILO:s uppgifter ingår att bevaka frågor om exempelvis arbetsvillkor och 

diskriminering, och också att granska urfolks arbete och levnadsvillkor. ILO 

står för utformningen av olika internationella avtal som sätter en 

minimistandard på olika områden och en anslutning till dess konventioner 

av en medlemsstat medför folkrättsliga förpliktelser.64 ILO har tagit fram 

två konventioner angående ursprungsfolks rättigheter, varav den första ILOs 

konvention 107 om skydd och integration av infödda och andra i stammar 

levande folkgrupper, kom ut 1957. Sverige ratificerade inte denna 

konvention. 65 Efter mitten av 1980-talt påbörjades en omarbetning av ILO:s 

konvention 107. Detta på grund av de värderingar som konventionen vilade 

på nu var förlegade. Konventionen 107 utgick ifrån 1950-talets politik där 

assimilering av ursprungsfolken med en majoritetsbefolkning var 

önskvärt.66  

 

1989 efterträddes den tidigare konventionen av ILO-konventionen nr 169 

om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Hittills är det få 

länder som ratificerat ILO:s konvention 169, däribland har Norge och 

Danmark tillträtt konventionen. En svensk ratificering har diskuterats vid 

många tillfällen dock har frågan om ursprungsfolks rättigheter till mark 

utgjort ett hinder mot en eventuell ratificering. Konventionen ställer krav på 

erkännande samt åtgärder för att identifiera mark som traditionellt innehar 

och åtgärder för att skydda nyttjanderätt av denna mark. Kraven innefattar 

både ett erkännande av äganderätt och besittningsrätt och åtgärderna till för 

att garantera ett effektivt skydd av dessa rättigheter.67  

 

Sveriges eventuella anslutning till ILO-konventionen 169 diskuteras artikel 

för artikel i den så kallade ILO-utredningen (SOU 1999:25). Utredaren 

konstaterade att i många fall uppfylls kraven i konventionen redan av den 

                                                
64 SOU 1999:25, s. 45. 
65 SOU 2006:14, s. 74. 
66 Dahre, s. 115. 
67 SOU 2006:14, s. 28, 74. 
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svenska lagstiftningen. Den huvudsakliga problematiken var artikel 14 i 

konventionen gällande markrättigheter, där utredaren framlägger att det 

förekommer betydande svårigheter.68 Slutsatsen i utredningen var att 

Sverige kunde ansluta sig till konventionen, men att dessförinnan måste ett 

antal åtgärder vidtas vad det gäller samernas rätt till mark. Marken borde 

identifieras och kartläggas, och samernas skydd mot inskränkning i 

renskötselrätten borde stärkas.69 I betänkandet föreslogs att en 

gränsdragningskommission skulle inrättas som presenterade sitt arbete, som 

kan ses som en fortsättning på ILO-utredningen, i Samernas sedvanemarker 

(SOU 2006:14). Gränsdragningskommissionens uppdrag att identifiera och 

kartlägga renbetesmarker samt passa in artikel 14 enligt ILO 169 mot 

svenska förhållanden kan ses som begränsat då bedömningarna i uppdraget 

endast var mot bakgrund mot gällande rätt och tidigare 

domstolsavgöranden. Att föreslå lagändringar ingick inte i uppdraget, och 

gränsdragningskommissionens yttranden om samernas sedvanemarker 

saknar formell rättskraft.70 

 

Peter Johansson som har skrivit en avhandling angående samepolitiken 

mellan 1986-2005, Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet, menar att 

Sveriges erkännande av samerna som ett urfolk inte har haft någon direkt 

inverkan på den svenska samepolitiken. Vidare menar han att Sverige 

varken genom ratificering eller annan handling har anslutit sig till den 

internationella ursprungsfolkrätten. Vid en jämförelse med regeringens 

inställning till den internationella rätten som gäller minoriteter, finns en 

tydlig skillnad. När det gäller Europarådets minoritetskonventioner har 

inställningen redan från början varit att oavsett ratificering eller ej bör den 

svenska minoritetspolitiken grunda sig på den internationella 

minoritetsrätten.  Även om, som diskuterats ovan, det stått klart att det är 

artiklarna gällande markrättigheterna som hindrar en svensk ratificering av 

ILO-konventionen har inga sådana åsikter yttrats.71 

                                                
68 SOU 2016:14, s. 74.  
69 SOU 1999:25, s. 19-20. 
70 SOU 2006:14, s. 15. 
71 Johansson, s. 244. 
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Vad Johansson visar på är att när det gäller samernas ställning så har 

utgångspunkten inte varit deras ställning som ursprungsfolk utan som 

nationell minoritet, vilket resulterat i att samerna inte fått tillgång till de 

rättigheter som den internationella urfolksrätten erkänner.72 Även 

diskrimineringsombudsmannen menar i sin rapport från 2008 att de statliga 

utredningar som gjorts under perioden 1986-2006 inte på allvar har haft 

samernas rättsliga ställning som ursprungsfolk som utgångspunkt.73 

 

I tvisten mellan staten och Girjas sameby i Girjasmålet (se avsnitt 7.3.3) 

som meddelades 2016 anförde staten i sin talan i tingsrätten: 

 

Krav på erkännande av ILO-konventionen 169 har konsekvent avvisats av den 

svenske lagstiftaren. Sverige har inte några internationella förpliktelser att 

erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig de anses vara ett urfolk eller 

inte.74 

 
I och med FN:s granskningar av efterlevnaden av mänskliga rättigheter har 

Sverige ifrågasatts angående dess behandling av urfolks rättigheter och fått 

upprepade rekommendationer. Bekymmer har uttryckts angående den 

långsamma processen att anta en nordisk samekonvention (se avsnitt 3.3), 

Sametingets begränsade resurser, den begränsade samrådsskyldigheten i 

samband med utvinnings- och utvecklingsprojekt bland annat de som 

omfattas av minerallagen, samt de svårigheter som är kopplade till samers 

säkrande av rättigheter till mark och resurser vilket innefattar den höga 

bevisbördan som åläggs samer och avsaknad av rätt till rättshjälp för 

samebyar. Sverige uppmanas också att ansluta sig till ILO 169.75 

                                                
72 Johansson, s. 253. 
73 DO 2008, s. 19. 
74 T 323-09, s. 200. 
75 FN, CCPR/C/SWE/CO/7, Sammanfattande kommentarer om Sveriges sjunde periodiska 
rapport, tillgänglig via manskligarattigheter.se, 2016, 
[http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/831/iccpr-kommitt-ns-slutsatser-och-
rekommendationer-7-e-rapporten-april-2016], besökt 2017-12-14, para 38-39. 
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3.2 Minoritet 
1999 erkände riksdagen samerna som en nationell minoritet i Sverige.76 På 

samma sätt som att ursprungsbefolkningars ställning utvecklats under de 

senaste decennierna har även den internationella rätten angående minoriteter 

utvecklats. FN har tagit fram en deklaration rörande minoritetsrättigheter 

och etablerat en arbetsgrupp vars särskilda område är minoritetsfrågor. 

Dessutom har Europarådet tagit fram en ramkonvention angående skydd för 

nationella minoriteter samt en stadga för att skydda nationella 

minoritetsspråk.77 Genom lagstiftning och andra typer av åtgärder har 

Sverige implementerat Europarådets ramkonvention och språkstadga. 

Främst i minoritetslagen (2009:724) och språklagen (2009:600) återfinns de 

centrala bestämmelserna, och det skydd mot diskriminering som 

minoritetspolitiken strävar efter finns i diskrimineringslagen (2008:567) 

eller i brottsbalken.78 Sverige bedriver en nationell minoritetspolitik, som 

gäller även de andra nationella minoriteterna i Sverige, men också en 

samepolitik som främst rör de samiska näringarna och dess villkor. 

Konflikter kring nyttjandet av traditionella samiska marker av 

majoritetssamhället beskrivs av en statlig utredning från 2017 (SOU 

2017:60) som ett av de centrala problemen inom detta politiska område.79 

 

Europarådet utför granskningar av konventionsstaternas efterlevnad av 

ramkonventionen och språkstadgan var femte respektive var tredje år. 

Granskningskommittéernas utlåtanden är inte rättsligt bindande för 

konventionsstaterna men har ändå betydelse och är av vikt då de i allmänhet 

accepteras av dessa stater. I förhållande till ramkonventionen har 

rekommendationer utfärdats, som bland annat adresserat problem kring 

samiska landrättigheter.80 I den tredje och senaste övervakningen medges att 

en viss utveckling har skett och att Sametingets befogenheter utvidgats, men 

för att garantera tillräcklig inblandning i beslutsprocesser som rör frågor 
                                                
76 DO 2008, s. 11. 
77 Johansson, s. 247. 
78 SOU 2017:60, 51-52. 
79 SOU 2017:60, 62. 
80 SOU 2017:60, 56-57. 
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kring mark och rennäring bör vissa omedelbara åtgärder vidtas. Sametingets 

effektiva deltagande i beslutsfattanden på alla områden som påverkar 

samerna borde säkerställas, exempelvis offentliga angelägenheter som 

samhällsplanering och frågor som rör utbildning och kultur.81 Sametingets 

dubbla roll, som folkvald politisk församling och statlig myndighet, och den 

problematik som detta kan medföra poängteras såväl som den oklara 

rättsliga situationen gällande vinterbetesrätten. Granskningskommittén 

efterlyser behovet av ett förtydligande av rättsläget av vinterbetesrätten i 

förhållande till renbetesmålet från 2011 samt att fler åtgärder för att försäkra 

samernas traditionella livsstil underhålls.82 

 

Den internationella rätten erkänner idag alltså de två olika grupperna 

ursprungsfolk och minoriteter som olika subjekt med olika rättigheter knuta 

till sig. Ursprungsfolkrätten är mer omfattande, även om innebörden av 

dessa rättigheter är omtvistade, eftersom den innefattar självbestämmande 

samt rätt till land och naturresurser.83 Företrädare för samerna har på senare 

tid uttalat att de enbart ser sig som urfolk och inte som nationell minoritet.84 

Sametinget har efterlyst en politik som grundar sig på samernas rätt som 

ursprungsfolk för att säkerställa fortlevnaden av den samiska kulturen, 

språken och näringarna ”som tar avstånd från och bryter mot befintliga 

diskriminerande strukturer”.85 I motsats till ursprungsfolksrätten har Sverige 

anslutit och implementerat den internationella minoritetsrätten, kanske 

eftersom att Sverige har haft lättare att anpassa sig till den. Johansson 

analyserar i sin avhandling den officiella diskursen vad det gäller samernas 

folkrättsliga ställning och kommer fram till att den är förankrad i den 

internationella minoritetsrätten. Han hävdar även att samerna i praktiken är 

behandlade som en ”minoritet de luxe” i Sverige snarare än ett 
                                                
81 Europarådet, ACFC/OP/III(2012)004. Rådgivande kommittén för ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter; Tredje yttrandet om Sverige antaget 23 maj 2012, 2012, 
[https://rm.coe.int/168008c6b3], besökt 2017-11-08, s. 2. 
82 Europarådet, CM/ResCMN(2013)2, Resolution on the implementation of the Framework 
Convention for the Protection of National Minorities by Sweden, 2013, 
[https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c8106], besökt 
2017-11-08. 
83 Johansson, s. 247. 
84 SOU 2017:60, 62. 
85 Larsson & Linna, 2015. 
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ursprungsfolk. Denna särställning grundar sig inte heller på utvecklingar 

som skett i internationell rätt gällande ursprungsfolken utan grundar sig på 

historiska rättigheter som hävd. Etableringen av Sametinget 1993 (se avsnitt 

7.4) är den enda väsentliga adaptationen till ursprungsfolksrätten.86 

 

3.3 Arbete med en nordisk 
samekonvention 

På uppdrag av regeringarna och Sametingen i Sverige, Norge och Finland, 

utarbetade en nordisk expertgrupp ett förslag till en gemensam 

samekonvention 2005. Detta låg till grund för de förhandlingar som skedde 

mellan de tre länderna som sedan 2016 presenterade ett reviderat förslag 

som fortsatts diskuteras av de samiska parlamentarikerna, Samerådet och 

samiska ungdomsorganisationer 2017.87 Ändamålet med konventionen är 

enligt kapitel I artikel 1 i förslaget ”att bekräfta och stärka det samiska 

folkets rättigheter så att samerna kan bevara, utöva och utveckla sin kultur, 

sina språk och sitt samhällsliv med minsta möjliga hinder av 

landgränserna”. I artikel 4 konventionens första kapitel tas rätten till 

självbestämmande upp, som ska uppfyllas genom självstyre i interna frågor 

och i övrigt genom rådfrågning i de frågor som kan få särskild betydelse för 

samerna. Detta preciseras närmre i Kapitel II som är ägnat helt åt 

självbestämmande.88 

 

En enkät från Sameradion och SVT Sápmi visar att stödet för att anta den 

föreslagna nordiska samekonventionen bland de olika partierna som ställer 

upp i sametingsvalet minskar. Sex av åtta ansåg i februari 2017 att förslaget 

skulle antas, men i april uppgav fyra partier att det är ett ganska dåligt eller 

                                                
86 Johansson, s. 257-258. 
87 Danelius, Hans, Promemoria om nordisk samekonvention, Sametinget, 2017, 
[https://www.sametinget.se/112594], besökt 2017-11-23 & Sametinget, Nordisk 
samekonvention, 2017, [https://www.sametinget.se/samekonvention], besökt 2017-11-23. 
88 Sametinget, Konventionstext till nordisk samekonvention. förhandlingsdelegationernas 
förslag 2017-01-13, [https://www.sametinget.se/111445], besökt 2017-11-23. 
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ett mycket dåligt förslag.89 Svenska sametinget skriver på sin hemsida att de 

tre sametingen för tillfället jobbar på att inhämta synpunkter av det samiska 

samhället och att inget beslut har nåtts än.90 Partiet Guovssonásti är ett av de 

partier som har en negativ inställning till förslaget. Partiledarna menar att 

anta konventionen skulle vara att låsa sig vid en för låg ambitionsnivå och 

att konventionen egentligen är en beskrivning av dagsläget och i vissa fall 

tillförsäkrar sämre rättigheter än dagsläget. Vidare menar partiet angående 

konventionen att ”den är långt ifrån vad som gäller inom internationell 

praxis i urfolksrätt, det vill säga de rättigheter som faktiskt bör gälla för oss 

samer som urfolk”.91 

 

                                                
89 Rydenfalk, David, Mer ovisst om nordisk samekonvention, Sveriges Radio, 2017, 
[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6665903], besökt 2017-
11-23. 
90 Sametinget, Nordisk samekonvention. 
91 Stinnerbom, Marita & Utsi, Lars Miguel, Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till 
nordisk samekonvention, Sametingspartiet Guovssonasti, 2017, 
[http://www.guovssonasti.se/Opinion/Uttalanden/Kan-inte-acceptera-foerslag-till-nordisk-
samekonvention/], besökt 2017-12-14. 
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4 Samerna före kolonialismen  

4.1 Siidasamhället och äganderätt 
Samisk kultur formades genom många tusen år av interaktion mellan 

samerna och den kringliggande naturen. När det samiska samhället gradvis 

formades gav detta upphov till den centrala aspekten i samernas kulturella 

och religiösa tradition, att människan och naturen är en helhet. Denna 

livsfilosofi genomsyrar den förkristna samiska religionen och samhällets 

ekonomiska organisation samt resursanvändning.92 

 

Samebyn, som det gamla samiska samhällslivet var ordnat i, kallas också 

siidasystemet. Siidan var ett avgränsat samhälle inom ett territorium som till 

stor del var byggt på gemensam organisation. Vid behov förekom det också 

samarbete med närliggande samebyar.93 Siidasystemet kan beskrivas som en 

form av statslös lokal demokrati.94 Där samhällsorganisationen överlevt 

längst är bland de östsamiska byarna, även kallade Skoltsamebyarna. 

Eftersom samernas självstyre säkerställdes av den tsarryska staten så gjordes 

få intrång i det samiska samhället som bevarades fram till 1917, därefter 

överlevde stora delar fram till 1939. Samernas rättskultur kan man alltså 

spåra hos skoltsamerna, där den kollektiva äganderätten är ett 

grundläggande drag i samernas rätt. Samebyn hade bland skoltsamerna den 

yttersta äganderätten till all mark och vatten. Den gemensamma 

äganderätten uppstod i och med en folkgrupps kollektiva användning av 

marken. Fördelningen av fiske- och jaktområden och hur detta skulle ske 

tillföll siidarådet och området som tilldelades berodde på 

familjen/släktgruppens storlek.95 

 
                                                
92 Baer, Lars-Anders, The Sami – An Indigenous People in Their Own Land, i: The Sami 
National Minority in Sweden. Red. Jahreskog, Birgitta. Almqvist & Wiksell International in 
collab. With Humanities Press for Rättsfonden, New Jersey, 1982, s. 13. 
93 Kvenangen, 29. 
94 Lasko, Lars-Nila, Sami Political Organisation in Sweden, i: Econmic, Social and 
Cultural Rights of the Sami, red. Frank Horn, Lapland’s University Press, Rovaniemi, 1998, 
s. 66. 
95 Kvenangen, s. 30-31. 
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Korpijaakko-Labba presenterar i sin forskning att i motsats till vad tidigare 

forskning påstått att samerna ”redan i svunna tider varit medvetna om 

äganderättens kärnproblem, samt genom sitt uppträdande strävat till att 

normerna för äganderätt måtte tillämpas också på rättsförhållandena dem 

emellan”.96  

 

Staternas inblandning resulterade i att det traditionella siidasystemet gradvis 

försvagades och till slut försvann. Centrala samiska platser blev till kyrkor 

och marknadsplatser och det samiska bruket av markområderna samt 

rättsordningen påverkades.97 Dock lever arvet efter siidan kvar, eftersom de 

nutida samebyarna har sin bakgrund i det gamla siidasamhället. Dagens 

samebyar är ekonomiska föreningar som bedriver renskötsel på ett visst 

område, och de är 51 till antalet.98  

 

4.2 Rättsväsendet 
Siidarådet har varit den centrala apparaten i det samiska rättsväsendet. Innan 

de statliga ingreppen var det siidarådet som hade den högsta beslutande 

makten likväl agerade den som högsta rättsordning. Det var detta råd som 

stod för rättsskipning och verkade som domstol. Antingen på eget initiativ 

eller på begäran av samebyn eller medlem i en annan sameby kunde frågor 

om brott, företeelser och andra missförhållanden tas upp till prövning av 

siidarådet. Vid studier av det östsamiska samhället kan ett ganska strängt 

förhållningsätt konstateras. Mord straffades med döden, prygel och böter var 

påföljder vid stöld. Den som var skyldig till mened förlorade ett finger på 

vänster hand. Siidarådet kunde också förvisa en medlem ur samebyn, eller 

välja att lämna över en brottsling till den statliga (i detta fall ryska) 

                                                
96 Korpijaakko-Labba, s. 473. 
97 Kvenangen, s. 34. 
98 Skielta, Anna, Karta över samebyarna i Sverige, samer.se, [http://www.samer.se/4329], 
besökt 2017-11-07 & Samiskt informationscentrum, Sijdan - det samiska samhället, 
samer.se, [http://www.samer.se/1151], besökt 2017-11-07. 
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rättskipningen. Om en tvist uppkom inom siidan utsåg siidarådet en äldre 

ansedd man till att reglera den.99 

 

4.3 Beskattningen av samer 

4.3.1 Tidig beskattning 
Exploatering av samernas resurser började under tidig medeltid och ökade 

under 1300- och 1400-talen då handeln med samerna blomstrade. Flera 

stater ansåg sig berättigade att beskatta samerna i Lappland vilket 

resulterade i att samerna fick betala ut skatter åt flera håll.100  Vissa 

samebyar betalade skatt till Sverige, Danmark och Ryssland eftersom under 

en längre tid fanns en avsaknad av bestämda gränser i norr. Gränsen mellan 

Ryssland och Sverige bestämdes för första gången år 1323.101 

4.3.2 Lappskatteland  
Så tidigt som under mitten av 1500-talet brukade enskilda samer särskilda 

markområden med sedvanerätt.102 Skattelängderna från mitten av 1500-talet 

vittnar om att samefamiljer hade sina egna fiskesjöar. Fogdarna registrerade 

samen tillsammans med sin sjö och den ålagda skatten. På samma sätt 

angavs senare vid mitten av 1500-talet även landområden. De enskilda 

områdena varpå samefamiljen jagade och fiskade benämndes 

lappskatteland. Områdena kunde även kallas skattefjäll eller lappskattefjäll 

beroende på vart de var belägna. Skattelanden var oftast tydligt avgränsade 

territorier som kunde förfogas över precis som annan enskild egendom, dvs. 

överlåtas, ärvas, skänkas förpantas och arrenderas ut. Dessa skatteland var 

väl etablerade och hade även statligt erkännande i och med att de togs upp i 

skattelängderna och domstolarna behandlade områdena som annan 

egendom.103 De samiska skattelanden är alltså fullt jämförbara med 

fastigheterna i landet i övrigt, i egenskap av enheter avskilda med bestämda 

                                                
99 Kvenangen, s. 32-34. 
100 Baer, s. 13. 
101Ruong, Israel, Samerna i historien och nutiden, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s. 48. 
102 Ruong, s. 51. 
103 Lundmark (1998), s. 59. 
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gränser.104 Något som har belysts genom rättshistorisk forskning är att 

samernas äganderätt av land, vilken var grundad på lappskattelanden, var 

jämställd eller nästan jämställd med den övriga befolkningens intill mitten 

av 1700-talet. Sedan försvagades rätten succesivt.105 

 
 

                                                
104 Korpijaakko-Labba, s. 327. 
105 Korpijaakko-Labba, s. 468 & Ruong, s. 62. 
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5 Kolonisering av Sápmi 

5.1 Ökat statligt intresse till aktiv 
kolonialisering  

Det finns kunskap om enstaka deklarationer från 1320-talet och framåt från 

olika regenter i Norden som rör kolonialiseringen av de nordligaste 

markerna. Ett exempel är kungörelsen i ett kungligt brev från 1340 av 

Magnus Eriksson som stadgade att den som var döpt eller trodde på Kristus 

och ville bosätta sig i Lappmarken fritt fick äga det han tog i besittning. 

Konsekvensen av detta påbud var att samerna inte längre hade ensamrätt till 

sina marker. Idén om att lappmarkerna stod öppna för alla och att obebyggd 

mark hörde till svenska kronan blir allt tydligare under 1500-talet i och med 

brev utfärdade av Gustav Vasa.106  

 

I början av 1600-talet ökade den statliga aktiviteten i lappmarkerna. 

Beskattningen av samerna dubblerades, och utöver att betalas i skinn så 

drevs skatten in i form av livsmedel. Den hårda beskattningen resulterade i 

en försörjningskris som försatte samer i tiggeri eller medförde att många 

sökte sig till Norge för att fly undan den tunga beskattningen. Med hot om 

stränga straff försökte staten tvinga tillbaka dessa samer till lappmarkerna. 

När staten ca 20 år efter skatternas införande insåg att pålagorna måste 

minskas väcktes samtidigt ett nytt intresse för samernas marker då första 

silverfyndigheten upptäcktes. Tvångsrekrytering av samer till 

malmtransporter leder återigen till försörjningsproblematik bland den 

samiska befolkningen.107  

 

Staten försökte också genom särskilda förmåner som skattelättnader locka 

svenska nybyggare till de nordligare områdena. Jordbrukskolonisationen 

innebar att nybyggare slog sig ner på gamla skatteland med kronans 

                                                
106 Korpijaakko-Labba, s. 430 & Ruong, s. 50. 
107 Catomeris, Christian, Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna, 
Ordfront, Stockholm, 2004, s. 192-193. 
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uppmuntran och stöd. Denna mer aktiva hållning för kolonialiseringen av 

Lappland från och med slutet av 1600-talet fick konsekvenser för den 

samiska befolkningen under 1700-talets gång eftersom att samernas urgamla 

rätt till sina markområden urholkades administrativt.108 1673 inrättades ett 

kolonisationsplakat.109 Riktlinjerna i plakatet är otydliga vad det gäller hur 

nybyggare fick slå sig ner och vad som skulle gälla i fall att konflikter 

uppstod. Detta kan vara eftersom att lagstiftningen byggde på vad som 

kallas parallellteorin, där man utgick ifrån att ursprungsbefolkningen och 

nybyggarna skulle kunna leva sida vid sida utan att detta skulle förorsaka 

några större konflikter. Till en början inleddes nybyggsverksamheten utan 

att skapa större disharmonier mellan samer och nybyggare.110 Före 

kolonisationsplakatet utgjordes grunden av jorddispositionen i Lappmarken, 

även i juridisk mening, av lappmannanäringarna (jakt, fiske och renskötsel). 

Dessa näringsutövningar låg till grund för ägarens rättsställning inom 

landområdet då rättsförhållandena inom samebyar och lappskatteland 

preciserades i lappmarkspraxis. Den speciella markindelning, som 

lappmannanäringarna var grunden till, var också föremål för 

jordbeskattningen annan rättslig praxis som gällde ekonomisk förvaltning. 

Nybyggesverksamheten medförde att en modell för ägande och 

fastighetsindelning vid sidan av den nyss nämnda etablerades, som istället 

var sprunget ur vad som var bekant för bönderna. Relationen mellan dessa 

markanvändningssystem har varit föremål för analyser i tidigare forskning 

som i äganderättsfrågan har haft ett negativt utfall för samernas del i dessa 

juridiska slutledningar. Äganderätt till land och vatten har ansetts uppstå i 

och med nybyggesverksamheten till skillnad från den samiska 

jorddsipositionen som ej ansetts medföra sådana rättigheter. Det har ansetts 

att den samiskt utövade markanvändningen inte utgjorde något hinder för 

nybyggesverksamheten vilket har använts som ett väsentligt bevis på 

samernas inte innehar äganderätt till jord.111 Denna syn på rättighetsförvärv 

kan återkopplas till kapitel två och den kolonisationshistoriska 

                                                
108 Catomeris, s. 196 & Ruong, s. 52. 
109 Kongl. Plakat den 27 september 1673, angående lappmarkernas bebyggelse. 
110 Korpijaakko-Labba, s. 433. 
111 Korpijaakko-Labba, s. 429-430. 
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teoribildningen. Som framlagts tidigare visar dock modernare forskning att 

samernas rättsliga ställning fram till mitten av 1700-talet var lika stark eller 

näst intill lika stark som hos övrig befolkning.112 

 

Samerna trängdes successivt tillbaka längre norrut som en följd av den 

aktiva kolonialiseringen och bosättningen från svensk sida.113 Det kan talas 

om en vändning i svensk samepolitik vid mitten av 1700-talet. Samerna blev 

som följd av det ökande antalet nybyggare en allt mindre del av 

befolkningen i områden som Jämtland, Härjedalen och övre Norrland och 

rennäringen fick mindre betydelse då andra näringar som jordbruk utvecklas 

och gynnades av staten. De tidigare rättigheterna som samerna haft till land 

och vatten började tas ifrån dem, de trängdes undan och började allt mer 

betraktas som ett socialt problem.114 De lokala domstolarna som tidigare 

tagit hänsyn till samernas rätt i förhållande till sina skatteland börjar istället 

döma till nybyggarnas fördel då tvister mellan renägare och jordbrukare 

uppstod. Även i arvsrättsliga frågor började domstolarnas utfall bli allt mer 

till samernas nackdel. Domstolarna underkände att stadfästa arvsrätt till 

skattelanden allt oftare och mot slutet av 1800-talet upphörde sådana 

upplåtelser helt. Dessa marker sågs i allt större grad som statlig egendom.115 

De statliga ämbetsmännens agerande var inte alltid förenliga med god 

rättsordning när det kom till bemötandet av konkurrensen mellan 

skattelandsinnehavare och nybyggare.116 Mitten av 1700-talet till mitten av 

1800-talet kan således benämnas som ett rättsosäkerhetens århundrade för 

samerna, eftersom jordbrukskolonisterna tog land i anspråk som om det vore 

ett obebott herrelöst land.117  

 

                                                
112 Korpijaakko-Labba, s. 468 & Ruong, s. 62. 
113 SOU 2017:60, 49. 
114 Lundmark (1998), s. 67. 
115 Catomeris, s. 196. 
116 Ruong, s. 219. 
117 Ruong, s. 226. 
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5.2 Religionsförbud 
Samerna kom i kontakt med kristendomen redan under medeltiden. Det sägs 

att en del samer döpte sig under 1300-talet, dock finns det arkeologiska fynd 

som tyder på att de som tog till sig kristendomen inte övergav sina gamla 

gudar utan snarare inkorporerade den kristna guden som ytterligare en av 

sina gudar.118 

 

Skärpt kontroll över samerna under början av 1600-talet innebar också en 

etablering av kyrkan. Kyrkor byggdes och prästerna fungerade som statens 

förlängda arm i lappmarkerna. Den samiska religionen sågs vid denna tid 

som ett utryck av hedendom, då religiös avvikelse inte tolererades. 

Kyrkoplikt och husförhör ålades samerna och för att få bukt med den 

nomadiserade delen av samerna inrättades utbildning av samiska präster och 

lärare. Ett femtiotal häx- och vidskepelseprocesser ägde rum mot samer 

under perioden 1639-1749. Detta är ett resultat av dåtidens lagar som 

föreskrev att religiös avvikelse måste rapporteras och den anklagade måste 

ställas inför rätta. Främst var det män som ställdes inför rätta, troligtvis 

eftersom det var de samiska schamanerna, nåjderna, som statsmakten ville 

åt. Det bör nämnas att i andra delar av landet utfördes vidskepelseprocesser i 

hundratal mot människor som inte var samer. Att processerna också berörde 

samer visar dock på hur statens kontroll av samer ökar och inte minst vilket 

synsätt statsmakten hade på befolkningen och livsstilen.119 Till en början 

fortsatte den gamla religionen att dominera, dock fick svenska staten och 

kyrkan mer framgång i kristnandet av samerna mot mitten av 1700-talet.120 

 

5.3 Lappkodecillen 
På mitten av 1700-talet reglerades gränsen mellan Sverige och Norge i ett 

gränstraktat. Det bör nämnas att i arbetet med gränsen tillfrågades samerna 

av en kommission om vart den borde gå. Lappkodecillen, som ibland 

                                                
118 Lundmark (1998), s. 51. 
119 Catomeris, s. 193-194. 
120 Lundmark (1998), s. 53. 
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omnämns som samernas ’Magna Carta’, är ett bihang till traktaten som 

reglerar samernas rättigheter från 1751.121 Kodecillen slog fast samernas 

rörelsefrihet över gränsen, samt att de ägde sina skatteland och endast 

betalade skatt till ett rike. Det stadgades också att eventuellt krig mellan 

Sverige och Danmark-Norge ej fick påverka den handel som samerna 

bedrev och deras flyttningar över gränsen.122 I övrigt skulle statens 

krigsföring inte heller påverka samerna, eftersom om en same begick en 

krigisk handling skulle straffutmätningen ske som om gärningen var utförd 

”uti fredlig tid begången” och inte efter krigsbruk.123 Dock var samerna 

enligt kodecillen tvungna att välja att tillhöra antingen Norge eller Sverige, 

även om de behöll en allmän rätt till renskötsel så miste de områden i det 

land de valt bort utan ersättning.124 Av kodecillen framgick också att 

samerna fick sköta delar av rättsskipningen själva, den så kallade lapprätten 

(se nedan).125  

 

Lappkodecillen reglerade inte bara samernas rätt att passera över 

landsgränsen utan fastslog också att den lappska nationen skulle 

upprätthållas. Därför har lappkodecillen nu i efterhand setts som ”ett 

dokument som erkände samernas ursprungliga suveränitet och rättigheter i 

traditionella områden”.126 Lappkodecillen ersattes 1883 av en svensk-norsk 

lag, Förordning rörande de Lappar, som med renar flytta emellan de 

förenade konungarikena Sverige och Norge127, vars struktur och lydelse till 

stor del kan återfinnas i den första svenska renbeteslagen. 1883 års lag var 

resultatet efter utdragna förhandlingar, koloniseringen av lappmarkerna 

ansågs medföra förändrade förhållanden och ny lagstiftning bedömdes 

nödvändig för att reglera den samiska tillvaron men också relationen mellan 

”bofasta och lappar”.128 

                                                
121 Ruong, s. 54 & Lundmark (1998) s. 65. 
122 Förzta Bihang eller Codecill til Gräntzte-Tractataten emellan Konungarikerne Swerige 
och Norige, Lappmännerne beträffande (Lappkodecillen), 10 §, 2 § & 4 §. 
123 Lappkodecillen, 11 §. 
124 Lappkodecillen, 5 § & 10 §. 
125 Lundmark (1998), s. 65.  
126 Dahre, s. 128. 
127 SFS 1883:29. 
128 Mörkenstam, s. 82. 



 38 

 

5.4 Lapprätten   
Gustav Vasa erkände samernas sedvanerätt år 1526 och nämner samernas 

äganderätt till land i två brev i mitten av 1500-talet. Under 1600-talet hade 

gammal samisk sedvanerätt stort inflytande och låg till grund för domar i 

häradsrätterna. Främst gällde tvisterna om markfördelning och man följde 

då en behovsprincip som kan härledas till rättsordningen under 

siidasystemet. Antalet familjer fick inte överstiga vad marken kunde bära.129  

 

De centrala marknadsplatserna som uppstod under 1600-talet kom att störa 

den traditionella samiska samhällsorganisationen, exempelvis i Lule 

lappmark infördes ett centralt råd för hela området istället för samebyarnas 

lokala siidaråd. Det svenska rättsväsendet fick allt mer inflytande i de 

nordligare områdena, dock hade samerna inflytande i domstolarnas arbete 

eftersom nämnden i Lule lappmark enbart bestod av samer intill 1600-talets 

mitt. Parallellt med det svenska rättsväsendet fortgick även den samiska 

rättskipningen.130 

 

I och med den ovannämnda lappkodecillen 1751 erkände staten rätten för 

samerna att utse en lapplänsman och två nämndemän vilka ansvarade för 

skattefördelningen i byn samt att se till att flyttningarna utfördes enligt de 

regler som stadgats. Dessa skulle även agera som samisk domstol och utföra 

rättsskipning enligt ”lapparnas sedvanor” i mindre tvister, tilldela 

bestraffningar vid slagsmål, se till att skulder betalades och att arvsskiften 

genomfördes korrekt. Samerna fick alltså sköta delar av sin rättsskipning 

själva enligt kronan, den så kallade lapprätten, som redan sedan under en 

längre tid hade länge praktiserats i alla fall de nordligaste samebyarna. Även 

i svensk domstol togs hänsyn till samiska rättssedvänjor i de mål där samer 

var involverade. Domböcker från denna tid vittnar om tillämpad lapprätt i 

frågor som exempelvis arvsfördelning. Kvinnor och män hade enligt samisk 

                                                
129 Kvenangen, s. 34 
130 Kvenangen, s. 35. 
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rättstradition samma arvsrätt. Även om spår av lapprätten har hittats så finns 

det en ovisshet kring i vilken utsträckning tingen accepterade denna och 

under hur lång tid. Det återstår att undersöka domböckerna för att få svar på 

detta, då ingen sådan redogörelse ännu gjorts.131 

                                                
131 Lundmark (1998), s. 65-66. 
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6 Rasismens tidevarv – 1800-
tal och tidigt 1900-tal 

6.1 Darwinism och biologisk rasism  
Charles Darwin introducerade 1859 sin evolutionsteori i Origins of Species 

och utvecklade sedan sin teori genom att placera den på mänskligheten i The 

Descent of Man 1871. De mest kända dragen i Darwins teori är det naturliga 

urvalet och de bäst anpassades överlevnad som fick ett kraftigt genomslag. 

Han menade att de mindre utvecklade mänskliga raserna skulle dö ut till 

förmån för de mer överlägsna och civiliserade raserna.132 Modern 

evolutionsbiologi grundar sig till betydande del på Darwins idéer. Även om 

Darwins arbete är av vikt, ska hans verk och slutsatser ses i förhållande till 

den tid då de tog form och dåtidens biologiska kunskaper och värderingar. 

Vid hans tid var exempelvis genetiken helt outvecklad vilket ledde till att 

hans slutledningar i många specifika fall blev inkorrekta.133  

 

Darwins teorier, som främst gällde uppkomsten av djur- och växtarter, 

applicerades av forskare och filosofer även på olika människorasers och 

kulturers uppkomst. Denna grupp teorier kallas för socialdarwinism, och de 

teorier som bygger på att en viss ras eller kultur alltid är överlägsen brukar 

omnämnas som vulgärdarwinism. 134 Herbert Spencer var en av dem som 

under det sena 1800-talet ville anpassa evolutionsteorier till människan och 

de sociala samt politiska systemen och brukar ses som grundaren av 

socialdarwinismen.135 Spencer argumenterade för en progressiv utveckling, 

och ”den starkares rätt”. Samhället skulle inte ingripa i den naturliga 

processen i kampen om resurser eftersom att låta den starkare av 

konkurrenterna vinna skulle gynna arten som helhet. Att referera till 

                                                
132 Eriksson, Gunnar, Darwinism and Sami Legislation, i: The Sami National Minority in 
Sweden, red. Jahreskog, Birgitta, Almqvist & Wiksell International in collab. with 
Humanities Press for Rättsfonden, New Jersey, 1982, s. 89-90. 
133 Björklund, Mats, Evolutionsbiologi, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 15. 
134 Henrysson, Sten, Darwin, ras och nomadskola: Motiv till kåtaskolreformen 1913, 
Forskningsarkivet vid Umeå Universitet, Umeå, 1993, s. 4-5. 
135 Björklund, s. 219. 
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Spencers teorier som socialdarwinism är i viss mån vilseledande, eftersom 

Spencer argumenterade emot Darwins ståndpunkt angående selektionens 

blindhet för arters framtida nytta. Istället formades socialdarwinismen av 

Jean-Baptiste de Lamarcks och Ernst Haeckels idéer om evolution och 

biogenetik vilket resulterade i en teori baserat på en naturlig stege av 

utvecklingsstadier, där olika utvecklingsformer ansågs högre och lägre 

stående i relation till varandra.  De idéer som socialdarwinismen grundar sig 

på har visat sig vara fel och är nu förkastade av biologin.136 

 

Socialdarwinismen berörde situationen inom ett samhälle, dock är det inte 

förvånande att samma tankegångar applicerades på samhällen och folk 

emellan. Darwinism var användbart i en tid av kolonialism som slutet av 

1800-talet var för de imperialistiska makterna i Västeuropa. 

Kolonisationsmakter applicerade teorin på de koloniserade folken, som 

antingen ansågs som en underlägsen ras som enligt naturlagarna var dömda 

att dö ut, eller så var det en underlägsen kultur som på samma sätt var dömd 

att dö ut. De imperialistiska makterna ansågs vara bärare av civilisation, 

alltså en högre utveckling.137 

 

6.2 Rasism och samerätt 
Under 1800-talet spreds alltså dessa evolutionsteorier som byggde på en 

hierarki mellan befolkningsgrupper. Socialdarwinismen accepterades i 

Sverige av framstående vetenskapsmän. Rangordningen baserades på olika 

kulturella utvecklingsstadier, där jägaren och fiskaren ansågs på botten av 

utvecklingsstegen och jordbrukande folk ansågs ha en högre nivå av 

utveckling. Samer som nomader föll in mellan dessa stadier. Under 1800-

talets gång fick forskningen en alltmer rasistisk riktning och den biologiska 

rasismen blev en vetenskap. Rasforskarna ansåg att samerna utgjorde en del 

                                                
136 Björklund, s. 220-221. 
137 Eriksson, s. 91, 93. 
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av den mongoliska folkstammen. Därmed ansågs samen vara snäppet över 

”negrerna” och långt ifrån den högst stående rasen ”germanerna”.138  

 

Under senare halvan av 1800-talet kom den biologiska rasismen spela stor 

roll för samepolitiken eftersom evolutionsteorin hade betydande inflytande 

på tidens teoribildning som diskuterats i kapitel 2 i denna uppsats.139 

Samerna blir från 1800-talets mitt föremål för vad som kan beskrivas som 

en vetenskaplig gravplundring och mäthysteri. Mätandet av kranier blev till 

en egen vetenskap och Lappland blev föremål för en etnografisk turism för 

forskare från hela Europa. Verksamheten finansieras till stor del av de 

svenska myndigheterna.140 1919 publicerades Herman Lundborgs bok 

Rasfrågor i modern belysning, och i denna beskrivs en lapsk ras och dess 

kvalitéer och utseende.141 Vidare beskrivs ”Den lapska rasen kan knappast 

räknas bland de högre. Den är tvärtom en efterbliven utvecklingsform av 

människan”.142 Herman Lundborg blev sedan chef över Statens institut för 

rasbiologi när den öppnades i Uppsala 1922.143 Efter slutet på första 

världskriget påbörjades en reorganisering av svensk vetenskap och 

Lundborg propagerade starkt för rashygien och inrättande av rasbiologiska 

forskningsinstitut och menade att detta borde vara en del av kulturfolkens 

självbevarelseinstinkt.144 Rasbiologiska institutet i sig har inte haft direkt 

inverkan på samers rättigheter och de lagstiftningar som gällt samer 

eftersom institutets fokus var den svenska folkstammen.145 Ändå så vittnar 

institutionens inrättande om de rasistiska idéströmningars förankring i 

Sverige som vetenskap. 

 
Bilden av samerna som en lägre stående ras fortsatte vara utbredd fram till 

mitten av 1900-talet. Behovet av att beskriva samerna som lägre stående 
                                                
138 Henrysson, s. 5 & Catomeris, s. 202-203. 
139 Korpijaakko-Labba, s. 23.  
140 Catomeris, s. 199. 
141 Lundborg, Herman, Rasfrågor i modern belysning, med särskild hänsyn till svenska 
folket: populär handledning, Nordstedt & söners förlag, Stockholm, 1919, s. 44-45. 
142 Lundborg, s. 45. 
143 Broberg, Gunnar, Statlig rasforskning: en historik över rasbiologiska institutet, Lunds 
Universitet, Lund, 1995, s. 11-12.  
144 Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias, Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering 
i Sverige, Dialogos, Stockholm, 2005, s. 35-36. 
145 Lundmark (2008), s. 219. 
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kopplas delvis till behovet av ett berättigande när det gällde frågor som 

äganderätt.146 Svensk officiell politik anslöt sig till den socialdarwinism som 

var populär på den europeiska kontinenten, och på så sätt blev 

konfiskeringen av samernas land legitim.147  

 
Cramér har påvisat hur socialdarwinistiska strömningar har haft inverkan på 

den lagstiftning som tillkom under slutet av 1800-talet som diskuteras mer 

utförligt nedan. Cramér menar att en starkt nedlåtande kolonial syn på samer 

är framträdande bland högt uppsatta ämbetsmäns som de inflytelserika 

svenska juristerna Knut Olivecrona, Ivar Afzelius, Albert Ehrensvärd och 

Åke Holmbäck.148 Justitierådet Olivecrona ändrade drastiskt sin åsikt från 

en samevänlig linje på början av 1880-talet till att 1884 istället ge uttryck 

för en vulgärdarwinistisk och kolonialistisk ståndpunkt.149 Mellan 1884 och 

1886 tas initiativ till lagutvidgningar som för samerna är oförmånlig. 

Samerna omyndigförklaras och enligt Cramér kan man säga att ”politik tar 

över juridik permanent”.150  

 

6.3 Renbeteslagstiftning 
På slutet av 1800-talet infördes en omfattande lagstiftning efter att klagomål 

mottagits från såväl som nomadiserande samer och bofasta svenskar. De 

första renbeteslagarna som infördes 1886 och 1898 hade därmed ett syfte att 

definiera relationen mellan samer och bofasta svenskar som tidigare varit 

odefinierad.151 Den svensk-norska lagen från 1883 hade en stor inverkan på 

hur renbeteslagen formulerades och legitimerades eftersom denna reglering 

avgränsade och definierade det samepolitiska området och dess centrala 

frågeställningar. En stabil grund etablerades för den särlagstiftning som 

                                                
146 Catomeris, s. 205-206. 
147 Dahre, s. 184. 
148 Cramér, Tomas, Samernas rätt till land och vatten, SvJT, 1989, 
[http://svjt.se/svjt/1989/389], besökt, 2017-10-17, s. 390. 
149 Cramér (1989), s. 391. 
150 Cramér, Tomas, Ethnic Sami Cleansing without human bloodshed, Exkurs F och G till 
föreläsning av Tomas Cramér i Jokkmokk 2004-02-06, 2004, Jokkmokk, 2004, s. 20. 
151 Mörkenstam, s. 84. 
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sedan infördes i Sverige angående renskötseln, där samen ansågs vara same 

i egenskap av sina renar och sin nomadiserade livsstil.152 

 

Precis som i andra delar av världen, kan en rasistisk offensiv gentemot en 

urbefolkning spåras i Sveriges historia. Även om situationen i Sverige 

jämfört med andra delar av världen inte var lika brutal, så blev följderna 

desamma. När riksdagen antog 1886 års renbeteslag förlorade samerna 

nämligen slutgiltigt ägandet till sina lappskatteland. Som tidigare nämnts 

hade samerna succesivt förlorat rättigheter under en längre tid i och med 

agerandet av lokala myndigheter och domstolar men nu slogs det fast att 

samerna inte hade några egna marker i en riksomfattande lag.153 Den 

enskilde samens rättigheter blev starkt påverkade då den individuella 

renbetesrätten gick förlorad och lagstiftningen istället slog fast en kollektiv 

renbetesrätt. Enskilda samers uppehållsrätt med sina renar var beroende av 

tillhörigheten till en sameby, som bestämdes av födelseplatsen.154 En 

ståndpunkt värd att diskutera är dock att 1886 års lag var bättre än ingen lag 

alls, då detta medförde en återgång till en fastare rättsordning efter en tid av 

rättsosäkerhet för samer samt att lagen erkände ensamrätt till renskötseln 

och bruksrätt till jakt och fiske.155 

 

Den kollektiva renbetesrätten sågs som ett privilegium, som inskränkte på 

övrig befolknings privata äganderätt och som ett hinder för civilisationens 

utbredande. Eftersom dessa privilegier var knutna till renskötsel förstärktes 

vikten av att skilja på samer och svenskar, och andra delar av den samiska 

kulturen hamnar i skymundan då fokus låg på rennäringen. Detta medförde 

även att det fanns ett behov av att kunna argumentera för varför samer bör 

särbehandlas.156 Huvudsakligen användes tre olika argument med 

utgångspunkt i ekonomi, rasbiologi och kultur. Renskötseln ansågs ur en 

nationalekonomisk utgångspunkt värd att stödja eftersom det var den enda 

näring i fjälltrakterna som kunde ge vinst, samernas överlevnad som ras 
                                                
152 Mörkenstam, s. 82-84. 
153 SFS 1886:38 & Lundmark (1998), s. 94. 
154 SFS 1886:38, 5 § & Mörkenstam, s. 94-95. 
155 Ruong, s. 226. 
156 Mörkenstam, s. 84-86. 
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hängde på rennäringen och var i behov av statens skydd samt att samerna 

som nomadfolk genom sina sedvanor hade rätt till ”sitt urgamla näringsfång 

med tillhöriga markområden”.157 

 

Statliga lappfogdar etablerades för att se till att lagarna efterlevdes samt 

hindra konflikter mellan bofasta och samer. Detta innebar även att samerna 

sattes under förmyndarskap och förlorade rätten till att föra sin egen talan då 

det var lappfogdarna som företrädde dem inför myndigheter och makthavare 

samt hade i uppgift att ta tillvara samernas ekonomiska och sociala 

intressen. Detta uppfattades av samer som en omyndighetsförklaring, och 

systemet har i olika namn fortgått fram till 1971. Samernas politiska 

inflytande försämrades även under slutet av 1800-talet. Renbetesrätten 

bedömdes inte som en ekonomisk tillgång, vilket ledde till att samer varken 

hade statlig eller kommunal rösträtt. Detta eftersom rösträtten på senare 

delen av 1800-talet var graderad efter förmögenhet.158 

 

Idén om att en ”lapp-ska-vara-lapp” fick fäste under första hälften av 1900-

talet och samepolitiken formades därefter. Fördomen om ”samen och renen” 

fick ytterligare rättsliga konsekvenser för den samiska befolkningen då 

definitionen av vem som är same institutionaliseras i lag. Mellan 1917 och 

1928 etableras lagstiftning som resulterar i att endast renägare är att 

betraktas som lappar. Detta ledde till att de samer som inte var en del av 

rennäringen fick försämrade livsförhållanden.159 Cramér menar att 

uppsplittringen av det svenska samefolket medförde att icke-renskötande 

samer fråntogs sin samiska markrätt på ett olagligt vis.160 1928 års lag 

stadgar i 1 § 1 stycke sista mening: ”Med lapp avses i denna lag var, som 

enligt vad nu är sagt äger rätt till renskötsel; och den lapp, som själv eller 

genom medlemmar av sitt hushåll driver renskötsel, kallas renskötande 

lapp”.161 

 
                                                
157 Mörkenstam, s. 88. 
158 Lundmark (1998), s. 94-95. 
159 Catomeris, s. 211-214 & Mörkenstam, s.90. 
160 Cramér (2004), s. 20. 
161 SFS 1928:309, 1 §.  
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Denna lagstiftning vilar på en princip som senare underkänts av HD 1981, 

det så kallade ”lapp-privilegiet” som konstruerades av staten.162 Eftersom 

lagen likställde same med renskötare betraktades den resterande delen av 

den samiska befolkningen som övrig befolkning. Det estimeras att idag är 

det ca 10 procent av samerna som är renskötare, resterande var i rättslig 

mening fram till 1993 och etableringen av Sametinget inte att betraktas som 

samer.163 Det går därför att konstatera att lagstiftaren till stor del skapat 

bilden av ”samen”, eftersom samiskhet definieras och institutionaliseras i 

lagstiftning under det tidiga 1900-talet.164 

6.4 Nomadskola 
I utredningen av lappskoleväsendet 1909165 finns starka bevis på hur 

rasistiska tankar hade direkt effekt på samer. Renskötsel och civilisation 

ansågs oförenliga och detta påstods vara den naturliga orsaken till den 

underutvecklade samiska kulturen. Att nomadbarn skulle ha samma 

kunskaper som andra barn ansågs inte nödvändigt för deras naturliga 

livsuppgifter. Att gå i skola gjorde barnen mindre benägna att sedan leva 

som nomader och detta sågs som ett hot mot den samiska folkstammen, eller 

rasen, eftersom den skulle dö ut tillsammans med nomadlivet.166  

 

I förslaget till vad som även kallas kåtaskolreformen motiverar utredaren: 

Renskötseln fordrar därför att lappen förer ett nomadiserande lif. Detta fria lif 

är ock hans rätta element, hans lust och fröjd, då han icke genom långvarig 

vistelse bland bofaste, särskildt i ungdomsåren, bilfvit förvekligad och 

obekväm för nomadens mödomsamma vandringar i fjällens ödemarker under 

köld och snöstormar.167 

 

I utredningen poängteras att ett stort antal ”lapska barn” blivit utan 

undervisning, något som omorganisering skulle åtgärda. Utgångspunkten för 

                                                
162 Cramér (1989), s. 390. 
163 Dahre, s. 128. 
164 Mörkenstam, s. 103. 
165 Bergqvist, Olof, Förslag till omorganisation af lappskoleväsendet, 1909, Luleå. 
166 Mörkenstam, s. 98-99. 
167 Bergqvist, s. 18. 
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förslaget var att tillförsäkra så god undervisning som möjligt för flyttsamers 

barn samtidigt som att undervisningen behövde ordnas så att barnen inte 

avvändes från nomadlivet och därigenom bidrog till försvagandet och 

utrotandet av ”lappstammen”.168 Det ansågs av vikt att inte ta ”ta lappen ur 

lappen”.169 

 

Propositionen om lappskolor lades fram 1913170 och resulterade i att 

nomadundervisningen blev obligatorisk för de renskötande fjällsamers 

barn.171 Eftersom att civilisation och renskötsel betraktades som oförenliga 

skildes så kallade skogssamers och fjällsamers barn från varandra. 

Skogssamerna bedömdes av staten som fördärvade nomader, deras livsstil 

var inte lika genuint samiskt, och tillsammans med bofasta samer 

hänvisades de till samma skolor som den övriga befolkningen. Fjällsamer 

däremot hänvisades till nomadskolor där undervisningen var kortare, på en 

lägre nivå och ägde rum i träkåtor.172 I enlighet med lagstiftningen 

upprättades hushållskåtor som det var vanligt att barnen bodde i under 1920- 

och 30-talen. Dessa blev med en gång impopulära, och fick sedan en hel del 

kritik riktad mot sig främst gällande deras primitiva karaktär samt att de 

utgjorde en hälsofara. I jämförelse med folkskolans allt bättre skolhem 

upplevdes de också som en orättvisa.173 

6.5 Tvångsförflyttning utan rättslig 
prövning 

Enligt Cramér begicks de verkligt stora kränkningarna mot samerna i nära 

anslutning till unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905. 1912 

beslutades det av utrikesexcellensen juris doktor Albert Ehrensvärd om 

förflyttning av nordsamer söderut i Sverige.174 Att hitta Ehrensvärds beslut 

har visat sig svårt, något som kan förklaras av Cramérs redogörelser. Det 

                                                
168 Bergqvist, s. 20. 
169 Lundmark (1998), s. 99. 
170 Prop. 1913 nr 97. 
171 SFS 1913:287 § 15 & Lundmark (1998), s. 99-100. 
172 DO 2008, s. 18 & Mörkenstam, s. 100. 
173 SOU 1960:41, s. 41. 
174 Cramér (1989), s. 393. 
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var nämligen fråga om en hemlig överenskommelse mellan Sverige och 

Norge, vilken syftade till att inskränka samiska rättigheter och flyttningar 

över landsgränserna, i strid med gällande grundlag.175 

 

När Sverige och Norge enades om en ny renbeteskonvention år 1919, 

fastställdes det i detalj hur och när samer från Sverige fick bedriva 

renskötsel i Norge, vilket medförde att vissa samer förlorade stora delar av 

sina sommarbetesområden. Myndigheternas lösning när sommarbetet i 

Norge inte längre räckte till för renarna i de nordligaste samiska byarna var 

alltså förflyttningarna söder ut. Det var önskvärt att få dessa förflyttningar 

att framstå som frivilliga och därför fick samerna skriva under en ansökan, 

detta var dock inte fallet som nämnts ovan. En lag från 1925 gav 

myndigheterna befogenheten att använda tvång för att kunna leva upp till 

konventionens mål. Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge och den 

politiska situationen som följde har inneburit stora kränkningar mot samer. 

Rätten att nyttja urgamla betesområden förlorades, länsstyrelsen använde 

tvång för att genomföra flyttningar och till sist kunde samerna inte påverka 

vart flytten skedde utan detta var myndigheternas beslut.176 En omfattande 

grundlagsstridig tvångsförflyttning av nordsamer i Sverige skedde alltså 

mellan 1920-1939.177 Tvångsförflyttningarna utfördes utan rättslig prövning 

av varken nordsamernas eller sydsamernas rätt. Detta kan förklaras som 

yttringar av vulgärdarwinistiska idéer enligt Cramér.178  

 

                                                
175 Cramér, Tomas & Ryd, Lilian, Tusen år i Lappmarken: juridik, skatter, handel och 
storpolitik, Ord & visor, Skellefteå, 2012, s. 185-186. 
176 Kvenangen, s. 98-99. 
177 Cramér (2004), s. 17. 
178 Cramér (1989), s. 393. 
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7 Senare utveckling – 1950 och 
framåt  

7.1 Efterkrigstiden – diskursiv förändring  
Den offentliga svenska samepolitiken fick en uppenbar diskursiv förändring 

vid mitten av 1900-talet som kan kopplas samman med den allmänna 

samhällsutvecklingen som skedde vid denna tid. Samhällets utveckling 

gjorde det nödvändigt att utforma en ny lagstiftning som beaktade kraven på 

den moderna tidens demokratiska samhälle. Att använda öppet rasbiologiska 

argument ansågs inte längre acceptabelt inte heller att referera till samernas 

traditionella levnadsätt som nomader som en lägre stående kultur. Detta 

betyder att motiven till tidigare åtgärder måste skrivas om och den tidigare 

diskursen färgad av rasbiologi, kulturell överlägsenhet samt paternalism 

måste suddas ut. Inom vissa områden, som exempelvis skolfrågan, måste 

avstånd tas till den politik som förts tidigare och rättas efter det nya 

samhället. Den diskursiva förändringen betyder dock inte att de gamla 

föreställningarna suddades ut eller att de slutade ligga till grund för den 

samepolitik som förespråkades.179  

 

Synen på renskötseln ändrades också. För att komma i kapp med det 

moderna samhället borde den rationaliseras, moderniseras och 

effektiviseras. Bilden av rennäringen som bärare av samisk kultur och som 

grund för den samiska identiteten var fortfarande stark och användes nu som 

en motivering till en fortsatt särlagstiftning. Icke-renskötare fortsatte 

utdefinierade av det samiska kulturella arvet enligt den statliga definitionen 

under en lång tid.180 

 

                                                
179 Mörkenstam, s. 151-152. 
180 Mörkenstam, s. 156, 174-175. 
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7.2 Lagändringar  

7.2.1 1971-års rennäringslag 
Till följd av samhällsutvecklingen och ändrade förutsättningar för 

rennäringen ansågs det nödvändigt att se över renbeteslagstiftningen under 

1960-talet. 1971 lades förslaget för en ny renbeteslagstiftning fram vars 

ändamål enligt propositionen var att främja renskötseln.181 I och med 

ikraftträdandet av 1971-års rennäringslag (RNL) gjordes ett fåtal ändringar i 

1928-års renbeteslag, dock behölls samma principer som det ”lapp-

privilegiet” vilade på.182 Själva innehållet i renskötselrätten förblev 

densamma som i 1928 års lag.183 Det redan befintliga rättssystemet tolkades 

vid utformningen av lagen utifrån den nya tidsandan där en demokratisk stat 

har skyldigheter i förhållande till minoriteter och andra eftersatta grupper 

men i praktiken medförde detta inte några större förändringar i samernas 

särskilda rättigheter.184 

 

Som i tidigare renbeteslagstiftning bygger 1971 års lag på att fjällmarken 

tillhör staten, eller enskilda under vissa omständigheter, men inte samerna. 

Lagstiftaren behandlade dock inte äganderättsförhållandena direkt, parallellt 

pågick även en rättegång gällande skattefjällen, som var principiellt upplagd 

för att kunna ge svar på frågan om äganderätt (se Skattefjällsmålet 

nedan).185 Lagen gäller än idag även om vissa ändringar har gjorts, 

exempelvis förtydliganden 1993, och den senaste ändringen genomfördes 

2014.186 Rennäringslagen kompletteras också av rennäringsförordningen 

(1993:384) som innehåller vissa regler angående upplåtelser kring jakt och 

fiske. Vad som komplicerar rättsläget är att renskötselrätten, som tidigare 

diskuterats i kapitel 2, grundar sig på urminnes hävd. Lagstiftningen ger inte 

hela sanningen eftersom detta kan påverka tolkningen av reglerna och 

                                                
181 Prop. 1971:51, s. 1, 23. 
182 Cramér (1989), s. 390 & SFS 1971:437. 
183 Prop. 1971:51, s. 1. 
184 Mörkenstam, s. 151. 
185 Bengtsson (2004), s. 18. 
186 SFS 1993:36 & SFS 2014:696. 
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eventuellt faktiskt sätta dem ur spel.187 Den nya renbeteslagen medförde 

också nya otydligheter, vilket lade en grund för bestående konflikter mellan 

samebyar och staten samt samebyar och markägare gällande renbete och rätt 

till jakt och fiske.188 

 

I förhållande till 1928 års lag skedde dock en stor förbättring i fråga om 

självbestämmanderätt för renskötarsamfälligheten eftersom länsstyrelsernas 

och lappfogdarnas administrativa ansvar för renskötseln upphörde. I och 

med införandet av 1971 års renbeteslag blev samebyarna ekonomiska 

föreningar vars organisation innefattade styrande, beslutande och 

kontrollerande organ med ansvar för renskötseln.189 Nya termer 

introducerades även, istället för ”lapp” används ”same”.190 

 

7.2.2 Ändring i regeringsformen 
Det samiska folket är som ett resultat av en ändring som trädde i kraft 2011 

omnämnt i regeringsformen (RF).191 ”Samiska folkets och etniska, språkliga 

och religiösa minoriteters möjligheter att bibehålla och utveckla ett eget 

kultur- och samfundsliv ska främjas” enligt RF 1 kap. 2 § sista stycket. I 

propositionen till lagändringen framfördes som skäl till regeringens förslag 

att samerna bör nämnas särskilt eftersom samerna har en särställning som 

erkänt urfolk vilket ska återspeglas av lagtexten. Liknande särställning hade 

samerna redan i de norska och finska grundlagarna. Grundlagsutredningens 

ursprungliga förslag benämnde inte samerna som ”folk” vilket kritiserades 

av många remissinstanser eftersom lydelsen då blev missvisande. 

Både Svenska FN-förbundet och Sametinget poängterar att urfolk och 

minoriteter inte har samma rättigheter och att jämställa dessa blir 

missvisande.192 Sametingets invändning gentemot utredningens förslag 

                                                
187 Bengtsson (2004), s. 14. 
188 Cramér & Ryd, s. 187. 
189 Ruong, s. 62. 
190 Lundmark (2008), s. 9, 223. 
191 SFS 2010:1408 Lag om ändring i regeringsformen. 
192 Prop. 2009/10:80, s. 189-190, 336. 
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förklarar varför ett särhållande av minoritet- och ursprungsfolksrättigheter är 

viktigt: 

 

Sametinget framhåller att många av urfolkens rättigheter till skillnad från 

minoritetsrättigheter är kollektiva; medan urfolksrättigheter betonar urfolkens 

rätt att i första hand bevara och utveckla sina samhällen parallellt med 

majoritetssamhället syftar minoritetsrätten främst till att möjliggöra för 

minoritetsindivider att behålla och utveckla sina identiteter som en integrerad 

del av majoritetssamhället.193 

 

7.3 Betydande rättsfall 

7.3.1 Skattefjällsmålet NJA 1981 s. 1 
På samiskt initiativ inleddes en rättsprocess 1966 mot svenska staten.194 För 

att kort sammanfatta gällde målet en tvist mellan samebyar och den svenska 

staten om rätt till skattefjällen i norra Jämtland.195 Thomas Cramér, dåtidens 

sameombudsman vars texter används i detta arbete, agerade som ombud för 

samerna.196 Början av denna rättsliga process löpte parallellt med 

utformningen av 1971 års RNL och kan i vissa överväganden i 

lagstiftningsarbetet anas i bakgrunden eftersom att frågan som drogs inför 

domstol ”innerst inne gällde prövning av samernas rätt till sina gamla 

områden”.197 I målet ogillades samernas talan som gick ut på att få bättre 

rätt till dessa områden, de fick inte heller bifall till andrahandsyrkanden 

beträffande att inneha en starkare rätt till marken än den enligt 

rennäringslagen. Eftersom HD uttryckte att domstolen inte tog ställning till 

fjällområdena i övrigt kvarstår dock det allmänna problemet om rätten till 

fjällmarken.198 En intressant aspekt är att svenska statens linje i tvisten inte 

hade stöd av en enda sakkunnig men ändå lyckades staten driva igenom sin 

                                                
193 Prop. 2009/10:80, s. 189-190. 
194 NJA 1981 s. 253. 
195 NJA 1981 s. 1. 
196 NJA 1981 s. 167. 
197 Ruong, s. 209. 
198 Bengtsson (2004), s. 18-19. 
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sak.199 Vad som framgick av skattefjällsmålet som är av vikt för samernas 

rättsliga ställning var att HD erkände att samernas rätt grundar sig på 

urminnes hävd, och att denna rätt består även vid sådant tillfälle att lagen 

från 1971 skulle upphävas.200 

 

HD diskuterade även i fallet 1751 års kodecill. Kodecillen sågs som ett 

folkrättsligt dokument som visar respekt för samiska rättsedvanor och den 

starka rätt som samerna hade till fjällområdena Även om flera paragrafer 

innehåller formuleringen ”äga skatteland” ansågs detta inte som ett bevis på 

att statsmakterna accepterat en samisk äganderätt.201  

7.3.2 Renbetesmålet NJA 2011 s. 109 
Nordmalingsmålet, även kallat renbetesmålet, gällde rätten till renbete på 

privatägda fastigheter. I renbetesmålet fastställde HD att tre samebyar har på 

sedvana grundad rätt till renskötsel på privatägda fastigheter i Nordmalings 

kommun.202 Tvisten i skattefjällsmålet gällde åretruntmarker i 

Jämtlandsfjällen till skillnad från detta fall då tvisten gällde 

vinterbetesmarker. Ändå har skattefjällsdomen relevans för renbetesmålet 

eftersom renskötselrätten förklarades grundad på urminnes hävd. I 

renbetesmålet resonerar HD att rättigheterna till åretruntmarkerna vilar på 

urminnes hävd så som det framgår av rennäringslagen 1 § och NJA 1981 s 1 

men när det gäller vinterbetesrätten är det istället sedvanerätten som har 

betydelse. Även om domen är till samebyarnas fördel, finns än plats för att 

väcka talan angående inskränkningar av vinterbetesrätten i sådant fall där 

förhållandena förändrats och renskötseln orsakar avsevärt större skador och 

svårigheter för fastighetsägarna än tidigare. Det blir då en fråga om 

intresseavvägning.203 Bertil Bengtsson har uttryckt att även om många 

frågetecken kring samerätten kvarstår efter Nordmalingdomen, innebär 

domen ett stort framsteg vad det gäller samerättens komplicerade område. 

                                                
199 Cramér & Ryd, s. 158. 
200 Cramér (1989), s. 390. 
201 NJA 1981 s. 1, s. 203-205. 
202 NJA 2011 s. 109. 
203 Bengtsson, Bertil, Nordmalingdomen – en kort kommentar, SvJT, 2011, 
[http://svjt.se/svjt/2011/527], besökt 2017-11-02, s. 530-531. 
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Genom att sedvanerätten anses tillämplig undviks det invecklade 

regelsystemet angående urminnes hävd och resultatet blir ett mer 

överblickbart rättsläge.204  

 

Den grundläggande skillnaden mellan Skattefjällsmålet och 

Nordmalingsmålet var att i det senare fallet var det privatpersoner som var 

motpart i tvisten och det gällde en lokal tvist om vinterbete på privata 

markområden. Det var inte som i Skattefjällsmålet där staten, med sina 

politiska och ekonomiska resurser, stod som motpart och det var fråga om 

ett principmål vars utgång ”skulle kunna tvinga staten att för all framtid dela 

med sig av miljardinkomster från malm, skog, vattenkraft och andra 

naturrikedomar”.205  

7.3.3 Girjamålet T 323-09 
I februari 2016 fastställde Gällivare tingsrätt att Girjas sameby i förhållande 

till staten har ensamrätt till jakt på småvilt och fiske inom samebyns 

område. På området får staten inte upplåta jakt- och fiskerätt, utan detta är 

rättigheter som Girjas sameby har utan att inhämta statens samtycke.206 

Samerna grundade sin talan på urminnes hävd, vilket tingsrätten menade 

förelåg innan 1734 års lag, den första grundläggande civillagen. Tingsrätten 

menar också att samernas ensamrätt är förenlig med RNL.207 

Enligt domen har svensk suveränitet över det berörda området uppkommit 

under Gustav Vasas tid på mitten av 1500-talet i och med att samerna 

accepterade beskattningen av den svenska kronan. Staten har dock inte blivit 

ägare av området förens avvittringen av marken som skedde 1887, som följd 

av att den första renbeteslagen infördes 1886. Tingsrätten menar att denna 

avvittring som skedde 1887 inte inskränkt Samebyns nyttjanderätter, utan 

att den urminnes hävd grundade rätten kvarstår. 

Rennäringslagens reglering av rätten att upplåta jakträtt och fiskerätt på det 

berörda området är enligt domskälen grundlagsstridigt (2 kap. 15 § samt 11 

                                                
204 Bengtsson (2011), s. 532. 
205 Cramér & Ryd, s. 158-159. 
206 T 323-09, s. 1. 
207 T 323-09, s. 261. 
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kap. 14 § RF).208 Den särlagstiftning som infördes i och med 1886 års 

renbeteslag diskuteras i domen, och det begränsade utredningsarbete som 

skett i och med denna samerättsliga kodifikation. Knut Olivecronas 

socialdarwinistiska utsvävningar tas även upp, samt att hans uttalanden 

”medverkade säkerligen till spridningen av en osund syn på samer som 

människor och till att samernas rättigheter inte togs till vara på ett rättsenligt 

sätt”.209 

 

Staten överklagade domen till hovrätten, som i skrivandets stund ännu inte 

meddelat dom, och håller fast vid att det är staten som äger marken och 

därför innehar rätten till jakt och fiske på området. Samebyn har kollektiv 

renskötselrätt på området och får inom ramen för denna rätt jaga och fiska 

på området. Renskötselrättens innehåll är dock uttömmande reglerad av 

RNL.210 Vad som har skapat skriverier är att statens advokat i båda 

instanserna använt sig av ordet ”lappar”, även om terminologin används i en 

historisk kontext upplevs det som ett rasistiskt språkbruk som har varit del 

av ett strukturellt förtryck.211 

7.4 Sametinget 
1982 påbörjades den så kallade samerättsutredningen, som resulterade i tre 

betänkanden212 som utredde vissa frågor angående samernas ställning i 

Sverige. I huvudbetänkandet Samerätt och sameting (SOU 1989:42) 

sammanställde utredaren en rad anledningar för behovet av inrättandet av ett 

sameting, bland annat erkännandet av samernas status som ett eget folk, 

samernas rätt till en viss grad av autonomi och ett nordiskt perspektiv (ett 

liknande organ fanns redan i Finland och beslutades om i Norge vid 

                                                
208 T 323-09, s. 260-261. 
209 T 323-09, s. 255-256. 
210 Justitiekanslern, Sammanfattning av statens överklagande i Girjasmålet, 2016, 
[http://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2016/sammanfattning-av-statens-overklagande-i-
girjasmalet/], besökt 2017-12-7. 
211 Fröberg, Jonas, Staten fortsätter använda ordet ”lappar” i ny rättegång, Svenska 
Dagbladet, 2017, [https://www.svd.se/staten-fortsatter-kalla-samer-lappar-i-ny-rattegang], 
besökt 2017-12-13. 
212 SOU 1986:36, SOU 1989:41 & SOU 1990:91 
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tidpunkten).213 1992 lades propositionen fram angående ”inrättandet av en 

särskild statlig myndighet – ett Sameting – med uppgift främst att bevaka 

frågor som rör samisk kultur”.214 1993 öppnade Sametinget i Sverige. Det är 

utformat på samma sätt som i Norge, vars sameting öppnade fyra år tidigare, 

och är grundat på gemenskapsbaserat självstyre.215 Detta betyder att 

självbestämmandet inte har något avgränsat territorium för ursprungsfolk till 

skillnad från territoriellt självbestämmande som är en praktiserad modell i 

exempelvis Panama och Nicaragua.216 Sametinget har dubbla roller, dels 

som myndighet som lyder under regeringen och dels som folkvalt organ att 

driva samisk politik. Konflikten mellan dessa två roller har uttryckts i en 

statlig utredning, Sametingets roll i det svenska folkstyret, (SOU 2002:77) 

och det har framfördes att Sametinget borde upphöra vara en myndighet. 

Dock är det oklart vad alternativet för dess roll skulle vara.217 I jämförelse 

med Norge och Finland har Sametinget i Sverige enligt utredningen den 

svagaste konstitutionella ställningen: 

 

Den svagaste konstitutionella ställningen tycks Sverige ha, det är uttalat att 

Sametinget i Sverige är en myndighet och att regeringen därmed har en 

direktivrätt över det. De förfogar inte fritt över sina pengar och kan knappast 

fullt ut representera samerna, eftersom de samtidigt lyder under regeringen.218 

 

Genom Sametinget har det samiska folket ett begränsat självstyre enligt 

statens offentliga utredning Nästa steg? Förslag för en stärkt 

minoritetspolitik (SOU 2017:60).219 På Sametingets hemsida lyder det 

istället ”Sametinget i Sverige är ännu inte ett organ för samiskt 

självbestämmande”.220 Sametingslagen (1992:1433) är den lag som 

                                                
213 SOU 1989:41, s. 150. 
214 Prop. 1992/93:32, s. 1. 
215 Dahre, s. 126. 
216 Dahre, s. 124-125. 
217 SOU 2002:77, s. 10. 
218 SOU 2002:77, s. 124. 
219 SOU 2017:60, s. 62. 
220 Sametinget, Varför finns Sametinget?, [https://www.sametinget.se/1042], besökt 2017-
11-13. 
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behandlar myndigheten, och av lagstiftaren poängterades det principiella 

värdet i att en sådan myndighet skapades.221  

 

I lagens första kapitel definieras vem som är same enligt sametingslagens 

mening: 

2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och  

1. gör sannolikt att han eller hon har eller haft samiska som språk i hemmet, eller  

2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar 

har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 

3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget. 

Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att 

föräldern inte ska vara upptagen i röstlängden på grunden att föräldern inte är 

same. Lag (2006:803) 

 

Det har det framförhållits att i praktiken har Sametinget snarare en 

symbolisk roll för samernas rättigheter.222 Studier av det svenska 

Sametingets arbete har visat på att myndigheten inte medför någon 

meningsfull självbestämmanderätt utan snarare reproducerar och 

institutionaliserar en tydlig hierarki mellan samerna och den svenska 

staten.223 I och med minoritetsreformen Från erkännande till egenmakt som 

trädde i kraft 2010 vidgades Sametingets ansvar i frågor som gäller språk 

och samiska språkets synliggörande. I propositionen till reformen menade 

regeringen att Sametingets funktion på minoritetsområdet borde utvecklas 

ytterligare samt att som folkvalt organ för samerna i Sverige är det passande 

att Sametinget utformar och fastställer mål för arbetet med det samiska 

språket.224 Ändringar i sametingslagen för att stärka dess ansvar har dock 

inte medfört några konkreta förändringar i varken budget eller uppdrag 

enligt Sametinget.225 

 
 

                                                
221 Prop. 1992/93:32 s. 35. 
222 Bengtsson (2004), 16. 
223 Lawrence & Mörkenstam, s. 126. 
224 Prop. 2008/09:158, 10, 59 & SFS 2010:868. 
225 Sametinget, Varför finns Sametinget?, 2017, sametinget.se, 
<https://www.sametinget.se/1042>, besökt 2017-11-13. 
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8 Analys och slutsats 
Samisk rättshistoria utgörs inte av något enkelt eller entydigt förlopp. De 

historiska skeendena som arbetets huvuddel redogör för kommer därför 

behandlas i denna analys. Därefter kommer det mer nutida 

händelseförloppet diskuteras. 

 

Till att börja med kan konstateras att samerna innan Sverige tog form har 

haft en egen samhällsorganisation och ett eget rättsystem. Något som i 

dagens läge inte längre existerar med anledning av störningar som 

påverkade den traditionella samiska samhällsorganisationen. En utveckling 

som inleddes under 1600-talet. Vad som finns kvar är dock samebyarna, de 

ekonomiska föreningarna som bedriver renskötsel, som har sitt ursprung i 

den gamla siidan. 

 

I den första kontakten med svenska staten är samer en ekonomisk resurs. 

Beskattning av samer har skett sedan tidig medeltid och på 1500-talet har 

samer så kallade lappskatteland, som hade statligt erkännande. De 

markområden som enskilda samer brukade med sedvanerätt erkändes. Dessa 

kan jämställas med fastigheter i övrigt och forskning har visat att 

äganderätten till mark, som i samernas fall var grundad på dessa 

lappskatteland, var jämbördiga med övriga befolkningen. Detta vittnar om 

att samers ställning rent äganderättsligt till en början inte påverkas av den 

aktiva kolonialiseringen från svensk sida.  

 

Statlig ingripande och ökad aktivitet under 1600-talet innebar dock ett antal 

olägenheter för den samiska befolkningen. Ökad beskattning försatte många 

i tiggeri och tvångsrekrytering till gruvarbete ledde också till 

försörjningsproblematik. Samisk religion uppfattades som ett uttryck av 

hedendom och i och med statens skärpta kontroll över de nordligare 

områdena skulle avvikelser från den kristna tron medföra rättsliga åtgärder. 

Häx- och vidskepelseprocesser var en utbredd företeelse vid denna tid, det 
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intressanta i samernas fall är att det är de religiösa ledarna, nåjderna, som 

angrips. Detta vittnar om att de religiösa delarna av samisk kultur inte 

accepterats av statsmakten, det visar att staten hävdade överhöghet i frågan 

eftersom dåtidens lagar angående religion applicerades på samer. Detta trots 

att samisk rättsskipning fortlöpte parallellt med den svenska och att det i 

svensk domstol togs hänsyn till samiska rättssedvänjor i tvister gällande 

exempelvis markfördelning.  

 

Staten erkände också det samiska rättsskipningssystemet år 1751 i och med 

de stadganden om lapprätten som fanns i lappkodecillen. Vad detta 

historiska dokument säger om samers rättsliga ställning kan diskuteras. 

Kanske fanns det ambitioner angående samiskt inflytande, men vad som 

följde i praktiken och i vilken utsträckning lapprätt tillämpades är ovisst. 

Tydligt är att domstolarna allt oftare började underkänna samernas rätt till 

sina marker, dels genom att inte stadfästa arvsrätt till skattelanden, dels 

genom att döma till nybyggarnas fördel i tvister mellan nybyggare och 

samer trots att det inte alltid var förenligt med god rättsordning. Detta trots 

att kodecillen slog fast att samer ägde sina skatteland. Kodecillen kom alltså 

i en tid då staten snarare började underkänna samiska rättigheter i praktiken 

än att erkänna dem. Samernas rätt blir allt ostadigare och mynnar ut i en 

rättsosäkerhet med allvarliga konsekvenser. Senare tolkningar av 

kodecillens formuleringar i HD i NJA 1981 s. 1 visar på att det inte var ett 

utryck för att statsmakterna accepterade ett faktiskt ägande för samerna av 

områdena. 

 

I och med den jordbrukskolonisation och nybyggesverksamhet som inleddes 

i slutet av 1600-talet blir de nordligare områdena föremål för två olika 

markanvändningssystem. Även om uppmuntran skett från svenska statens 

sida, var detta inte som ett medel för att tränga ut eller ta över samiska 

rättigheter, utan grundade sig på en parallellteori. Den teorin tar inte hänsyn 

till att de olika markanvändningssystemen skulle hamna i konflikt, utan 

byggde på att de kunde fortlöpa sida vid sida. Konsekvensen blev dock att 

samerna trängdes undan och att de succesivt förlorade sina rättigheter. 
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Jordbruket utvecklades och gynnades av staten vilket medförde att 

rennäringen fick mindre betydelse. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

kolonialiseringen för samernas del ledde till ett gradvis avtagande av 

rättigheter och ökad rättsosäkerhet.  

 

Under rasismens tidevarv är skeendena lättare att tolka. Händelseförloppen 

kopplade till samernas rättsliga ställning hade förankringar i tidens 

vetenskapliga idéer och det fanns även en anledning att ansluta sig till 

dåtidens populära socialdarwinism för att berättiga konfiskeringen av 

samernas markområden. Enligt Vattel och de svenska 

kolonisationsteoretikerna kunde samernas användning av marken inte 

föranleda någon äganderätt. Samerna ansågs vara på ett lägre utvecklat 

stadie i sin kulturform än det som krävdes för att ägande skulle uppstå. 

Detta visar sig i den lagstiftning som infördes och hade sin grund i bruksrätt 

och inte i äganderätt. 

 

Det går att argumentera för att den rennäringslagstiftning som infördes var 

bättre än ingen lagstiftning alls. I tidens anda ansågs denna särlagstiftning 

faktiskt som ett privilegium och som ett gynnande av samerna på bekostnad 

av den privata äganderätten och som ett hinder för civilisationen. Samiska 

rasen, eller folkstammen, ansågs beroende av svenska statens skydd. Detta 

tar dock inte bort det faktum att lagregleringen innebar att samer slutligen 

förlorade rättigheterna till sina lappskatteland även om lagstiftningen var ett 

steg bort från den rättsosäkerheten som rådde.  

 

Det går överlag att argumentera kring de åtgärder som infördes under 

rasismens tidevarv. Implementerades dessa som ett skydd eller som ett 

förtryckande medel? Inrättandet av nomadskolan vid tidigt 1900-tal kan 

exemplifiera detta. Syftet var att förbättra undervisningen av flyttsamer och 

karaktären på undervisningen var ett resultat av ambitionen att undvika att 

bidra till utrotandet av ”lappstammen”. Här kan man tydligt se inverkan av 

tidens evolutionsteorier, och trots att en god tanke kan spåras i förslaget var 
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konsekvenserna ändå en undervisning under hälsofarliga förhållanden samt 

av sämre kvalité än för resterande befolkning. 

 

Det finns dock andra åtgärder där inget ”skyddsperspektiv” kan spåras. 

Tvångsförflyttningarna av nordsamer mellan åren 1920-1939 är ett sådant 

exempel. Ingen rättslig prövning av samernas rätt förekom i fallet, utan det 

var fråga om grundlagsstridiga tvångsförflyttningar. Högt uppsatta 

ämbetsmäns syn på samer kunde alltså ha direkt inverkan på samers 

levnadsförhållanden och rättigheter kunde förbises. Rasism och en starkt 

nedlåtande kolonial syn på samer var vanligt bland högt uppsatta 

ämbetsmän och jurister. Hierarkin mellan svenska staten och samer blev 

under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal mycket tydlig i lagstiftningen. 

Samerna sattes under förmyndarskap genom införandet av lappfogdar, samt 

saknade rösträtt.  

 

Rasismens tidevarv var tiden för tydliga gränsdragningar. Det blev viktigare 

att urskilja samer från svenskar eftersom civilisation och samisk kultur inte 

kunde förenas. I 1928 års renbeteslag drogs gränsen för samiskhet så snävt 

att den endast inkluderade renskötare och denna institutionalisering av 

samiskhet medförde konsekvenser för de som hamnade utanför definitionen. 

De fråntogs rättigheter vilket ledde till försämrade livsförhållanden.  

 

Sammantaget innebar rasismens tidevarv för samerna att rättsosäkerheten 

byttes ut mot fastare förhållanden, dock till deras nackdel eftersom det 

också innebar att hierarkiska förhållanden slogs fast ytterligare. Den 

rasistiska hållningen gentemot samerna urholkade rättigheter och resulterade 

i en mycket svag rättsställning för samerna. Även insatser för att ”skydda” 

den samiska kulturen och folkstammen resulterade i vad som kunde 

uppfattas som förtryck.  

 

Den lagstiftning som etablerades under rasismens tidevarv i Sverige har haft 

stor inverkan på den rättsliga ställningen som samer har än idag. 

Lappfogdarna fanns under olika benämningar kvar så länge som till 1971 
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och icke-renskötande samer var inte att betrakta som samer i lagens mening 

fram till 1993. Den gällande rennäringslagen bär fortsatt drag från det som 

etablerades under denna tid. 

 

Efter att ha granskat vad som faktiskt skedde och vilka idéer som låg bakom 

de stadganden som kom till under rasismens tidevarv hade det varit 

betryggande att kunna peka på en drastisk förändring i förhållande till 

dagens läge. Vid mitten av 1900-talet sker ett uppenbart skifte i den 

offentliga svenska samepolitiken. Förkastad vetenskap kunde inte längre 

berättiga lagstiftningen, istället tolkades ett befintligt rättssystem om i 

enlighet med tidsandan att staten har en skyldighet att tillförsäkra rättigheter 

till minoriteter. Terminologin ändrades om och samebyarna fick ekonomiskt 

och administrativt ansvar för renskötseln. Riksdagen erkände samerna som 

ett urfolk 1977 och som en nationell minoritet 1999 och har genom 

ratificering och implementering anslutit sig till den internationella 

minoritetsrätten. Sedan 1993 har Sverige ett Sameting, samer omnämns som 

”folk” i RF och för nuvarande pågår ett arbete med en nordisk 

samekonvention. 

 

I praktiken medförde dock införandet av den gällande rennäringslagen ingen 

större förändring i samernas särskilda rättigheter, och även om de ovan 

nämnda åtgärderna ser ut som framsteg på pappret, kan vad dessa innebär i 

praktiken ifrågasättas. Samer upplever urholkade rättigheter och 

diskriminering i vardagagen. Sametinget efterlyser en politik som bryter 

mot och tar avstånd från befintliga diskriminerande strukturer. 

 

En av de centrala aspekterna som rör samers rättigheter och missnöjen är 

statens inställning till den internationella ursprungsfolkrätten. Svenska 

staten har varken genom ratificering eller annan handling anslutit sig till den 

internationella ursprungsfolkrätten, detta är något som påpekats i litteratur 

såväl som i domstol av statens ombud. Statliga utredningar har inte på allvar 

haft samernas rättsliga ställning som ursprungsfolk som utgångspunkt, även 

om det efterlysts av samer. Sametinget kan ses som Sveriges egentligen 
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enda steg i linje med den internationella ursprungsfolksrätten, dock har dess 

begränsade resurser och befogenheter kritiserats. Främst gäller det effektivt 

deltagande i beslutsfattanden samt Sametingets dubbla roll som myndighet 

och folkvald politisk församling. Det är inte bara från internationellt håll 

som kritik riktats, även i statens egna offentliga utredningar påpekas 

problematiken med organets dubbla roll. Sametingets roll tycks vara av ett 

symboliskt slag, och mycket pekar på att dess ”begränsade 

självbestämmande” i verkligheten inte ger någon meningsfull makt utan 

istället blir en förlängning av den hierarki mellan staten och samer som 

tidigare etablerats. Alla ”folk” ska enligt de mänskliga 

rättighetskonventionernas mål ha rätt till självbestämmande. Erkännandet 

som urfolk och omnämnandet som ett folk i RF har inte medfört sådan rätt. 

Mänskliga rättigheter är numera en global angelägenhet. Sveriges negativa 

inställning till samernas rättigheter som ursprungsfolk kan i allt högre grad 

komma att ses som diskriminering ur ett internationellt perspektiv.   

 

Svenska statens behandling av samerna utgår istället från samers rättigheter 

som minoritet. Eller vad som har kallats för ”minoritet de luxe”, fast där 

samernas särställning bland minoriteterna snarare grundar sig på hävderätten 

och inte är ett resultat av den utveckling som skett på ett internationellt plan. 

Enligt den senaste utredningen som arbetet tar upp, SOU 2017:60, så finns 

det allvarliga brister i hur samers grundläggande rättigheter som minoritet 

tillförsäkras i Sverige. Med utgångspunkt i detta är det svårt att se på vilket 

sätt som svenska staten tillförsäkrar samer de grundläggande rättigheter som 

idag anses nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. 

 

Utöver Sametingets svaga ställning har Sverige mottagit kritik när det gäller 

den begränsade samrådsskyldigheten i samband med utvinnings- och 

utvecklingsprojekt. Även svårigheter för samer att säkra sina rättigheter i 

förhållande till mark och resurser har påpekats. Detta har relevans i och med 

de uppmärksammade rättsprocesserna angående samers rättigheter till 

markområden. Den höga bevisbördan och avsaknad av rätt till rättshjälp 

som påpekats av FN är alltså något som kan ha direkt inverkan på samers 
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chans att säkra sina rättigheter. I skattefjällsmålet ogillades samernas talan 

trots att det saknades stöd av statens linje från sakkunniga. Bättre framgång 

hade dock den samiska sidan i renbetesmålet då motparten i tvisten var 

privatpersoner. I europarådets senaste granskning av Sverige efterlystes ett 

förtydligande av rättsläget i förhållande till 2011 års renbetesmål. Det är av 

intresse att se hur det senaste målet, Girjasmålet, blir bedömt i högre 

instanser efter att den samiska sidan haft framgång i tingsrätten. Överlag 

kan påpekas att lagstiftningen som gäller rennäringen medför otydligheter 

och är ett komplicerat område, därav de långdragna tvisterna mellan såväl 

samer och staten, som samer och privatpersoner, rättsområdet är 

komplicerat men har stor praktisk betydelse. I ett historiskt perspektiv har 

rättsosäkerheten varit till samernas nackdel. 

 

Det går att konstatera att kring samernas rättigheter sker ingen snabb 

utveckling. Anslutning till ILO har diskuterats, dock har över 20 år gått 

sedan ILO-utredningen. Arbetet med en nordisk samekonvention är också 

en process som dragit ut på tiden, något som påpekats av FN, och än verkar 

det inte som något förslag med samiskt stöd utformats. Standarden i 

konventionen upplevs för låg. I jämförelse med Norge och Finland var 

Sverige efter både i etablerandet av ett sameting och att omnämna samer 

som folk i grundlag. Norge har även ratificerat ILO-konventionen. 

 

Är då samernas situation i Sverige idag en direkt konsekvens av 

koloniseringen och den statligt sanktionerade diskrimineringen som följde? 

Kan man tala om ett förtryck, eller ett systematiskt förtryck av samer där 

staten under legitimerade former utövar sin makt orättvist gentemot samer? 

Även om det har skett en diskursiv förändring vid mitten av 1900-talet så 

finns tydliga spår av den lagstiftning som etablerades och de åtgärder som 

vidtogs under tidsperioden som brukar omnämnas som rasismens tidevarv. 

Inte minst är det något som samer stöter på i domstol rent språkligt. Det som 

har beskrivits som den ”rasistiska offensiven”, hade stor inverkan på samers 

rätt och konsekvenserna av detta är relevanta än idag i frågor som äganderätt 

och renbetesrätt. En observation är att i nutid kanske lappkodecillen i många 
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hänseenden känns mer modern än de regleringar som infördes under 

rasismens tidevarv som samerätten idag vilar på. Lappkodecillen innehöll 

regleringar angående ägande till skatteland och rättsligt inflytande. I fråga 

om hierarki, är det tydligt att det fortfarande finns sådana strukturer i dagens 

hantering av samer från svenska statens sida, även om de inte är lika tydliga 

och direkt uttryckt i lag som innan. En intressant fråga är hur framtiden 

kommer att se på de rättsliga processer som äger rum mellan samer och 

staten. Är det en förlängning av ett förtryck som pågått under en längre tid 

med tanke på vad som sagts angående samers möjligheter att tillvarata sina 

intressen? Vad kommer minerallagarna ha för effekt på samernas kultur och 

rennäring? Detta är frågor som framtida historiker kanske kommer 

undersöka. Inte minst svenska statens ovilja att ratificera konventionen ILO 

169. Sverige vill inte tillförsäkra samer de ursprungsfolksrättigheter som 

gäller enligt internationell standard. Skillnaden mellan nutid och rasismens 

tidevarv var att Sveriges behandling av sitt ursprungsfolk var i linje med det 

som ansågs accepterat i den tidens anda och vetenskapliga sammanhang, i 

dagens situation så är detta inte fallet.  

 

Kopplingen mellan samernas rättshistoria och dagens läge är uppenbart. Att 

samer upplever sina rättigheter kränkta bottnar fortsatt i ett nutida 

händelseförlopp och i svenska statens agerande. Att tala om ett fortsatt 

förtryck är dock ett mycket starkt uttryck, men visst finns det mycket som 

kan kritiseras och förbättras. I fråga om upprättelse, med utgångspunkt i de 

historiska kränkningar som redogjorts för, tycks det som att svenska staten 

inte kommit särskilt långt. Vad sanningskommissionens arbete resulterar i, 

och vilken effekt detta får för samers upprättelse och rättsliga ställning 

återstår att se. 
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