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Summary 
The Sami people were victims of the colonization by the Swedish during the 

19th century. This essay poses the question of how, if any, the public 

exercise of power by the Swedes against the Sami from the middle of the 

19th century to the beginning of the 20th century was influenced by social 

Darwinism. The essay is delimitated in such a manner to treat and discuss 

the public exercise of power within school, reindeer husbandry, the 

authority called ‘lappväsendet’ and the chapters as these specific subjects 

provides knowledge concerning how the exercise of power generally was 

acted out at the time against the Sami. 

 

The public exercise of power against the Sami has been influenced by social 

Darwinism on a regional level as well as on a national level. This theory has 

been expressed in statements, preliminary work and reports. Although there 

have been no references to the notion of social Darwinism, it has been 

clearly stated that the theory had an influence on the public exercise of 

power either directly or indirectly. The Sami political mobilization at the 

time can also serve as proof of how the public power was used against them. 

 

In many cases, the Sami people have been stigmatized as an inferior race 

that eventually would become extinct. In other cases, the Sami people have 

been considered the only people able to survive in the mountain ranges: 

which also expresses a mindset based on social Darwinism, as it concerns’ 

natural selection and the survival of the fittest. 
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Sammanfattning 
Samerna utsattes under 1800-talet för den svenska kolonialiseringen av 

lappmarkerna. Denna uppsats ställer frågan på vilket sätt, om något, den 

svenska offentliga maktutövningen gentemot samerna under mitten av 

1800-talet till början av 1900-talet påverkades av socialdarwinismen. 

Uppsatsen är avgränsad till att avhandla offentlig maktutövning inom skola, 

renskötsel, lappväsendet och domkapitlen. Dessa områden visar hur den 

offentliga maktutövningen i allmänhet såg ut under den aktuella 

tidsperioden gentemot samerna. 

 

På både nationell och regional nivå har socialdarwinismens påverkan på den 

offentliga maktutövningen gentemot samerna varit synlig. Teorin har 

kommit till uttryck i uttalanden, förarbeten och rapporter. Även om det inte 

förekommit hänvisningar till begreppet socialdarwinism inom den offentliga 

maktutövningen, har det tydligt framgått att teorin haft en påverkan på 

maktutövningen antingen direkt eller indirekt. Även samernas politiska 

mobilisering under den aktuella tidsperioden kan tjäna som bevis på hur den 

offentliga makten utövades mot dem.  

 

Samerna har i många fall likställts med en underlägsen ras som så 

småningom skulle komma att dö ut. I andra fall, dock inte lika många, har 

samerna ansetts vara ensamma om att  kunna överleva i fjällmarkerna. Detta 

ger också uttryck för ett tankesätt baserat på socialdarwinismen, då det 

handlar om den starkastes överlevnad och naturligt urval.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte  

Anledningen till att jag valt detta ämne är att jag inte anser mig ha fått 

tillräcklig undervisning i skolan om Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. 

Nästan lite som om Sverige skäms över hur samerna har behandlats genom 

historien. Jag har därför i denna uppsats haft som syfte att undersöka om 

samer historiskt har behandlats annorlunda än resten av den svenska 

befolkningen i förhållande till den offentliga maktutövningen, och om det i 

så fall skett på grund av yttre influenser såsom socialdarwinismen. 

1.2 Problemställning 

På vilket sätt, om något, påverkades den offentliga maktutövningen 

gentemot samerna i Sverige under mitten av 1800-talet till början av 1900-

talet av socialdarwinismen?  

1.3 Avgränsning 

Den tidsperiod jag valt att studera – från mitten av 1800-talet till början av 

1900-talet – är den period som socialdarwinismen utvecklades och spreds i 

samhället.1 Detta gjorde det intressant att undersöka hur den offentliga 

maktutövningen gentemot samerna såg ut under denna period och vad den 

influerades av. 

 

Begreppet offentlig maktutövning omfattar flertalet olika former av 

maktutövning. Jag har i den här uppsatsen valt att avgränsa mig genom att 

fokusera på två huvudområden, nämligen skola och renskötsel. Dessa har 

jag undersökt på regional och nationell nivå. Jag har skrivit mer allmänt om 

                                                
1 Se kapitel 3.2.2. 
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mina två huvudområden men också valt att fokusera mer på den första 

renbeteslagen från 1886 samt 1913 års skolreform och förarbetena till dessa. 

På regional nivå har jag fokuserat på lappväsendet och domkapitlen. Jag 

anser att slutsatser från mina utvalda områden även kan ge svar på den 

offentliga maktutövningen mot samerna i övrigt, då jag menar att liknande 

strukturer och uppfattningar genomsyrade hela den offentliga 

maktutövningen gentemot samerna. 

 

Jag har också valt att undersöka samernas politiska mobilisering under den 

aktuella tidsperioden, då det var först under denna period det skedde en 

mobilisering. Jag vill genom detta belysa maktutövningen från samernas 

synvinkel som motvikt till maktutövarnas synvinkel. 

1.4 Teori, perspektiv och metod  

1.4.1 Teori och perspektiv 

Jag har använt mig av en postkolonial teori, utifrån ett likabehandlings- och 

historiskt perspektiv. Kolonialism kan definieras som erövringen av och 

kontrollen över andra människors tillgångar och land. Marxister har länge 

gjort skillnad mellan tidig och modern kolonialism. Den senare uppstod 

enligt dem parallellt med att kapitalismen utvecklades i Västeuropa. Ett 

postkolonialt land är formellt självständigt, efter att en avkolonialisering 

skett, men begreppet postkolonialism kan även betyda många andra saker. 

Det har exempelvis framhävts att postkolonialismen inte ska ses som något 

som efterträder kolonialismen utan som ett ifrågasättande av den koloniala 

dominansen och dess följder.2 

 

Jorge de Alva anser att termen postkolonialism ska särskiljas från den 

formella avkolonialiseringen då många grupper av människor fortfarande 

utsätts för ett förtryck som etablerats under kolonialismen. Detta oavsett om 

de lever i tidigare koloniserande eller koloniserade länder. Den 

                                                
2 Se Loomba s. 22. 
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postkoloniala teorin har därmed kritiserats för att flytta fokus från 

institutioner och platser till individer.3  

 

Jag kommer förhålla mig till postkolonial teori på samma sätt som Jorge de 

Alva, dock med medvetenhet om den kritik som framförts. Det har nämligen 

inte skett någon formell avkolonialisering i Sverige, men samerna som folk 

har sedan kolonialiseringen av deras land blivit utsatta för förtryck, vilket 

kommer framgå nedan.  

1.4.2 Metod 

Jag har använt mig av en rättshistorisk metod. Hur historiestudier ska 

genomföras finns det ingen samstämmig beskrivning av. Det finns också vitt 

skilda åsikter om historieforskningens syfte och begränsningar. John Tosh 

är till exempel av åsikten att historia är av praktisk och social relevans, samt 

att historieforskningen inte kan utlova någon absolut sanning. Däremot 

anser han att historieforskningen ger en i små steg växande kunskap om det 

förflutna.4 

 

Tosh menar vidare att försöka rekonstruera historien i dess egna termer inte 

i sig är ett löfte om objektivitet, då inga försök av sådan rekonstruktion är 

helt säker från forskarens egna värderingar. För att kunna förstå ett visst 

dåtida fenomen är det viktigt att först förstå hur samhället som helhet såg ut, 

en känsla för helheten måste därför alltid vara en grund för att förstå 

delarna.5  

 

Quentin Skinner anser att kontexten i vilken en historisk text skrevs ska 

behandlas som ett ultimat ramverk, vilken bidrar till en ökad förståelse av 

vad som kan ha menats med texten. Klassiska texter ska dessutom inte 

beblandas med vår tids frågor och svar, utan enbart med sina egna.6 Tosh 

                                                
3 Se ibid. s. 26, 29f. 
4 Se Tosh s. 14. 
5 Se ibid. s. 53, 67. 
6 Se Skinner s. 64f. 
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anser att historiker självfallet bör eftersträva att vara trogna det förflutna. 

Däremot är det historikern själv som väljer ut vad för historia (problem, 

perioder) som är värd mer uppmärksamhet än andra. Prioriteringar vi gör i 

nuet bör bestämma vilka frågor som ställs om det förflutna, men inte 

svaren.7 Här förekommer det således olika åsikter i doktrinen. 

 

Folkrättsjuristen Anne Orford påtalar att juridik, speciellt inom common 

law, går ut på att använda dåtiden för att kunna förklara nuet. Hon förklarar 

sig därmed kritisk till Skinners kontextuella historiska metod.8 Det som är 

intressant för mig är att Anne tillämpar och problematiserar Skinner i en 

rättslig kontext, även om jag behöver göra en analogi till svensk rätt. 

 

Det finns således inget klart svar på hur den historiska metoden ska 

tillämpas. Jag kommer, precis som Tosh, använda mig av en fråga påverkad 

av dagens prioriteringar (likabehandling). Detta görs även i enlighet med 

Orfords tankesätt om att dåtiden ska användas för att kunna förklara nuet, 

för att ha en rättslig inställning till den historiska metoden.  

1.5 Forskningsläge 

Sten Henrysson och Simone Pusch har var för sig skrivit om 

socialdarwinismen och nomadskolan/nomadskolinspektörerna. Henrysson 

hade som syfte att utreda vad det fanns för motiv bakom kåtaskolreformen 

från 1913, med speciellt intresse för darwinismens, rasteorins och fysiska 

antropologins påverkan i sammanhanget. Han kom fram till att det var ont 

om direkta hänvisningar till darwinismen i utredningen, men att det enligt 

honom i alla fall skett en indirekt påverkan. Läsaren fick skapa sin egna 

uppfattning genom att läsa citaten han tagit fram.9 Pusch hade som syfte att 

utreda vad de första tre nomadskolinspektörerna hade för attityd mot 

samerna i sina årsrapporter, samt se ifall socialdarwinistiska tankegångar 

                                                
7 Se Tosh s. 66. 
8 Anne Orford: ”On International legal method”, Oxford academic journals, 
<https://academic.oup.com/lril/article/1/1/166/1022549>, besökt 2018-05-15. 
9 Se Henrysson s. 2. 
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uppenbarats i dessa. Hon kom fram till att darwinistiska tankar påverkat 

nomadskolans utveckling, och påtalade i sin diskussion att hon anser att 

Henrysson varit för försiktig i sin slutsats.10   

 

Min uppsats skiljer sig från både Henryssons och Puschs arbeten genom att 

den omfattar ett bredare område. Detta på grund av att min ansats har varit 

att försöka kunna dra en slutsats angående den offentliga maktutövningen 

gentemot samerna i stort, inte bara angående skolan. Pusch skriver om 

nomadskolinspektörerna, vilket är utanför mitt avgränsningsområde (i tid). 

Hennes historiska fakta om tidigare förhållanden har dock varit till stor hjälp 

för mitt arbete.   

 

Juristen Bertil Bengtsson har konstaterat att det inom samerätten finns en 

problematik i att de historiska förhållandena inte är tillräckligt utredda. Han 

har även påtalat att samerätten kan behöva behandlas mer i svensk litteratur, 

gärna av rättshistoriker.11 Det oklara historiska läget är således något jag har 

behövt ta hänsyn till i mitt arbete. 

1.6 Material 

Jag har främst använt mig av böcker och annat tryckt material, då det har 

funnits mest material i tryckt form på området. Jag har i mitt arbete försökt 

hitta källor så nära som möjligt i tid och rum till vad de förmedlar. Det har 

dock inte varit helt lätt, vilket jag tror kan ha berott på en tidigare ovilja att 

forska på området. Merparten av min litteratur är från slutet av 1900-talet 

och början av 2000-talet, och jag är medveten om problematiken med att de 

är så nya. Jag ser också det positiva i det: jag har funnit en hel del 

reflektioner angående just socialdarwinismen och den offentliga 

maktutövningen gentemot samerna i materialet. 

 

                                                
10 Se Pusch s. 1, 25.  
11 Se Bengtsson s. 5, 12. 
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Det är viktigt att poängtera att historien aldrig är opartisk och speciellt i 

känsliga ämnen som samernas historia är det viktigt att fundera över vilka 

som skrivit om det och varför. Det gäller även min litteratur. Att Elsa Laulas 

skrift var färgad av det förtryck hon känt är inte konstigt, men det är viktigt 

att ha i åtanke. Jag har främst använt mig av material från historiker, och 

forskare utanför den offentliga maktutövningen, så det är viktigt att förstå att 

informationen i dessa kan vara vinklad till den offentliga maktutövningens 

nackdel.  

1.7 Begrepp 

I och med att det finns känsliga begrepp i denna uppsats krävs det en 

motivering till det. Begreppet lapp kommer enbart användas där jag anser att 

den historiska kontexten motiverar det, exempelvis lappmarkerna, 

lappväsendet. När jag ska benämna vår ursprungsbefolkning kommer jag 

dock alltid använda mig av begreppet samer, då begreppet lappar kan 

förknippas med det förtryck som samerna genom historien utsatts för.  

1.8 Disposition 

Till en början redogörs det för relevanta delar av samernas historia fram till 

mitten av 1800-talet. Efter detta går jag igenom darwinismen och därefter 

socialdarwinismen. Sedan går jag igenom den offentliga maktutövningen 

gentemot samerna, först på nationell nivå och sedan på regional nivå. I 

samband med genomgången av den offentliga maktutövningen utreder jag 

även socialdarwinismens förhållande till den. I resterande huvuddel går jag 

in på samernas politiska mobilisering under den aktuella tidsperioden. 

Uppsatsen avslutas med en analys. 
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2 Positionering 

Inrymning på lappskatteland var på 1600-talet den starkaste rätt till jord som 

en person som var ofrälse kunde ha, då denne fick skattemannarätt, vilket 

innebar rätten till viss mark och vatten. Under slutet av 1700-talet tog 

länsstyrelsen över utfärdandet av dessa från häradsrätten. 1862 påtalade 

Länsstyrelsen i Norrbotten att denna inte utfärdade inrymningar längre. I 

Västerbotten fanns lappskattelanden kvar under en betydligt längre tid.12 

 

Redan från slutet av 1600-talet strävade de svenska statsmakterna efter att få 

till en ökad kolonisationsverksamhet i lappmarkerna.13 I slutet av 1700-talet 

kom det många nybyggare till fjällmarkerna och det ökade än mer under 

1800-talet. Utifrån den så kallade parallellteorin trodde staten att det inte 

skulle vara något problem att ha jordbruk och renskötsel inom samma 

område då dessa var två helt olika näringar. Denna teori fungerade dock inte 

i praktiken och samerna kom att trängas undan från de områden de tidigare 

haft för sig själva.14 

 

Av betydelse för denna utveckling var det faktum att länsstyrelsen tog över 

rättskipningen i lappmarkerna. Länsstyrelsen förfogade över kronomark och 

genom avvittringen som påbörjades i slutet av 1700-talet delades marken 

upp mellan staten och nybyggarna.15 Staten gick då ut med att denna ägde 

all mark förutom gårdstomten och den odlade jorden och delade sedan ut 

marker till nybyggarna som till dessa fick obestridlig äganderätt. Problemet 

för samerna var att deras träkåtor inte räknades som gårdstomter, vilket 

resulterade i att deras mark gavs bort till nybyggare. Avvittringen 

genomfördes som om samerna inte existerade. Från flera socknar kom det 

skrivelser att samerna och renskötseln var på väg att försvinna.16  

                                                
12 Se Lundmark s. 81, 84. 
13 Se Lantto s. 36.  
14 Se Bengtsson s. 33f. 
15 Se ibid. s. 34.  
16 Se Lundmark s. 78f. 
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Först år 1841 reagerade Kungl. Maj:t17 på detta problem och i ett kungligt 

brev stadgades det att det inte fick avvittras mer jord innan det tillsetts att 

samerna hade marker för sina behov. Problemet var dock att samerna redan 

hade blivit av med en fjärdedel av sina marker. Dessutom hade nybyggarna 

fått mark mellan de renskötselområden som fanns kvar vilket gjorde det i 

princip omöjligt för renskötarna att sköta sitt arbete utan att komma in på 

den privatägda marken.18  

 

 

 

                                                
17 Statligt organ som hade rätt att besluta i kungens namn, vanligen de instanser som idag 
sammanfattat kallas regeringen, se Dick Harrison: ”Vad betyder Kungl. Maj:t?”, Svenska 
Dagbladet, <https://www.svd.se/vad-betyder-kungl-majt>, besökt 2018-05-18. 
18 Se Lundmark. s. 79f.  
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3 Socialdarwinismens 
utveckling 

3.1 Darwinism 
On the Origin of the Species publicerades av Charles Darwin 1859. Den 

slog igenom snabbt, delvis på grund av att vetenskapen och industrialismen 

utvecklades under samma tidsperiod. Sedan tidigare fanns det flera andra 

teorier om arternas utveckling, dock med mer religiösa inslag. Darwin 

skiljde sig från dessa genom att betona kampen för tillvaron och slumpens 

avgörande roll. Utvecklingsläran tillämpades på växter och djur.19 Det var 

inte bara biologer som började diskutera Darwins teorier i slutet av 1800-

talet utan även teoretiker, filosofer, historiker och geologer. Genom 

tidningar och debatter spreds tankarna även till samhället i stort och fick ett 

betydande inflytande på 1800-talet och dess kultur.20  

3.2 Socialdarwinism 

I Descent of Man från 1871, påtalade Darwin att hans lära även gällde 

människor.21 Ur darwinismen utvecklades socialdarwinismen, i vilken det 

naturliga urvalet fördes över till kampen mellan individer, raser och 

samhällen. Herbert Spencer såg en specialiseringsprocess där det förekom 

en anpassning till varje specifik miljö. Det förekom enligt honom inom 

varje ras en gallringsprocess där de individer som avvek från normen (vilket 

gjorde dem svaga) avlägsnades.22  

 

Vissa har påtalat att socialdarwinismen i sig inte tar ställning till ifall en viss 

ras eller kultur är överlägsen i jämförelse med andra raser eller kulturer. 

                                                
19 Se Henrysson s. 4. 
20 Se Eriksson s. 90. 
21 Se Henrysson s. 4. 
22 Se Uppman s. 33. 
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Teorin som tar ett sådant fast ställningstagande har istället kallats 

vulgärdarwinism.23 Andra har använt sig av begreppet socialdarwinism även 

i situationer då det har handlat om uttalanden angående överlägsna och 

underlägsna kulturer/raser. Oavsett form av darwinism användes detta 

tankesätt för att rättfärdiga 1800-talets kolonialisering, där européerna 

förklarade sig överlägsna koloniernas befolkningar och kulturer. 

Darwinismen användes i detta sammanhang för att påtala att 

kolonialbefolkningen var en underlägsen ras eller att de tillhörde en 

underlägsen kultur och var dömda att dö ut. Från början av 1900-talet fick 

rasunderlägsenhet en mer och mer framträdande roll.24  

3.2.1 Socialdarwinismen, en social lagstiftning? 

Socialdarwinismen har även sagts handla om social lagstiftning. All 

välfärdspolitik och bidrag till de behövande i samhället sågs som skadligt 

och istället skulle man låta samhällets behövande gå under. Genom detta 

skulle samhället och människorasen bli fri från underlägsna element. Denna 

syn på människorasen och samhället visade Spencer så tidigt som 1851 i sin 

bok Social Statics. Han ansåg själv att hans synpunkt stärktes av de bevis 

som Darwin lade fram om det naturliga urvalet och evolutionen. Spencer var 

dock ännu mer influerad av liberalismen som växte fram under 1800-talet. 

Han var exempelvis för fri konkurrens, då det kunde ses som en speciell 

form av den starkastes överlevnad.25  

3.2.2 Darwinismen och socialdarwinismen i 
Sverige 

Ulf Danielsson har studerat vilken spridning darwinismen fick i Sverige och 

har visat att darwinismen fick ett stort fotfäste här. På 1860-talet 

diskuterades darwinismen främst mellan vetenskapsmän, men redan på 

                                                
23 Se Henrysson s. 4f. 
24 Se Eriksson s. 91. 
25 Se ibid. s. 90f.  
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1870-talet började darwinismen spridas och tillämpas i samhället.26 1871 

och 1872 kom dessutom Darwins texter ut i svensk översättning. Allt 

accepterades dock inte, exempelvis selektionismen förkastades då man inte 

ville acceptera det slumpmässiga i processen av arternas uppkomst. Under 

1880-talet blev Spencer och hans idéer framstående i Sverige. Dessutom 

skedde det ett generationsskifte bland svenska akademiker vilket resulterade 

i en ökad acceptans av selektionismen.27 Även inom juridiken uttrycktes det 

socialdarwinistiska tankar.28 Exempel på socialdarwinistiska tankar inom 

juridiken är de Olivecrona uttryckte, vilket jag går igenom i kapitel 4.1.3.1. 

 

 

                                                
26 Se ibid. s. 94.  
27 Se Pusch s. 7. 
28 Se Eriksson s. 94. 
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4 Offentlig maktutövning 
gentemot samerna 

4.1 Nationell nivå  

1841 kan ses som en vändpunkt i statens lappmarkspolitik. Genom detta års 

kungliga brev började också samernas rättigheter iakttas vid avvittringen. 

När den svenska kolonialiseringen av lappmarkerna helt höll på att utplåna 

samerna bestämde sig således den svenska staten istället för att gå in och 

skydda renskötseln, trots att staten tidigare helt understött kolonisationen. 

Detta omvända tankesätt resulterade senare i 1867 års odlingsgräns och 

renbeteslagarna från 1886 och 1898.29 

4.1.1 Renbetet 

Från mitten av 1800-talet kom det alltså nya inslag i den svenska statens 

samepolitik. Omsorgstanken, ökad insikt om att renarna måste ha 

tillräckliga betesmarker samt en strävan efter att den svenska staten skulle 

äga skogen i lappmarken var några av dessa. Dessa synsätt kom till uttryck 

genom förslaget till en odlingsgräns i lappmarken. Odlingsgränsen skulle ge 

samerna ett reserverat område för sig själva uppe mot fjällen, som ett slags 

skydd mot odlingsföretagen. Marken skulle upplåtas till samerna som 

renbetes- eller lappskatteland, men fortfarande tillhöra staten. 

Odlingsgränsen blev först provisoriskt antagen 1867. Det skulle dröja fram 

till 1890 innan den fastställdes definitivt.30    

 

Odlingsgränsen hade emellertid tillkommit för sent för att kunna ge 

samernas renskötsel ett ordentligt skydd i Västerbotten. Dessutom följdes 

dess regler alltför dåligt. Kring sekelskiftet bodde det därmed en hel del 

                                                
29 Se Roung, Historisk återblick rörande samerna s. 418, 420f.  
30 Se Lundmark s. 98ff, 101. 
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nybyggare ovanför odlingsgränsen och konflikterna mellan dem och 

samerna rörde främst nybyggarnas utängar. På dessa hade de skörd till sin 

boskap. Oftast fanns dessa utängar en bit ifrån nybyggena och de kunde 

därmed inte få hem skörden förrän i början av vintern. Samerna var 

skadeståndsskyldiga för skada på växande eller avskuren gröda under 

perioden juni till augusti på dessa marker enligt renbeteslagarna från 1886 

och 1898 (14 §). Dessutom begränsade dessa marker renskötseln ännu 

mer.31 

 

Den första renbeteslagen kom år 1886 och i denna var det tydligt att 

samerna inte ansågs vara ägare till sina markområden, utan att staten var det. 

Det stod inte utskrivet i lagen men den byggde tydligt på denna uppfattning. 

Samerna hade enbart förvärvat en civilrättslig gällande rätt till områdena. I 

Skattefjällsdomen påtalades det att rättsläget redan innan 1886 var entydigt 

på så sätt att staten kunde ses som ägare till all fjällmark. Detta bottnade 

främst i 1683 års påbud; det handlade om herrelös mark och staten behövde 

därmed inte förvärva denna genom laga fång, dvs genom exempelvis köp 

eller gåva.32 

4.1.2 Skolan 

Från och med 1839 tillkom det fasta missionsskolor i lappmarkerna. 1846 

blev undervisningen fem- till sexårig. För att undervisningen skulle ha en 

bättre kvalité satsades det på utbildade folkskollärare istället för att ha 

präster som lärare. De fasta skolorna som fanns nådde dock inte ut till alla 

samebarn, utan utnyttjades främst av bofasta samer och svenskar.33 

 

De nomadiserade samerna hade en så kallad kateketundervisning, vilken 

inte var av speciellt bra kvalité. Det var lärare som vandrade runt bland 

samerna och spred undervisning. Kateketundervisningen nådde inte heller ut 

till så många och därför inrättades det vinterkurser i vissa samebyar från 

                                                
31 Se Lantto s. 57f.  
32 Se Bengtsson s. 35. 
33 Se Pusch s. 10. 
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1895. Vid sekelskiftet fanns det därmed en rad olika skolor för samebarnen; 

lappskolor, missionsskolor, kateketskolor, vinterkurser och vissa gick även i 

svenska folkskolor. 1913 infördes det så kallade kåtaskolsystemet. Detta 

delade upp samerna i renskötande och icke-renskötande. De icke-

renskötande samerna skulle assimileras i det svenska samhället, men de 

renskötande samerna skulle däremot bevaras för nomadlivet.34  

 

Kåtaskolreformen år 1913 innebar att de renskötande samernas barn skulle 

undervisas i speciella skolor, anpassade just till deras liv som nomadiserade 

samer. De yngre eleverna i årskurs 1-3 skulle undervisas på 

sommarhalvåret. Denna form av undervisning skulle ske i tältkåtor och 

flytta med renskötarfamiljerna och kallades därmed den vandrande 

nomadskola. Eleverna i årskurs 4-6 skulle undervisas i en så kallad fast 

nomadskola vilket innebar att de undervisades vintertid inomhus i just fasta 

skolor. Dessa skolor skulle vara belägna där renhjordarna befann sig.35   

4.1.3 Socialdarwinismen i förhållande till 
maktutövningen 

Den svenska riksdagen ställde sig generellt positiva till att hjälpa samerna i 

slutet av 1800-talet. Den humanitära inställningen grundades bland annat i 

det faktum att samerna tidigare trängts undan av nybyggare. Samerna 

framställdes som svaga och det ansågs att de själva inte kunde tillvarata sin 

rätt. Det förekom även en relativt allmän uppfattning att samerna skulle 

komma att dö ut.36  

4.1.3.1 Renbetet  

Sameombudsmannen Tomas Cramér har genom olika rapporter visat att 

inför renbeteslagen 1886, ansåg många att samerna var en del av en 

underlägsen civilisation, dömda att dö ut av utvecklingen. Detta framgick 

bland annat tydligt av justitierådet Knut Olivecronas uttalanden när Högsta 

                                                
34 Se ibid. s. 7, 10, 36.  
35 Se Henrysson s. 3. 
36 Se Uppman s. 68. 



 17 

domstolen diskuterade den kommande renbeteslagstiftningen år 1884. Han 

påtalade att samerna var en utdöende nationalitet och att samhället inte 

skulle lägga sig i detta. Däremot skulle man fokusera på den överlägsna 

jordbrukskulturen, vilken vann över samernas nomadiserade, underlägsna 

samhälle. Olivecrona uttryckte även att samerna inte kunde anses ha någon 

form av sedvanerättslig rätt till renbetesmarkerna.37  

 

Enligt Olivecrona var det lagstiftande problemet ett problem mellan en 

överlägsen och en underlägsen civilisation. En civilisation som var på väg 

att dö ut och en annan som höll framtiden i sina händer, tack vare bland 

annat industrialiseringen. Olivecronas lösning var också den 

socialdarwinistisk; samerna skulle bara få hålla sig inom ett restriktivt 

område. Även om en sådan lösning hotade deras existens. Det hade 

dessutom Olivecrona inget emot, eftersom staten bara skulle tjäna på att de 

nomadiserade samerna dog ut.38  

 

Kommittén i riksdagen som diskuterade förslaget till renbeteslagen från 

1886 höll inte med Olivecrona, men en viss form av darwinism fick ändå 

genomslag i riksdagens diskussioner. Socialdarwinistiska argument 

användes således från riksdagens sida mot Olivecrona; eftersom det bara var 

de nomadiserade samerna som kunde vinna kampen om överlevnad uppe i 

fjällen var det i statens intresse att skydda dessa. Kommittén påtalade att om 

de nomadiserade samerna var på väg att dö ut så var detta enbart den 

naturliga historiska processen. Det behövde inte påskyndas av yttre 

omständigheter. Kommittén påtalade även att samerna inte kunde ha 

äganderätt till mark då äganderätten var utvecklad av det moderna samhället 

och samerna var inte en del av detta. I detta hänseende var kommittén alltså 

av tanken att samerna inte tillhörde det moderna civiliserade samhället och 

dess åsikter skiljde sig i realiteten inte så mycket från Olivecronas.39   

 

                                                
37 Se Eriksson s. 89, 94. 
38 Se ibid. s. 95.  
39 Se ibid. s. 97, 98.   
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Det syns inga direkta spår av socialdarwinism i renbeteslagen från 1886. 

Däremot går det att finna teorin i förarbetena till lagen. Även om det var 

socialdarwinism till samernas fördel som i vissa fall uttrycktes av 

kommittén.40 Vissa har däremot ansett att det först är decennierna efter att 

den första renbeteslagen kom till som det mer tydligt kan talas om att en 

nedvärdering av samerna påverkat juridiken. Bland annat genom 1898 samt 

1928 års renbeteslagar. Där fick icke-renskötande samer inga rättigheter då 

de inte sågs som samer i lagens mening. De var dömda till att trängas undan 

av de bofasta nybyggarna och lagstiftaren visade sig inte angelägen att 

skydda dessa mot intrång.41  

4.1.3.2 Skolan  

I skolpolitiken har ett statens förmyndarskap över samerna varit synligt. Det 

genomfördes en assimileringsinriktad politik, vilket till exempel år 1877 

resulterade i att allt undervisningsspråk övergick till svenska.42 I början av 

1900-talet var samernas skolundervisning väldigt bristfällig och splittrad i 

flertalet olika skolor. Vissa barn, speciellt barn till de nomadiserade 

samerna, gick inte alls i skolan. I en motion från 1908 föreslogs det bättre 

skolgång i lämpligare former för samerna och domkapitlet i Luleå fick i 

uppdrag av Kungl. Maj:t att utreda frågan.43  

 

Det var biskop Bergqvist som tog sig an detta, med hjälp av 

folkskoleinspektörer som sakkunniga. Enligt honom passade folkskolorna 

för de bofasta samerna men inte för de nomadiserade renskötande samerna. 

De behövde istället egna segregerade skolor som skulle säkerställa att de 

nomadiserade barnen fick en ordentlig skolgång och behålla kontakten med 

det nomadiserade livet deras föräldrar levde. Även om Bergqvist uttalade 

socialdarwinistiskt präglade tankar var hans kommentarer vid 

utredningsarbetet mer allmänt hållna. Däremot var hans medarbetare i 

utredningen, kyrkoherde och folkskoleinspektör Vitalis Karnell, mer kritisk 

                                                
40 Se ibid. s. 100.  
41 Se Bengtsson s. 36, 38. 
42 Se Granqvist-Nutti s. 10. 
43 Se Henrysson s. 8f. 
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till samernas möjligheter i det svenska samhället. Karnell påtalade i 

utredningen att det var av vikt för samernas överlevnad att de ägnade sig åt 

renskötseln och levde ett nomadliv. För detta, var det viktigt med en 

segregerad och nomadinriktad skola.44  

 

Det gjordes i utredningen hänvisningar till att samerna var en ras som 

genom tradition eller ärftliga förutsättningar var gjorda för ett liv som 

nomadiserade renskötare.45 Utredarna ville inte att de nomadiserade 

samerna skulle lämna nomadlivet. Undervisningen skulle därmed ske i 

torvkåtor eller tältkåtor. En motivering till detta var av humanitär art; 

samerna var lyckligast inom rennäringen och nomadlivet och de skulle dö ut 

om de inte fick fortsätta med detta. En annan motivering var att samernas 

fysiska egenskaper enbart var anpassade till ett nomadliv. De hade inte 

egenskaper som passade till exempelvis ett jordbruksliv. Baserat på detta 

kom sedermera den samiska skolreformen år 1913.46  

 

Det förekom en del kritik mot 1913 års skolreform och år 1915 gjordes det 

ytterligare en utredning angående det samiska skolsystemet. Denna gick 

dock på samma spår som 1913 års reform.47 Kommittén behöll de 

förmyndaraktiga tongångarna och det förelåg samma syn på samernas 

överlevnad som tidigare. Däremot framkom det i denna att också svenskar 

kunde bedriva renskötsel. Utbildning sågs inte heller längre som en risk för 

samernas fortsatta överlevnad utan som en förutsättning för att samerna 

skulle kunna uppskatta sitt egna yrke, det vill säga renskötseln.48  

                                                
44 Se ibid. s. 9, 12.  
45 Se ibid. s. 18.  
46 Se Granqvist-Nutti s. 10. 
47 Se ibid. s. 11.  
48 Se Uppman s. 94. 
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4.2 Regional nivå 

4.2.1 Lappväsendet  

Lappväsendet började växa fram i slutet av 1800-talet som en följd av att 

renbeteslagstiftningen utvecklades och hade ansvar för allt som rörde 

samerna på regional nivå. Utöver renskötseln ansvarade myndigheten för 

exempelvis skola och fattigvård. Myndigheten var som en integrerad del i 

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland då det var i dessa 

områden det bedrevs renskötsel. Lappväsendet bestod enkelt uppdelat av 

lappfogdar, lapptillsynsmän och ordningsmän i lappbyarna. Lappbyarna var 

administrativa enheter inom vilka renskötseln bedrevs. Dessa inrättades 

genom den första renbeteslagen 1886.49   

 

Den första lappfogdetjänsten inrättades i Jämtland 1885 på initiativ av 1882 

års lappkommitté som ansåg att det behövdes en tjänsteman som kunde 

medla mellan nybyggarna och samerna i området. Detta var således 

lappfogdens främsta arbetsuppgift. Tanken var att tjänsten skulle vara 

tillfällig, men så blev inte fallet utan istället kom det att inrättas 

lappfogdetjänster även i Norrbotten år 1890 och i Västerbotten år 1896.50  

4.2.2 Domkapitlen  

Ansvar för både kyrkofrågor och skolfrågor hade domkapitlen under slutet 

1800-talet och början 1900-talet. Till en början hörde hela lappmarken till 

Härnösands stift. 1904 kom detta att delas upp, så Norrbotten och 

Västerbotten kom istället att höra till Luleå stift. Jämtland kom att fortsätta 

tillhöra det ursprungliga stiftet.51 

 

Visitatorer och folkskoleinspektörer var präster i olika 

lappmarksförsamlingar. Folkskoleinspektörerna blev efter några år in på 

                                                
49 Se Lantto s. 28, 48. 
50 Se ibid. s. 51.  
51 Se Uppman s. 94.  
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1900-talet vanliga, icke-kyrkliga tjänstemän. De lämnade årsberättelser till 

domkapitlen och i dessa var det till en början ont om bedömningar av 

samefolket. Visitatorernas rapporter var sexårsberättelser där de bedömde 

bland annat kyrklig verksamhet, skolgång, samiska böcker och sedligt 

tillstånd.52 

4.2.3 Socialdarwinismen i förhållande till 
maktutövningen 

4.2.3.1 Lappväsendet  

I rapporterna från lappfogdarna till länsstyrelserna fanns bland annat tron på 

samernas försvinnande företrädd. Dessutom påtalades ofta risken i att utsätta 

samerna för den svenska kulturen, bland annat genom att sätta sameskolor i 

kyrkbyar, där det fanns möjlighet till underhållning. Jämtlands läns 

lappfogde uttryckte även att turismen var ett problem för samerna, då de 

kom i kontakt med den svenska kulturen. Brit Uppman påtalar att det är 

förvånande att de tre olika länens företrädare framförde så liknande åsikter. 

Deras kontakter med samerna borde rimligtvis ha resulterat i skilda 

uppfattningar och erfarenheter. Troligen påverkades de dock av den tidens 

allmänna idéer och litteratur, samt av andra myndigheters åsikter.53  

 

Samerna själva hade inga högt stående positioner inom lappväsendet. Det 

sågs inte som lämpligt då det ansågs att samerna bland annat saknade sinne 

för objektivitet. Redan 1905 framförde samerna krav på att lappfogdarna 

skulle utses av samerna. Liknande krav framfördes även vid ett flertal senare 

tillfällen. I ett yttrande från 1934 stadgade dock de tre aktuella 

länsstyrelserna att samerna inte hade rätt att utse lappfogdarna, men att det 

däremot inte fanns något formellt, författningsenligt, hinder för att samerna 

själva skulle kunna bli fogdar. Även om det inte fanns ett formellt hinder är 

                                                
52 Se ibid. s. 102.  
53 Se ibid. s. 101f.  
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det dock möjligt att det fanns ett informellt, då ingen av lappfogdarna som 

var verksamma under de 85 åren myndigheten fanns tycks ha varit same.54  

4.2.3.2 Domkapitlen  

I handlingarna om skolväsendets organisation från 1877 framkommer det 

vad Härnösands domkapitel hade för syn på samerna. Domkapitlets biskop 

Lars Landgren var emot samiskt språk i skolorna. I visitatorernas rapporter 

om sedligt tillstånd framgick deras åsikter om samerna. Det kom ständigt 

klagomål angående samernas alkoholbegär och de ansågs ha ett omåttligt 

kaffedrickande.55  

 

Olof Bergqvist var biskop i Luleå domkapitel från 1904, och denne fick då 

ta hand om många sameärenden på regional nivå. I uttalanden kunde det 

redan från början ses en skillnad från Härnösands uttalanden, exempelvis i 

språkfrågan där domkapitlet i Luleå ställde sig positiv till samiskan som 

undervisningsspråk. Till skillnad från Härnösands stift så utgick Luleås stift 

i första hand från att man ville bevara nomadismen. Detta syntes även i 

skolfrågan, där det utifrån Biskop Bergqvist förslag till omorganisation, blev 

en tydligare uppdelning mellan nomadernas skolgång och de bofasta 

samernas skolgång. Härnösands stift ville istället ge samerna möjlighet att 

bli en del av den svenska befolkningen. Stiftet ställde sig dock positiv till 

förslaget på omorganisation i skolan då den gav en mer enhetlig anordning 

än den tidigare.56  

 

Bergqvist uttalade i sitt herdabrev som nyutnämnd biskop att det inte var 

någon idé att försöka utbilda de nomadiserade samerna mer än vad som var 

nödvändigt för det nomadiserade livet. De behövde inte lika mycket 

undervisning som barnen i de fasta folkskolorna då det bara skulle påskynda 

deras nomadstams utdöende. Folkskoleinspektören Karnell skrev i 

tidskriften Dagny från 1906 att västerbottensamerna hade börjat bygga fasta 

hus och blivit intresserade av att utbilda sig och det gjorde att de också stod 

                                                
54 Se Lantto s. 55f. 
55 Se Uppman s. 94f, 102. 
56 Se ibid. s. 96f.  
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inför sin undergång. Samerna skulle gärna gynnas i sin näring (renskötsel), 

de skulle göras sedliga, nyktra och till en liten del utbildade, men de skulle 

inte få bli en större del av civilisationen. Karnell myntade här uttrycket lapp 

ska vara lapp.57  

 

                                                
57 Se Henrysson s. 9f, 13. 
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5 Samernas politiska 
mobilisering 

I början av 1900-talet skedde det en stark politisk mobilisering av samerna. 

Detta skedde framförallt i Västerbotten men även i Jämtland och södra 

Norrbotten på grund av samerna och deras renskötsel där i stor utsträckning 

trängts undan upp mot fjällen av nybyggare. Dessutom hade samerna 

påverkats negativt av avvittringen i Jämtland.58 I Fatmomakke var Elsa 

Laula en förkämpe för samernas rättigheter. År 1904 skrev hon Inför lif eller 

död – sanningsord i de lappska förhållandena där hon ville att alla samer 

skulle organisera sig, oavsett om de var renskötande eller inte. Ett 

Lapparnas centralförbund bildades år 1904 och var den första samiska 

riksorganisationen. Fatmomakke sameförening bildades även den samma år 

och är därmed den äldsta sameföreningen i Sverige.59  

5.1 De samiska aktionerna 

De två första stora samiska aktionerna ska ha inträffat år 1900, då det i två 

skrivelser framfördes invändningar mot ersättningsskyldigheten i 14 § 

renbeteslagen och det faktum att renägarna kunde bli skadeståndsskyldiga 

på det egna lappskattelandet. Till en början var både lappfogden och 

länsstyrelsen positiva till samernas klagomål, men sedan började samerna 

utöka sina krav. De ville ha en möjlighet att successivt börja övergå till 

jordbrukande då rennäringen var utsatt. I och med de ökade kraven 

minskade stödet från myndigheterna. Både lappfogden och länsstyrelsen var 

emot tanken på att samerna skulle kunna gå över till jordbrukande, de ansåg 

att rennäringen genom detta förfarande skulle försummas.60  

 

                                                
58 Se Lantto s. 57. 
59 Se Roung, Fatmomakke, I Samefolkets Egen Tidning – Samefolkets spalter s. 21f. 
60 Se Lantto s. 58f.  
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Samerna gav dock inte upp tanken på ett förbehållande av marken ovanför 

odlingsgränsen. År 1904 kom de tillbaka med en starkare argumentation, 

mycket tack vare Elsa Laula. Det Laula gjorde var att lyfta frågan från att 

bara röra de renskötande samerna till att handla om alla samers rättigheter. 

För henne var det viktigt att alla samer skulle känna en gemenskap och hon 

betonade att renbeteslagstiftningen splittrade samerna. Hon kritiserade 

politiken som fördes mot samerna då hon ansåg att den var förtryckande.61  

5.2 Inför lif eller död 

Elsa Laula lade stor vikt vid samernas existensfråga och hur hon ansåg att 

den skulle lösas. Laula började att diskutera att nybyggarna fått äganderätt 

till sin mark men att samerna enbart fick leva på statens mark med 

dispositionsrätt till ett jordområde. Dessutom påtalade hon att till sist skulle 

alla samer bli av med sina renar och behöva övergå till jordbruksarbete. 

Marken de fått till sitt förfogande över odlingsgränsen fick de dock tilldelad 

till renbete, inte till jordbruk. Samerna behövde således rätten till att gå över 

till att bli jordbruksfolk.62  

 

Ytterligare påtalade Laula att odlingsgränsen inte respekterades och att flera 

stora nybyggen upprättats ovanför odlingsgränsen efter 1867. Därmed 

skadades samernas renbete genom renarnas minskning och det uppstod 

sämre levnadsförhållanden för samerna. För Samernas vidare överlevnad 

behövde även deras skolgång förbättras avsevärt. En av fördomarna mot 

samerna var att de var okunniga, men Laula konstaterade att man sällan 

frågade sig varför. Den svenska staten bidrog endast i ringa del till den 

samiska skolundervisningen, men Laula tryckte på att staten borde haft ett 

ansvar att inrätta antingen likvärdiga skolor som till de svenska eleverna, 

eller i alla fall skolor med mer drägliga förhållanden.63 

                                                
61 Se ibid.  
62 Se Laula s. 13ff, 16.  
63 Se ibid. s. 18f, 25f. 
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6 Analys  

Min problemställning är som tidigare nämnt: På vilket sätt, om något, 

påverkades den offentliga maktutövningen gentemot samerna i Sverige 

under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet av socialdarwinismen? 

Utifrån vad jag har redovisat ovan kan jag svara ett självklart ja på att den 

offentliga maktutövningen under den aktuella tidsperioden påverkades av 

socialdarwinismen. På vilket sätt den påverkades ska jag behandla vidare i 

denna analys. Detta kommer också baseras på vad jag redovisat ovan.  

 

Jag vill börja med att påtala att jag valt att använda mig av begreppet 

socialdarwinism även i de fall det handlat om kategorisering av olika folk 

som över- och underlägsna. Jag har således inte använt begreppet 

vulgärdarwinism, trots att det i visst material jag använt mig av förespråkats. 

Anledningen till att jag gjort detta är att en majoritet av mina källor använt 

sig av socialdarwinismen även då det skett en tydlig kategorisering av folk. 

 

Kolonialismen legitimerades under 1800-talet av socialdarwinismen, då 

teorin förespråkade en uppdelning av världens befolkning i överlägsna och 

underlägsna raser, vilket såklart var passande för kolonialisterna. 

Kolonialiseringen av lappmarkerna påverkade samerna negativt då de, av 

den svenska staten bland annat, sågs som en underlägsen ras som skulle 

komma att dö ut. Samerna blev av med sina marker och tvingades allt högre 

upp på fjällen med sina renar i takt med att nybyggarna kom och 

avvittringen påbörjades. Utifrån en postkolonial teori ledde 

kolonialiseringen av lappmarkerna till att samerna började förtryckas och 

behandlas sämre än resten av den svenska befolkningen under den aktuella 

tidsperioden. 

 

Kungl. Maj:t. utfärdade visserligen år 1841 ett brev där det stadgades att 

avvittringen skulle avstannas till dess att samerna fått marker för sina behov. 

Men vid denna tidpunkt var det redan för sent, nybyggarna hade trängt 
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undan samerna och de hade därigenom blivit av med en fjärdedel av sina 

marker. Från och med 1841 ändrades således lappmarkspolitiken och blev 

mer humanitär. Den humanitära inställningen höll i till början av 1900-talet, 

och kunde ses i exempelvis skolpolitiken. Den grundades i ett dåligt 

samvete från den svenska staten för vad samerna blivit utsatta för genom 

kolonialiseringen, men den resulterade också i en syn på samerna som ett 

underlägset folk som inte kunde ta vara på sig själva. Det vill säga, även 

genom den humanitära politiken gentemot samerna fick socialdarwinistiska 

tankesätt och idéer ett genomslag.     

 

På nationell nivå har jag i denna uppsats främst studerat 1886 års 

renbeteslag samt 1913 års kåtaskolreform och vad för påverkan 

socialdarwinismen kan ha haft på dessa. I renbeteslagen går det inte att se 

någon tydlig påverkan av socialdarwinismen. Däremot går det att se i dess 

förarbeten. Kommittén som var ansvarig för utredningen påtalade att 

samerna var de enda som kunde vinna kampen om överlevnad uppe i 

fjällmarkerna. Ett sådant uttalande är definitivt socialdarwinistiskt, då 

Spencer påpekade att kampen om överlevnad mellan olika raser och kulturer 

handlade om en specialiseringsprocess till en viss miljö. De som var svaga 

skulle utifrån denna gallras bort. Kommittén påtalade även att ifall det var så 

att samerna var på väg att dö ut så var det en del av den naturliga historiska 

processen, vilket också var en tankegång som följde nyss nämnda 

specialiseringsprocess. Att samerna inte kunde ha äganderätt till marker för 

att det var något som blivit utvecklat av det moderna samhället var också det 

ett socialdarwinistiskt tankesätt då det kan kopplas till den tanken om 

överlägsna och underlägsna kulturer (samhällen).   

 

Även justitierådet Olivecronas uttalanden i Högsta domstolen var tydligt 

socialdarwinistiskt präglade. Han pratade om överlägsna och underlägsna 

kulturer där samernas renskötande var underlägset och böndernas jordbruk 

var överlägset. Han poängterade vidare att han ansåg att staten skulle 

fokusera på den överlägsna jordbrukskulturen och låta de underlägsna 

renskötande samerna dö ut. Olivecrona följde här Spencers idéer om social 
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lagstiftning, där det påtalades att man inte skulle hjälpa underlägsna 

människor utan bara låta dem dö ut. På så sätt skulle de inte kunna sprida 

sina gener vidare. Olivecronas åsikter påverkade inte renbeteslagstiftningen 

direkt, men däremot kan hans tankar ha påverkat den allmänna opinionen. 

Hans tankesätt kan vidare ha påverkat andra inom deras offentliga 

maktutövning. Kommittén som utredde renbeteslagstiftningen var överens 

med honom i vissa frågor, exempelvis i att samerna inte kunde erhålla 

äganderätt, och det kan hans uttalanden ha legat till grund för.  

 

Det har av vissa inom doktrinen antytts att samerna nervärderades först åren 

efter den första renbeteslagstiftningen trädde i kraft. Jag anser däremot att 

man kan se socialdarwinismens påverkan på inställningen mot samerna 

redan tidigare. Olivecronas uttalanden i Högsta domstolen är till exempel ett 

bra bevis på detta. Sen är det också viktigt att poängtera att socialdarwinism 

inte bara handlar om nedvärdering, utan om olika rasers anpassning till olika 

miljöer. Kommittén som diskuterade förslaget till renbeteslagstiftningen 

använde sig delvis av dessa tankesätt om anpassning till olika miljöer.  

 

När det gäller statens skolpolitik gentemot samerna går det också att se 

socialdarwinistiska tankesätt och förmyndaraktiga tongångar. I 

utredningsarbetet till kåtaskolreformen 1913 framkom det 

socialdarwinistiskt präglade åsikter från utredarna. De ville inte att samerna 

skulle lämna livet som nomadiserade renskötare och därför infördes 

kåtaskolreformen. De nomadiserade samerna skulle inte få för mycket 

undervisning för i så fall hade det kunnat finnas en risk att de skulle lämna 

det nomadiserade livet och gå över till att bli jordbrukare. Detta tankesätt 

finner jag intressant då det blir väldigt tydligt att samerna, efter 

kolonialiseringen av lappmarkerna, inte hade något rätt att bestämma över 

sina egna liv. De sågs som underlägsna, svagare individer som behövde 

instruktioner i vad de fick och inte fick göra.  

 

Biskop Bergqvist var ansvarig utredare inför den nya kåtaskolreformen. Han 

var av tanken att de nomadiserade samerna skulle bevaras, att de inte skulle 
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få bli en del av det svenska samhället, vilket jag nämnde i ovan stycke. 

Även sakkunniga i utredningen, exempelvis folkskoleinspektören Karnell, 

var av samma åsikt. Vad som är viktigt att notera här är att både Bergqvist 

och Karnell var betydelsefulla aktörer inom den offentliga maktutövningen 

gentemot samerna nationellt (genom utredningen) och regionalt 

(domkapitlen). Deras socialdarwinistiskt präglade åsikter kunde således, på 

båda nivåerna, påverka den offentliga maktutövningen gentemot samerna.  

 

På regional nivå var domkapitlen och lappväsendet ansvariga för den 

offentliga maktutövningen gentemot samerna. Inom dessa går det också att 

finna spår av socialdarwinistiska tankesätt under den aktuella tidsperioden. 

Jag har tidigare nämnt aktörer inom domkapitlen och deras påverkan på den 

offentliga maktutövningen både på nationell och regional nivå. Visitatorerna 

anmärkte på att samerna hade problem med alkohol och kaffe. 

Folkskoleinspektör Karnell påtalade att samerna på grund av att de hade 

börjat bygga fasta hus och leva på jordbruk stod inför sin undergång. Han 

myntade även uttrycket lapp ska vara lapp. Tanken om att lapp ska vara lapp 

var typiskt socialdarwinistisk då den syftade till att samerna inte kunde eller 

borde göra annat än att vara renskötare. Det klarade inte av annat, och 

försökte de skulle de gå under.  

 

Under alla de 85 åren som lappväsendet var aktivt var ingen same 

lappfogde. Varför det förhöll sig på detta sätt berodde troligtvis på att 

samerna inte ansågs passa till detta, då de bland annat bedömdes sakna sinne 

för objektivitet. Att det även inom lappväsendet uttalades nervärderande 

åsikter om samerna tycker jag är talande för att socialdarwinismen 

genomsyrade hela den offentliga maktutövningen. De sågs som en 

underlägsen ras/underlägsen kultur och därmed kunde de exempelvis inte 

arbeta som lappfogdar. Eftersom detta tankesätt fick genomslag hade 

samerna ingen möjlighet att få sin röst hörd i konflikten med nybyggarna. 

Det kan ha varit en bidragande faktor till att de i början av 1900-talet 

började organisera sig politiskt.  
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Samernas politiska mobilisering under den aktuella tidsperioden kan således 

tjäna som bevis på hur den offentliga makten utövades gentemot dem. 

Exempelvis aktivisten Elsa Laula uttryckte sitt missnöje mot hur samerna 

fick sämre undervisning än de svenska barnen samt att odlingsgränsen inte 

respekterades. Hon ansåg att politiken som fördes mot samerna var 

förtryckande. Samernas mobilisering kan således påvisa att trots en mer 

humanitär inställning från statens sida behandlades samerna inte speciellt 

bra. Visserligen hade odlingsgränsen tillkommit som skydd för samerna mot 

nybyggarna. Men den kom till för sent och respekterades inte.  

 

Laulas kritik mot skolan tillkom innan kåtaskolreformen men att säga att 

utredarna lyssnade på kritiken är enligt mig felaktigt. Kåtaskolan var enbart 

till för de nomadiserade samerna och den baserades på att de inte behövde 

lika mycket undervisning som resten av den svenska befolkningen. Laula 

ville dessutom ena samerna, men både kåtaskolan och renbeteslagstiftningen 

bidrog till ett splittrande av dem. Att Sverige, som kolonisatör, tog sig rätten 

att dela upp samerna i renskötande och icke-renskötande var också det ett 

bevis på att den koloniserade befolkningen sågs som underlägsen och 

behövde styras för att hamna rätt. Det utövades en kolonial dominans som 

utifrån en postkolonial teori definitivt kan ifrågasättas och problematiseras.  

 
Slutligen är det viktigt att poängtera att jag inte funnit någon direkt 

hänvisning till begreppet socialdarwinism i den offentliga maktutövningen 

gentemot samerna under den aktuella tidsperioden. Däremot har jag på alla 

nivåer sett en tydlig påverkan (direkt eller indirekt) av socialdarwinismen 

inom den offentliga maktutövningen gentemot samerna, vilket jag visat på 

ovan i denna analys.  
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