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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats syftade till att utreda huruvida den av staten initierade ratificeringen av ILO 

169, och framförallt artikel 14 ur denna konvention, har politiskt stöd bland de berörda 

aktörerna i Lappmarken. Detta eftersom det politiska stödet för en ratificering till synes är 

svagt. De berörda aktörerna utgörs av renskötande samer, icke-renskötande samer samt övrig 

befolkning i området, då dessa aktörer nyttjar mark och vatten på olika sätt.  

 

För att klargöra huruvida politiskt stöd föreligger i frågan om ILO 169, har David Beethams 

Legitimeringsteori använts. Denna teori utgår från att förekomsten av legitimitet, som i denna 

kontext kan jämställas med politiskt stöd, kan visas utifrån tre sammanvävda dimensioner – 

B1-B3, där B1 utgår från legitimitet utifrån etablerade regler, B2 från rättfärdigande via 

delade värderingar hos dominant och underordnad samt B3 som konfirmerar legitimitet via 

handlingar. Utifrån aktörernas remissyttranden i samband med Sven Heurgrens utredning 

Samerna – Ett ursprungsfolk i Sverige (1999) har ett relativt tydligt legitimitetsunderskott 

enligt Beethams andra dimension – B2 kunnat påvisas. De berörda aktörerna i denna 

undersökning representeras av Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, 

kommunerna i Norrbotten samt ett urval av organisationer/partier. 

 

Med Legitimitetsteorin kan emellertid inte orsakerna till ett legitimitetsunderskott visas, men 

indikationer tyder på legala och ekonomiska orsaker därvidlag har spelat en avgörande roll, 

vilket i denna uppsats har lett fram till två hypoteser: legitimitetsunderskottet har legala 

orsaker - Hlegal och legitimitetsunderskottet har ekonomiska orsaker -Heko. Dessa hypoteser 

prövas utifrån den befintliga lagstiftningen som reglerar näringsaktiviteterna i Lappmarken 

och en teori som utgår från Nils-Gustav Lundgrens tolkning av property rights- och public 

choice teorierna, som i denna uppsats benämns Lundgrenteorin. Utifrån ovanstående framkom 

att legitimitetsunderskottets orsaker både hade legala och ekonomiska orsaker. I 

undersökningen togs hela tiden hänsyn till eventuella etniska aspekter, men etnicitet tycks inte 

ha haft någon avgörande betydelse för det rådande legitimitetsunderskottet.  

 

Slutligen presenteras i uppsatsen en alternativ implementeringsmetod som utgår från en 

deliberativ ansats och syftar till att åstadkomma politiskt stöd för ILO 169. Denna metod utgår 

i korta drag från att de berörda aktörerna skall skapa en dialog med varandra syftande till att 

överbrygga motsättningar och fördomar. 
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1. IMPLEMENTERINGSPROCESSEN AV ILO 169  
Lappmarken är ett geografiskt område som omfattar hela Lappland samt en del mindre 

områden i Jämtlands inland (se Bilaga 1). Lappmarken befolkas av c:a 110 000 personer och 

av dessa utgör samerna som ”etnisk”1 grupp c:a 20 000 personer (Statistisk årsbok för Sverige 

2003 2002:51; Internet 1)2. Av de 20 000 samerna är c:a 2 500 verksamma inom rennäringen 

och därmed samebymedlemmar med särskilda rättigheter att bedriva rennäring. Befolkningen 

inom detta område, oavsett grupptillhörighet, nyttjar Lappmarkens resurser på många olika 

sätt. De aktörsgrupper som konkurrerar om resurserna, förutom de renägande samerna som 

utgör 12,5 % av samerna och 2,2 % av den totala befolkningen i Lappmarken, är sådana som 

nyttjar resurserna för exempelvis jord- och skogsbruk samt jakt och fiske (Johansson & Klang 

2003: 2). Förutom ovan nämnda aktörsgrupper kan staten betraktas som en aktör i 

sammanhanget. Staten har genom århundradena varit anmärkningsvärt konsekvent i sin 

lappmarkspolitik, i den meningen att den i första hand har bevakat sina egna intressen 

beträffande kontroll över nyttjande och ägande av mark och vatten. Med anledning av de olika 

aktörernas skiftande nyttjandesätt och intressen är synen på statens fördelning av rättigheter 

till mark och vatten i området en källa till konflikt (Ibid.: 19f). Det finns således, inom den 

minoritet som samerna utgör, en liten grupp med ett specifikt näringsintresse som nyttjar 

resurserna exklusivt tack vare sin grupptillhörighet. Med anledning av pågående utredningar 

beträffande den syn på nyttjanderätt av resurser som presenteras i International Labour 

Organisations (ILO) konvention 169 och som särskilt ser till rättigheter för 

ursprungsbefolkningar3 fortgår diskussioner i frågan. 

 

ILO är ett av Förenta Nationernas (FN) många fackorgan och arbetar med frågor som rör 

förbättring av människors arbets- och levnadsförhållanden. ILO:s konvention 169, som trädde 

i kraft år 1991, behandlar ursprungsbefolkningars rätt inom suveräna stater (Internet 2). I 

Sverige är samerna erkända som ursprungsbefolkning (Internet 3). Trots att samerna är 

officiellt erkända som ursprungsbefolkning finns andra uppfattningar om huruvida samerna 

verkligen var hela Lappmarkens ursprungliga befolkning. Exempelvis menar representanter 
                                                           
1 Begreppet ’etnisk’ definieras i denna uppsats som en namngiven grupp av människor med myter om ett 
gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, 
traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet.  
2 Då lappmarken ej är ett formellt område saknas officiell befolkningsstatistik, men en relativt noggrann 
uppskattning ger antalet 110 000 invånare. Av de 20 000 samerna lever och verkar en övervägande majoritet i 
Lappmarken (Statistisk årsbok för Sverige 2003 2002: 51). 
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för kvänerna4 att de utgjorde den ursprungliga befolkningen i östra Norrbotten och därför 

borde besitta status som ursprungsbefolkning (SR5 SOU 1999:25: 147f). Den svenska staten 

har en uttalad intention att ratificera ILO 169 och därför initierades år 1997 en 

enmansutredning med förre landshövdingen Sven Heurgren som särskild utredare, som hade i 

uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att Sverige skall kunna ratificera 

konventionen. I utredningen, benämnd Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige (SOU 1999:25), 

hävdar Heurgren att Sverige i allt väsentligt, utom frågor rörande ursprungsbefolkningars rätt 

till mark och vatten som de traditionellt har brukat, är redo att ratificera konventionen. Dessa 

frågor behandlas i konventionens 14:e artikel6. Denna del av konventionen har givit upphov 

till konflikter beroende på att det föreligger skilda åsikter om vem som skall ha dessa 

rättigheter och i vilken utsträckning. Heurgrens utredning visade att ovan nämnda rättigheter i 

första hand torde tillfalla renägande samer med samebymedlemskap, eftersom denna grupp i 

utredningen antas vara den ursprungsbefolkning som avses i artikel 14 (SOU 1999:25: 134). 

Detta synsätt är troligen riktigt då lagstiftningen beträffande rennäringspolitik i Sverige 

implicit definierar samer som samebymedlemmar (Internet 4). Artikel 14 är således den mest 

kontroversiella delen ur ILO 169 och då, i Heurgrens utredning, identifierad som källa till 

motsättningar.  

 

Att staten, trots den uttalade intentionen att ratificera konventionen, hittills inte har gjort det 

kan ha sin förklaring i den svårutredda historiska bakgrunden samt att det finns ett statligt 

geopolitiskt intresse för att bevara kontrollen över territoriet och dess resurser, d.v.s. 

naturtillgångar. Den lagstiftning som reglerar rättigheter till mark och vatten i Lappmarken är 

av en specifik natur då den i praktiken skiljer grupper från varandra i fråga om nyttjande, 

vilket komplicerar situationen. Lagstiftningen som reglerar nyttjandet i Lappmarken och 

bidrar till konflikten är även den en följd av de historiska skeendena (Johansson & Klang 
                                                                                                                                                                                     
3 Begreppet ’indigenous’ som används i originaltexten av konventionen, har i utredningen Samerna – ett 
ursprungsfolk i Sverige översatts till ’ursprungsbefolkning’, vilket även kommer att användas i denna uppsats.  
4 Kväner är en finskättad folkgrupp som nu har sin huvudsakliga hemvist i Finnmark i Nordnorge. Ett mindre 
antal av kvänerna är dessutom bosatta i östra Norrbotten (Internet 5).  
5 Sammanställning av remissyttrandena ur SOU 1999:25. 
6 Artikel 14 i ILO:s konvention 169 lyder enligt följande: 
”1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally 
occupy shall be recognised. In addition, measure shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the 
peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them but to which they have traditionally had access 
for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic 
peoples and shifting cultivators in this respect.  
2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally 
occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession.  
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2003: 19f). I anslutning till Heurgrens utredning inkom ett antal remissyttranden7 från 

exempelvis offentliga institutioner, oberoende organisationer samt enskilda personer. Hos 

remissinstanserna finns en stor spännvidd mellan värderingarna beträffande en eventuell 

ratificering av ILO 169. De flesta som har lämnat remissvar har emellertid varit kritiska till 

Heurgrens slutsatser, framförallt beträffande artikel 14, men ofta med skiftande perspektiv 

(SR SOU 1999:25: Bilaga I-III). De berörda aktörernas värderingar tycks således inte 

överensstämma med statens tolkning av konventionen. Detta kan indikera frånvaron av 

politiskt stöd då det gäller konventionens artikel 14, vilket går stick i stäv med Heurgrens 

slutsatser. 

 
1.1 Uppsatsens syfte 

Det tycks således finnas en indirekt uttryckt frånvaro av politiskt stöd hos de berörda 

aktörerna i frågan om ratificeringen av ILO 169, och då särskilt beträffande artikel 14 i denna 

konvention, varför det är av intresse att utreda beskaffenheten hos denna frånvaro. Beroende 

av hur aktörerna uppfattar diskrepansen mellan statens intentioner samt den faktiska politiken 

och sina egna värderingar torde frånvaron av politiskt stöd kunna orsaksbestämmas. Utifrån 

detta kan ett antal frågor ställas: 

 

• Hur ser det politiska stödet för en ratificering, med åtföljande implementering, av ILO 

169 i Sverige ut? 

• Om indikationerna beträffande frånvaron av politiskt stöd visar sig stämma, hur yttrar 

sig denna frånvaro av stöd? 

• Om politiskt stöd saknas, hur bör staten agera för att åstadkomma politiskt stöd i 

denna fråga? 

 

1.2 Metod och tillvägagångssätt 
Politiskt stöd, eller frånvaron av politiskt stöd, kan åskådliggöras via David Beethams 

Legitimeringsteori som behandlar hur detta stöd uppkommer, består och eroderar. Det vill 

säga teorin kan visa aktörsgruppernas skiftande stöd.  De som, förutom staten, har intressen i 

detta område och därmed även utgör aktörer är samebymedlemmar, samer utan 

samebymedlemskap samt övrig befolkning i Lappmarken. För att undersöka i vilken grad 
                                                                                                                                                                                     
3. Adequate precidures shall be established within the national legal systems to resolve land claims by the 
peoples concerned.” (Internet 6) 
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politiskt stöd föreligger i förhållandet mellan staten och övriga aktörer skall remissyttrandena 

från Heurgrens utredning kvantifieras och analyseras. Textanalyser av material som visar 

värderingar hos berörda aktörer i frågan om ILO 169, kommer även att genomföras. Det 

material som i huvudsak kommer att användas utgörs av debattinlägg och insändare i olika 

tidningsmedier samt officiella uttalanden från de organisationer som representerar berörda 

aktörer. Urvalet i undersökningen kommer att omfatta offentliga aktörer som länsstyrelserna i 

Norrbotten, Västerbotten och Jämtland samt Norrbottenskommunerna. Kommunerna i 

Norrbotten kan sägas vara representativa även för övriga kommuner i Lappmarken då 

befolkningsstrukturen samt åsiktsuppfattningarna i stora drag tycks likartade (SR SOU 

1999:25: Bilaga I-III). Kommunernas uppgift är att företräda alla medborgare med avseende 

på intressen, näringar och kulturer etc. (se t.ex. Peterson 1998: 173f). Med andra ord, för att få 

andra perspektiv än de som framkommer i remissyttrandena från kommuner torde det krävas 

att kommunmedborgarna tillfrågas, vilket inte ligger inom ramen för denna undersökning. De 

för uppsatsen utvalda organisationerna/partierna representerar olika inriktningar inom det 

samiska folket – både renägande och icke renägande samer, t.ex. Svenska Samernas 

Riksförbund (SSR)8 och Same Ätnam samt olika intressen bland den övriga befolkningen. 

Exempel på det senare är Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

som representerar stora intressen i Lappmarken, såsom jakt och jord- och skogsbruk.  

 

Då politiskt stöd tycks saknas i frågan om en ratificering av ILO 169, kommer en 

undersökning syftande till att utröna vari denna frånvaro av politiskt stöd består att företas. Ett 

antal hypoteser kommer att presenteras i slutet av kapitel 3 syftande till att undersöka 

orsakerna till den eventuella frånvaron av politiskt stöd.  Det kan tänkas att lagstiftningen, 

som har sitt ursprung i den historiska utvecklingen, i sig generar en konfliktdimension som 

kan utgöra en delförklaring till problemet. Eftersom det rör sig om resursutnyttjande kan det 

hållas för troligt att ekonomiska implikationer delvis ligger till grund för den frånvaro av 

politiskt stöd som har indikerats. Med anledning härav kommer en hypotes som baserar sig på 

Nils-Gustav Lundgrens tolkning av property rights och public choice teorierna att användas 

för att utreda den ekonomiska aspekten av problemet. Då denna situation omfattar grupper av 

skiftande etniskt ursprung kan det inte uteslutas att det eventuellt finns etniska perspektiv då 

problematiken analyseras. I utredningen av legala och ekonomiska orsaker till avsaknaden av 

                                                                                                                                                                                     
7 I samband med statliga utredningar bereds möjlighet för exempelvis myndigheter och organisationer att yttra 
sig (Wennergren 2002: 97f).  
8 SSR är en organisation som är knuten till Samelandspartiet vilka är det dominerande partiet i Sametinget 
(Internet 7). 
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politiskt stöd kommer därför särskilt beaktande att iakttagas till de etniska implikationerna. 

För att utreda hypoteserna kommer textanalys av remissyttrandena till SOU 1999:25 och 

tidningsartiklar att genomföras. Internetkällor används huvudsakligen rörande den rådande 

lagstiftningen och källorna utgörs därvid av offentliga publikationer. Dessutom kommer 

officiell statistik över näringsverksamheten i området att analyseras. 

 

För att visa hur politiskt stöd skulle kunna åstadkommas i denna fråga kommer en alternativ 

implementeringsmetod att presenteras i en komparativ studie med den pågående svenska 

implementeringsprocessen samt den genomförda norska implementeringen av ILO 169.  

 

De teorier som används för att åskådliggöra empirin kommer att presenteras i anslutning till 

de kapitel som presenterar respektive utredningsavsnitt. Anledningen till detta upplägg är att 

teorierna utgör en sådan fundamental del av utredningsprocessen att det kan anses nödvändigt 

att presentera dessa i anslutning till och uttryckligt integrerad med empirin.  
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2. HUR STUDERAS FÖREKOMSTEN AV POLITISKT STÖD? 
Detta kapitel behandlar det politiska stödet för en eventuell ratificering av ILO 169 hos de 

berörda aktörerna, renägande samer, icke renägande samer samt övrig befolkning i 

Lappmarken. För att visa huruvida politiskt stöd förekommer eller inte förekommer i denna 

fråga används David Beethams9 Legitimeringsteori. År 1991 utkom hans The Legitimation of 

Power första gången. Den presenterar en teori som visar hur en samhällsvetare kan gå tillväga 

för att bedöma närvaron/frånvaron av politiskt stöd. I Beethams teori används begreppet 

legitimitet på ett sådant sätt att det i denna kontext kan jämställas med politiskt stöd. 

Legitimeringsteorin visar hur politisk legitimitet uppstår, bibehålls och hur den under vissa 

betingelser eroderar och dras tillbaka.  

 

2.1 Beethams Legitimeringsteori 
Beetham menar att den gängse samhällsvetarens syn på legitimitet har fokus på att identifiera 

de empiriska konsekvenserna av legitimitet rörande maktförhållanden och olika sätt som de är 

organiserade på, samt i vilken utsträckning som maktinnehavarna kan räkna med stöd från de 

underordnade (Beetham 1992: 5). Beetham är starkt kritisk till Max Webers10 syn på 

legitimitet då Weber menar att endast det faktum att de underordnade tror att en regim är 

legitim är tillräckligt för att legitimitet skall råda. Beetham menar att Weber därvid ”glömmer 

bort” den moraliska dimensionen av legitimitet. Utifrån det Weberianska synsättet menar 

Beetham att de socialistiska staternas kollaps i Östeuropa åren 1989 till 1991 bara behöver 

förklaras med medborgarnas bristande tro på regimernas legitimitet och inte med att det var 

någonting fundamentalt fel på det politiska systemet i sig, i de aktuella staterna. Vidare anser 

Beetham att Weber i alltför hög grad fokuserar på de dominanta i samhället som 

reproducerande av normer och värderingar; då de underordnade numera inte nödvändigtvis 

godtar alla värderingar som kommer från de styrande utan skapar istället i stor utsträckning 

sina egna normer och är selektiva inför de styrandes försök till påverkan (Ibid.: 8f). Istället 

menar Beetham att politisk legitimitet kan förklaras ur tre sammanvävda dimensioner. 

 

Legitimitet utifrån etablerade regler, utgörs av en grundläggande legal nivå, d.v.s. rättslig 

legitimitet. För att statens maktutövning skall vara legitim måste den sålunda följa de 

etablerade reglerna för maktutövning. Detta gäller både den formella konstitutionen och 

oskrivna/informella regler. Motsatsen till legitimitet – illegitimitet, uppstår när makten utövas 

                                                           
9 David Beetham är professor emeritus i statsvetenskap vid University of Leeds i Storbritannien. 
10 Max Weber (1864-1920), tysk sociolog och historiker (Statsvetenskapligt lexikon 294). 
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i motsättning med gällande regler eller när dessa överträds. När reglerna för maktutövning 

kontinuerligt bryts kan ”kronisk illegitimitet” enligt denna dimension sägas ha uppstått 

(Beetham 1992: 16).  

 

Enligt den andra dimensionen som fokuserar på rättfärdigande via delade värderingar hos 

dominant och underordnad, d.v.s. en moralisk dimension och i polemik med Weber, kan 

makten sägas vara legitim så länge de regler som maktutövningen grundar sig på kan 

rättfärdigas via delade värderingar hos de styrande och de underordnade. Sålunda måste de 

styrande och medborgarna ha någorlunda likartad syn på rättfärdigheten hos de regler som 

maktutövningen baseras på. Även om naturligtvis inga samhällen är helt homogena med 

avseende på värderingar fordras det ett minimum av likartade värderingar för att den styrande 

makten skall kunna sägas vara legitim. När delade värderingar helt enkelt saknas, eroderar 

över tid eller när förutsättningar förändras så att de rådande värderingarna blir inaktuella 

uppstår i denna dimension ett legitimitetsunderskott som kan variera i omfattning (Ibid.: 17f). 

 

I den tredje dimensionen bekräftas legitimiteten, d.v.s. det politiska samtycket, av de 

underordnades handlingar. Deltagande i allmänna val, men även demonstrationer etc. till stöd 

för regimen är exempel på offentliga handlingar som bekräftar de styrandes legitimitet i denna 

dimension. Tillbakadragande av legitimitet kan sägas ha skett när medborgarna med diverse 

handlingar, eller uteblivna sådana – t.ex. underlåtenhet att deltaga i val, har demonstrerat sitt 

missnöje med den rådande regimen (Ibid.: 18f). Ett exempel på bristande legitimitet enligt 

denna dimension kan vara det låga svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalen år 1995 

och 1999 då endast c:a 40 % av de röstberättigade valde att utnyttja sin rösträtt (Statistisk 

årsbok för Sverige 2003 2002: 576).  

 

De tre dimensionerna benämns hädanefter: 

 

B1: Legitimitet utifrån etablerade regler. 

B2: Rättfärdigande via delade värderingar hos dominant och underordnad. 

B3: Samtycke uttryckt via handlingar. 

 

För att makten skall vara helt legitim krävs, enligt Beetham, att alla tre dimensioner för 

legitimitet är uppfyllda. Om exempelvis B1 och B3 skulle vara uppfyllda; de styrande följer 

konstitutionen och valdeltagandet är nästan hundraprocentigt är styret ej legitimt om 
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medborgarnas värderingar inte är någorlunda överensstämmande med de styrandes (Beetham 

1992: 15ff). Ett exempel på denna situation skulle kunna vara Sovjetunionen under 1980-talet 

då landets konstitution förvisso formellt följdes av ledarna - de dominanta, och valdeltagandet 

till sovjeterna11 var högt, men folkets - de underordnades, värderingar i allt högre utsträckning 

avlägsnade sig från ledarnas med bl.a. omfattande korruption som följd (Hughes & Welfare 

1991: 191f). Legitimitet enligt Beethams legitimitetsteori förelåg således ej då endast två av 

tre legitimitetsdimensioner var uppfyllda.   

 

2.1.1 Kritik mot Beetham 

Beethams teori går emellertid inte fri från kritik; exempelvis menar Rosemary O’Kane12 att 

legitimiteten inte är den enda, eller ens den huvudsakliga, frågan för socialvetenskapen och 

kan inte användas för att nå förståelse för de politiska fenomen som Beetham hävdar att de 

kan. Hon menar att Beetham i sina tre kriterier för legitimitet använder just legitimitet för att 

förklara de värderingar som ligger till grund för legitimiteten. Det uppkommer således en 

”rundgång” där det är oklart vad som är orsak och verkan. O’Kane hävdar vidare att även om 

samhällsmedborgarna har uppriktiga åsikter som sammanfaller med de styrandes, är det 

ingalunda säkert att legitimitet, enligt B2, föreligger. Som exempel tänker hon sig ett samhälle 

som domineras av värderingar som utesluter opposition mot regimen. Buddismen, 

kväkarrörelserna och hinduismen är exempel på religioner som omfattar sådana värderingar. 

Frånvaron av upplopp, demonstrationer etc. i sådana samhällen skulle kunna tolkas som att 

legitimiteten för de politiska ledarna är hög. Dessutom skulle inte regimerna vara tvingade att 

tillgripa olika tvångsmedel mot oliktänkande. En sådan regim skulle kunna uppträda hur den 

ville, utan att behöva oroa sig för sin fortsatta existens. 

 

Legitimitet, i form av rättfärdigande via gemensamma värderingar eller samtycke uttryckt via 

exempelvis allmänna val, skulle enligt O’Kane i detta fall vara helt irrelevant som 

förklaringsmodell för regimens uppträdande (O’Kane 1993: 472ff). Beetham förnekar dock 

inte att det förekommer ett beroende mellan de tre legitimitetskriterierna, tvärtom är själva 

poängen i hans resonemang att legitimitet kräver att alla tre dimensioner uppfylls, däremot 

innebär detta ingen rundgång i resonemanget endast komplexitet. Vidare menar han att det, 

trots svårigheterna med att mäta människors värderingar i ”stängda” samhällen, är nödvändigt 

att försöka skapa sig en bild av dem för att kunna utröna varför människor handlar på ett visst 

                                                           
11 Regionala administrativa enheter som styrdes av arbetarråd (Intervju 1).  
12 Rosemary O’Kane är professor vid Keele University i Storbritannien.  
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sätt och att detta har relevans för huruvida en regim har legitimitet eller inte (Beetham 1993: 

488f). O’Kanes kritik inriktar sig således i första hand på en påstådd rundgång i 

resonemanget, men Beethams motargument som går ut på att de tre dimensionerna är 

sammanvävda förefaller dock vederhäftigt, då dessa tre dimensioner representerar olika nivåer 

av politisk legitimitet. Trots kritiken mot Beetham och trots att teorin är utformad för att 

analysera en stats legitimitet kan den sägas utgöra en relativt väl etablerad teori för att 

åskådliggöra huruvida en regim har legitimitet även i mindre frågor och är därför tillämplig i 

denna uppsats’ kontext. O’Kane pekar bl.a. på svårigheten att mäta legitimitet där exempelvis 

olika religioner som buddismen och kväkarrörelsen har starkt stöd, men i detta sammanhang, 

beträffande ILO 169 i Lappmarken, föreligger inga analoga mätproblem. 

  

2.2 Legitimeringsteorin och artikel 14 i kontext 
I B1 saknas legitimitet om en implementering av ett beslut genomförs i strid mot gällande 

lagar och regler. Lagstiftningen som reglerar förhållandet i Lappmarken med avseende på 

resurserna mark och vatten utgörs i huvudsak av Rennäringslagen (SFS 1971:437), Jaktlagen 

(SFS 1987:259), Jaktförordningen (SFS 1987:905) samt Lagen om fiskevårdsområden (SFS 

1981:533). Förutom dessa lagar, som redan de facto är implementerade, kan ILO 169 sägas 

utgöra en del av en kommande policy för resursnyttjandet i Lappmarken. Eftersom ILO 169 

inte är ratificerad av Sverige kan ej den legala statusen på implementeringen, enligt B1, 

avgöras i dagsläget. Däremot torde det kunna hållas för sannolikt att en eventuell ratificering 

med efterföljande implementering kommer att genomföras med ett legalt förfarande, detta i 

likhet med exempelvis Norge. Med anledning härav kommer B1 fortsättningsvis inte att 

diskuteras i någon större omfattning.  

 

Kärnan i B2 är att ett legitimitetsunderskott av varierande grad kan uppstå i förhållandet 

mellan den dominante och de underordnade när dessa ej har överensstämmande värderingar13. 

I denna kontext utgörs den dominante av den svenska staten och de underordnade av övriga 

aktörer i Lappmarken, d.v.s. ett maktförhållande föreligger mellan aktörerna som kan 

förklaras enligt följande: ”Social status and prestige, control or dominans over people and 

resources” (Rohan 2000: 261). Denna förklaring är tillämplig då det i detta sammanhang 

handlar om förhållandet mellan aktörerna med skiftande möjligheter att utöva makt då det 

gäller nyttjanderätt. Beträffande B2 rör ovanstående förhållandet mellan den dominante och 

                                                           
13 I denna uppsats definieras värderingar som ”en grund för att avgöra vad som är rätt eller fel”. 
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den underordnade där den dominante har makt som kan påverka den underordnade och de 

eventuella delade värderingar som finns hos dessa aktörer. 

 

I B3 indikerar ett lågt valdeltagande att legitimiteten håller på att erodera eller är helt 

tillbakadragen av de underordnade.  Ett exempel av statens politik i Lappmarken kan vara 

valdeltagandet i Sametinget vilket kan visa huruvida legitimitet föreligger. Demonstrationer 

och andra former av yttringar, riktat mot staten, indikerar på samma sätt förekomsten av 

legitimitet. Andra yttringar som visar aggressivitet mellan aktörsgrupper och ej är riktade mot 

staten faller inte inom ramen för Beethams Legitimeringsteori. Beträffande B3 – samtycke 

uttryckt via handlingar finns få exempel på sådana handlingar som skulle kunna indikera att 

legitimiteten eroderar i detta sammanhang. Emellertid kan valen till Sametinget nämnas trots 

att valdeltagandet har haft en relativt normal frekvens, däremot har få registrerat sig i 

röstlängden, vilket är ett krav för att erhålla rösträtt (Internet 8). Detta kan eventuellt indikera 

att legitimiteten kan vara på väg att erodera för den statliga politiken inom detta område vilket 

inkluderar ratificeringen av ILO 169 som är en aktuell och infekterad fråga. Våren 2003 

genomfördes en demonstration arrangerad av Svenska Jägareförbundet i Piteå som bl.a. 

syftade till att protestera mot statens uttalade intention att ratificera ILO 169 (Internet 9). 

Denna demonstration kan utgöra ytterligare ett exempel på en eroderande legitimitet för 

statens politik i denna fråga för just denna aktör. Trots dessa yttringar kan det inte, när det 

gäller B3, i dagsläget anses vara styrkt att statens legitimitet är på väg att erodera eller än 

mindre är tillbakadragen. Därför kommer B3 i likhet med B1 ej att diskuteras i någon större 

omfattning. Den svenska statens uttalade ambition att ratificera ILO:s konvention 169, trots 

att inställningen från en övervägande del av de som har uttalat sig i frågan ter sig negativ till 

en ratificering, utgör en sådan fråga där B2 kan användas för att visa graden av 

legitimitetsunderskott.  
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3. AKTÖRERNAS OFFICIELLA VÄRDERINGAR  
I detta avsnitt kommer aktörernas officiella inställning till en eventuell ratificering av ILO 169 

utifrån artikel 14 att presenteras. Aktörernas officiella värderingar kommer att sättas i kontext 

med B2 för att visa huruvida ett legitimitetsunderskott föreligger.  

 

3.1 Remissvaren till SOU 1999:25 
De berörda aktörerna i frågan om en ratificering av ILO:s konvention 169 kan delas in i två 

kategorier, dels de som av staten anses vara berörda och som utgjorde ordinarie 

remissinstanser i anslutning till SOU 1999:25, dels de som ej utgjorde ordinarie 

remissinstanser, men själva ansåg sig berörda och på eget initiativ lämnade remissvar. 

 

De grupper som staten utsåg till ordinarie remissinstanser och som därmed ansågs vara 

berörda aktörer var länsstyrelserna i Norrbottens-, Västerbottens- och Jämtlands län. Vidare 

räknades ett antal kommuner i ovan nämnda län till denna kategori, samt 

intresseorganisationer som exempelvis SSR. Förutom ovan nämnda aktörer inkom en mängd 

reaktioner i form av skriftväxlingar till utredningen från aktörer som staten inte hade anmodat 

att lämna in remissvar. Några exempel på detta är kommuner som Boden och Pajala och 

organisationer som Koncessionssamebyarnas Intresseförening (SR SOU 1999:25: 1). Vad 

gäller statens urval av ordinarie remissinstanser kan konstateras att det i detta fall har använts 

en tydlig ”top-down” ansats, d.v.s. staten har valt remissinstanser på ett hierarkiskt sätt – från 

länsstyrelser via kommuner till organisationer. Dessutom är urvalet i många fall till synes 

godtyckligt genomfört - de relationer som eventuellt förekommer mellan aktörerna kan 

därmed ha missats, vilket tydligt framgår när många organisationer som till synes har stora 

intressen att värna i denna fråga – som exempelvis Koncessionssamebyarnas Intresseförening, 

har utelämnats.  

 

Framförallt beträffande kommuner är det svårt att se att ett medvetet urval har genomförts, då 

sådana kommuner som exempelvis Pajala, Överkalix och Övertorneå saknas. Dessa 

kommuner har bl.a. stort inslag av rennäring, jakt och fiske inom sina kommungränser, vilket 

torde ha en stor betydelse i frågan om en eventuell ratificering av ILO 169 då dessa 

verksamheter troligen skulle vara direkt påverkade vid en implementering av konventionen.  

 

Nedan följer en omarbetning av remissvarssammanställningen, gällande inställningen till en 

ratificering av ILO 169 utifrån artikel 14, där svaren ursprungligen var indelade i tre variabler: 
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ja till ratificering, nej till ratificering samt en ”vänta och utreda” variabel. I denna tabell har 

dessa utökats till att omfatta sex variabler som visar graden av legitimitetsunderskott (GU). 

Denna utökning av variabler är genomförd för att åskådliggöra aktörernas mångfasetterade 

värderingar på ett mer nyanserat sätt än vad som var möjligt med de ursprungliga tre 

variablerna. De sex variablerna skall tolkas enligt följande där en högre siffra (GU0-GU5) 

innebär en högre grad av legitimitetsunderskott för artikel 14: 

 

• Definitivt ja till ratificering (GU0) 

• Ja till ratificering, men under vissa förutsättningar (beroende på aktör) (GU1) 

• I grunden positiv till ratificering, men lagändringar krävs för att detta ska kunna 

aktualiseras (GU2) 

• I grunden negativ till ratificering, men om lagarna ändras med avseende på 

rennäringen kan en ratificering övervägas (GU3) 

• Nej till ratificering, men ändrade förutsättningar för rennäringen kan eventuellt 

föranleda omprövning (GU4) 

• Definitivt nej till ratificering (GU5) 
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Tabell 3.1: Aktörernas inställning till artikel 14 ur ILO 169 (SR SOU 1999:25: bilaga Tabell 
III)14 
 

Aktörernas inställning till en ratificering av ILO 169 Aktörer 
GU0 GU1 GU2 GU3 GU4 GU5 

Länsstyrelser (ordinarie) 

Jämtland     ●  
Norrbotten    ●   
Västerbotten     ●  
Kommuner (ordinarie) 
Arjeplog      ● 
Arvidsjaur  ●     
Gällivare     ●  
Jokkmokk   ●    
Kalix    ●   
Kiruna      ● 
Piteå Har ej svarat 
Kommuner (ej ordinarie) 
Boden    ●   
Pajala      ● 
Älvsbyn    ●   
Övertorneå      ● 
Organisationer (ordinarie) 
LRF     ●  
SSR ●      
Svenska Jägareförbundet     ●  
Organisationer/partier (ej ordinarie) 
Föreningen Laahkoeh   ●    
Föreningen Trottoarsamerna  ●     

Koncessionssamebyarnas 
Intresseförening 

     ● 

Same Ätnam  ●     
 

 

                                                           
14 Tabellen utgör ett urval och är en bearbetning av den som remissvarssammanställningen redovisar. 
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Nedanstående figur tydliggör trenden beträffande graden av legitimitetsunderkott bland 

aktörerna som framgår i Tabell 3.1. I denna figur framgår tydligt att ett legitimitetsunderskott 

föreligger hos merparten av aktörerna. Inom spannet GU0-GU2 kan 6 aktörer placeras och 

inom spannet GU3-GU5 återfinns 14 aktörer.  
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Figur 3:1 Aktörernas inställning till artikel 14 (bearbetning av Tabell 3.1) 

 

3.1.1 Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna, som är statens representanter i länen, är i huvudsak negativa till en 

ratificering av ILO 169. Av de tre länsstyrelserna är endast den i Norrbotten i någon mån 

positiv till en ratificering – GU3. De menar emellertid att det krävs ytterligare utredning för 

att en ratificering ska vara möjlig, detta i likhet med Jämtlands länsstyrelse som dock har en 

negativ grundinställning till en ratificering, vilket även gäller Västerbotten. Jämtlands och 

Västerbottens länsstyrelser kan båda placeras i variabel GU4. De tre berörda länsstyrelserna 

saknar således delade värderingar i fråga om huruvida en ratificering av ILO 169 bör 

genomföras, inte bara sinsemellan utan framförallt gentemot staten. Detta kan förefalla 

anmärkningsvärt då länsstyrelserna formellt är statens ställföreträdare i länen, men åtminstone 

då det gäller denna fråga besitter länsstyrelserna uppenbarligen en viss grad av 

självständighet. Enligt B2 föreligger således ej överensstämmande värderingar mellan den 

överordnade - staten och de, i detta fall, underordnade – länsstyrelserna. Konstateras kan att 
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ett genomsnittligt legitimitetsunderskott på 3,66 föreligger hos länsstyrelserna beträffande 

artikel 14. 

 

3.1.2 Kommunerna 

Vad gäller kommunerna föreligger en vid åsiktsspridning även om tendensen är att de flesta 

förhåller sig relativt negativa till en ratificering. Arvidsjaur är den enda kommun som är 

tydligt positiv – GU1. De övriga kommunernas åsikter rör sig i ett spektrum från helt negativa 

– GU5, till att i grunden vara positiva, men att förorda lagändringar – GU2. En 

åsiktsspridning kan även märkas mellan de kommuner som var ordinarie remissinstanser och 

de som yttrade sig på eget initiativ. De ordinarie remissinstanserna är överlag något mer 

positiva till en ratificering. Detta kan ha många förklaringar som exempelvis den tidsram som 

föreligger inom vilket remissvaret ska vara inlämnat, d.v.s. de icke ordinarie instanserna har 

eventuellt haft mindre tid till förfogande för analys av utredningen, vilket skulle kunna 

förklara en viss försiktighet till att tillstyrka en ratificering. Detta kan möjligen förklara varför 

tre kommuner, Haparanda, Luleå och Överkalix, inte alls lämnat in något yttrande över huvud 

taget. Den tveksamhet som uttrycks i remissyttrandena motiveras huvudsakligen av att 

lagstiftningen beträffande rennäringen måste ses över innan en ratificering kan komma ifråga. 

Konstateras kan att det hos en majoritet av kommunerna föreligger ett legitimitetsunderskott 

enligt B2 i denna fråga, d.v.s. kommunernas värderingar överensstämmer ej med statens, 

vilket framgår av Tabell 3.1, emellertid varierar graden av underskott. I förhållande till 

länsstyrelserna är kommunerna mer heterogena, graden av legitimitetsunderskott är således 

mer varierande och det genomsnittliga underskottet är 3,60, d.v.s. något lägre än hos 

länsstyrelserna. 

 

3.1.3 Organisationerna 

Av de samiska organisationerna är SSR den enda som utan direkta förbehåll förespråkar en 

ratificering av konventionen – GU0. Föreningen Trottoarsamerna och Föreningen Laahkoeh 

är i grunden positiva till en ratificering, men har vissa förbehåll, som t.ex. att fokus bör vidgas 

från enbart rennäringen till att omfatta alla samer, vilket kan antyda ett etniskt perspektiv från 

dessa organisationer. Föreningen Trottoarsamerna kan placeras i GU1 och Föreningen 

Laahkoeh i GU2. Föreningen Laahkoeh och Same Ätnam menar att alla samer, inte bara de 

renägande grupperna, skall omfattas av de utökade rättigheter som en ratificering av ILO 169 

kan komma att medföra; vilket dock torde kräva lagändringar (SR SOU 1999:25: 135f). 

Koncessionssamebyarnas Intresseförening är helt emot en ratificering – GU5, då de menar att 
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ökade rättigheter för de traditionella samebyarna skulle omöjliggöra koncessionssamebyarnas 

renskötsel15 (SR SOU 1999:25: 147). Beträffande Svenska jägareförbundet och LRF är de i 

grunden negativa till en ratificering. Det kan inte urskiljas någon tydlig skillnad i värderingar 

beträffande en ratificering av ILO 169 mellan de organisationer som utgjorde ordinarie 

remissinstanser och de som yttrade sig på eget initiativ. De organisationer som uttrycker 

tveksamhet menar framförallt att konsekvenserna av en ratificering är svåra att överblicka och 

förordar därför ytterligare utredningar innan de kan ta definitiv ställning. Bland dessa 

organisationer finns således ingen tydlig tendens till i vilken grad legitimitetsunderskott enligt 

B2 förekommer. Tre av de samiska organisationerna förordar en ratificering och delar därmed 

värderingar med staten – inget underskott föreligger sålunda. Däremot kan det beträffande 

Svenska Jägareförbundet och LRF anses föreligga ett legitimitetsunderskott i enlighet med 

B2. Jämfört med länsstyrelserna och kommunerna är det sammantagna 

legitimitetsunderskottet bland organisationerna lägre – 2,43, men heterogeniteten är större. 

 

Konstateras kan sålunda att legitimitetsunderskott enligt B2 föreligger, men i olika grad hos 

flertalet aktörer. Noteras kan att underskottet är störst hos länsstyrelserna och minst hos 

organisationerna, vilket kan förefalla anmärkningsvärt då länsstyrelserna är statens 

representanter i länen. Vad de skiftande värderingar som detta underskott beror på kan ej 

förklaras utifrån Beethams Legitimeringsteori, vilket medför att andra teoretiska verktyg 

kommer att krävas för att slutföra denna undersökning.   

 

3.2 Konklusioner av aktörsvärderingar 
Beträffande Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands länsstyrelser föreligger ett 

jämförelsevis tydligt legitimitetsunderskott vad gäller ratificering av ILO 169. Då det gäller 

de bakomliggande orsakerna till detta är dessa ej entydiga, men länsstyrelsernas närhet till 

aktörerna och de berörda områdena samt de problem som kan uppstå, torde därvidlag vara en 

viktig delförklaring. Detta orsakssamband ligger emellertid utanför ramen för denna uppsats 

och kommer ej att diskuteras vidare. 

 

När det gäller kommunerna finns en vidare spridning av graden av legitimitetsunderskott än 

hos exempelvis länsstyrelserna. De flesta kommuner utom Arvidsjaur är negativa eller 

                                                           
15 Koncessionsrenskötsel är en form av renskötsel som bedrivs oberoende av de ”traditionella samebyarna” och 
kan liknas vid boskapsskötsel där djurägaren även äger marken där näringen bedrivs (Gustavsson (red.) 1989: 
12). 
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tveksamma till en ratificering av ILO 169. Sammanfattningsvis råder dock ett 

legitimitetsunderskott hos kommunerna i denna fråga.  

 

Den grupp som i stora drag kan sägas ha överensstämmande värderingar med staten är 

samiska organisationer som exempelvis SSR, Same Ätnam, Föreningen Trottoarsamer och 

Föreningen Laahkoeh. Däremot saknar Koncessionssamebyarnas Intresseförening delade 

värderingar vilket innebär att det hos den föreningen finns ett legitimitetsunderskott. Hos de 

undersökta organisationerna är variationen således beträffande värderingar, rörande en 

ratificering, relativt stor. Organisationerna kan, liksom kommunerna, antas vara rationella och 

ser till sina medlemmars intressen i första hand vilket förklarar dessa variationer. Dessa 

varierande intressen är också fokuserade på resurser, i detta sammanhang framförallt i form 

av mark och vatten. Trots att det i grunden rör resursnyttjande framhäver vissa organisationer 

även den etniska aspekten. Inom denna aktörsgrupp föreligger ett legitimitetsunderskott, men 

heterogenitet saknas med avseende på inställningen till en ratificering. 

 

När det gäller värderingar hos aktörerna enligt B2 råder hos många aktörer ett tydligt 

legitimitetsunderskott, vilket innebär att staten saknar legitimitet i denna fråga utifrån 

Beethams teori. Utgångspunkten i den fortsatta utredningen blir därför att fastställa 

konfliktens natur och vad ovan nämnda legitimitetsunderskott hos aktörerna beror på, vilket 

inte kan förklaras utifrån Legitimeringsteorin.  

 

Med anledning av ovanstående kommer kapitel 4 att företa en kort genomgång av den 

historiska utvecklingen som har lett fram till den rådande lagstiftningen. Ur de relevanta 

lagarna kommer de mest signifikanta paragraferna att presenteras. Vidare kommer en 

undersökning av de ekonomiska aspekterna att företas. I samband med genomgången av 

ovanstående kommer även eventuella etniska perspektiv att beaktas. Sammantaget syftar detta 

till att verifiera eller falsifiera följande hypoteser:  

 

Hlegal Det rådande legitimitetsunderskottet beträffande artikel 14 ur ILO 169 har legala 

orsaker. 

 

Heko Det rådande legitimitetsunderskottet beträffande artikel 14 ur ILO 169 har ekonomiska 

orsaker. 
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4. LEGITIMITETSUNDERSKOTTETS BESKAFFENHET 
Då det i kapitel 3 konstaterades olika grader av legitimitetsunderskott hos de berörda 

aktörerna beträffande artikel 14 i ILO:s konvention 169 är det nu av vikt att finna förklaringar 

till underskottet. Inledningsvis kommer en kort historisk bakgrund till den rådande 

lagstiftningen att presenteras samt relevanta paragrafer ur dessa lagar, vidare skall 

ekonomiska aspekter synliggöras utifrån Nils-Gustav Lundgrens16 tolkning av property rights 

och public choice teorierna. Detta sammantaget syftar till att pröva de två tidigare uppställda 

hypoteserna, Hlegal och Heko. 

 

4.1 Den legala bakgrunden 
Det statliga förvärvet av Lappmarken inleddes under 1500-talet då svenska 

stormaktsambitioner växte fram vilket krävde resurser i form av de tillgångar som fanns i 

området, bl.a. skinn och silver. Lappmarken sågs vid denna tid, från statligt håll, som obebodd 

trots att en viss handel mellan samer och staten förekom i området (Lundmark 1998: 18ff). De 

inkomster som uppkom tack vare skinnhandeln ledde till ett successivt ökat välstånd för 

samerna vilket i sin tur genererade en ökad befolkningstillväxt och trycket på 

försörjningsresurserna ökade markant. Som en följd av detta uppstod det under 1600-talet ett 

behov av att expandera försörjningsmöjligheterna, vilket ledde till en gradvis övergång till 

storskalig renskötsel17 (Lundgren 1987: 50). Det är sålunda ingen tvekan om att tillvaron för 

invånarna i Lappmarken från denna tid och framåt i allt större utsträckning kom att bero av 

statens intressen och åtgärder, d.v.s. valmöjligheterna begränsades och medförde en 

omvandling som var svår att inte anamma.  

 

År 1673 infördes det första legala ramverket för Lappmarkens nyttjande. Syftet var att med 

utgångspunkt i detta ramverk, det s.k. ”lappmarksplakatet”18, odla upp Lappmarken då 

jordbruk ansågs vara den näring som den svenska ekonomin skulle baseras på. Trots 

privilegier för de nybyggare som skulle lockas till Lappmarken uppstod ingen kolonisation av 

vikt. För samerna innebar lappmarksplakatet inga märkbara förändringar och ledde därmed 

inte till några direkta konflikter (Lundmark 1998: 60). Emellertid kan det inte uteslutas att 

överföringen till nybyggarna lade grunden till framtida konflikter, då kampen om resurserna 

trots allt hårdnade.  

                                                           
16 Nils-Gustav Lundgren är professor i ekonomisk historia vid Luleå tekniska universitet. 
17 Renskötsel hade tidigare endast utgjort ett komplement till jakt och fiske (Lundmark 1998: 35). 
18 Ett av staten fastställt privilegium för det geografiskt avgränsade området Lappmarken, i syfte att stimulera 
nybyggandet (Stenman 2001: 27). 
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Staten fann det vid denna tidpunkt viktigt att tydligt markera gränsen mellan näringarna vilket 

ledde till ett nytt lappmarksplakat år 1695. För att ytterligare klargöra gränsen införde staten 

samma år den s.k. ”lappskattereformen”. Det nya lappmarksplakatet innebar tydligare 

restriktioner för nybyggarna, men inga nya privilegier. Lappskattereformen innebar att 

ägandet till marken som samerna disponerade formaliserades och en skattesats som ålades 

samebyarna19, kunde fastställas. Därmed uppstod en besittningsform som kom att kallas 

lappskatteland (Arell 1979: 9). Enligt juris doktor Gunnar Prawitz, som har anlitats av samer i 

olika skattefjällsmål, hade termen skatt under 1600- och 1700-talet en juridisk betydelse som 

de facto innebar att lappskattelanden kunde betraktas som samernas egendom (Stenman 2001: 

105). Trots statens ansträngningar uppstod inte heller nu någon större kolonisation (Arell 

1979: 9f). Med anledning av kolonisationssträvandena tillkom ytterligare grogrund för 

framtida konflikter då flera aktörsgrupper nu konkurrerade om samma marker och vatten.  

 

Kolonisationen fick sin första betydande uppgång i och med 1749-års lappmarksreglemente. 

Även om det fanns skilda uppfattningar i synen på hur Lappmarken bäst skulle nyttjas, 

innebar lappmarksreglementet en fortsättning på den inslagna vägen med jordbruket i fokus, 

med några få ändringar (Lundmark 1998: 61). Samtidigt som lappmarksreglementet inrättades 

så fastställdes den s.k. ”lappmarksgränsen”, som utgjordes av den nuvarande gränsen mellan 

Lappland och Norr- och Västerbotten (se Bilaga 1). Samernas rättsliga ställning blev genom 

dessa åtgärder stärkt gentemot de nybyggare som fanns ovanför lappmarksgränsen. Trycket 

från den tilltagande kolonisationen hårdnade emellertid nu vilket innebar en gradvis 

undanträngning och ökad konkurrens om mark och vatten (Arell 1979: 15f). De första tecknen 

på att statens politik var konfliktgenererande kunde efter detta skönjas på ett påtagligt sätt. En 

mängd rättsliga prövningar mellan samer och nybyggare visade att rättsinstanserna oftast 

dömde till nybyggarnas fördel, såvida de kunde hänvisa att fallet hade anknytning till 

jordbruk (Ibid.: 78f). Med anledning av detta försökte många samer ombilda sina 

lappskatteland till nybyggen (Ibid.: 63; Internet 10). Konstateras kan att en stor förändring 

hade skett i statens politik; samernas ställning började till viss del  undergrävas samtidigt som 

kampen om resurserna hårdnade.  

 

                                                           
19 ”Det område inom vilket lappbyns medlemmar har sitt renbetesområde. Lappbyn blev administrativ enhet, 
främst för beskattningen, genom 1695 års lappskattereform. Efter [1971] års renbeteslag är beteckningen 
sameby”. (Arell 1979: 3)  
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Redan under 1700-talet inleddes processen med avvittringen som var ett sätt för staten att 

identifiera äganderätten till mark och vatten och att göra ett återtagande av tidigare fördelade 

resurser i form av mark och vatten i området. En av anledningarna var att staten saknade 

direkt inflytande över resurserna. I Norr- och Västerbotten kulminerade avvittringen först i 

slutet av 1800-talet och slutfördes inte förrän på 1920-talet. För att ytterligare förtydliga 

skiljelinjen mellan renbetesland och nybyggarland beslutades år 1867 om införande av den 

s.k. ”odlingsgränsen”, i syfte att administrativt skilja ”nybyggarnas mark” från den mark som 

exklusivt användes till renbete (Arell 1979: 16f). En vital del i avvittringsprocessen var att 

identifiera den ursprungliga äganderätten innan den nya gränsdragningen genomfördes, dock 

förbisågs i viss mån denna viktiga del i processen av staten. Omdaningen inleddes utan större 

hänsyn till tidigare ägandeförhållande och resulterade i en situation med juridiska 

komplikationer där många aktörer, främst privatpersoner, har ansett sig förbigångna (Isaksson 

2001: 104ff). En annan effekt av avvittringen som även det har en stor betydelse var att 

systemet med siida20 upplöstes. Det nya systemet uteslöt alla ur de nya samebyarna som inte 

var involverade i rennäringen och som till skillnad från samebymedlemmarna inte hade någon 

rättslig särställning. Detta medförde att de icke renägande samerna hamnade i ett 

”ingenmansland” där de varken var ”riktiga samer” eller ”riktiga svenskar” (Ibid.: 37f). De 

konflikter som tidigare endast antytts får i och med avvittringen, tillsammans med den 

tidigare genomförda politiken sedan 1500-talet, här en helt annan innebörd när konflikterna 

framträder allt tydligare. Skillnaderna mellan aktörerna i Lappmarken framstår efter 

avvittringen tydligt, de renägande samerna, de icke renägande samerna samt övrig befolkning 

var nu via lagstiftningen strikt åtskilda ifråga om rättigheter till resurser (Mörkenstam 1999: 

85f). Ovannämnda konstaterande angående åtskillnad mellan aktörernas rättigheter har sin 

analogi i den nu rådande rennäringslagsstiftningen som presenteras nedan. 

 

4.1.1 Rennäringslagen  
Renbeteslagarna från år 1886, 1898 och 1928 kom att ytterligare att cementera 

gränsdragningen mellan aktörerna i Lappmarken (Jfr t.ex. Mörkenstam 1999: kap. 4). Lagarna 

innebar fler och fler undantag i de icke renägande samernas rättigheter framförallt vad gällde 

jakt och fiske, till skillnad från de renägande samerna som istället fick utökade rättigheter 

(Stenman 2001: 78f). De etniska aspekterna synliggjordes i någon mån via ovan nämnda 

renbeteslagar, etniciteten kopplades starkt till den aktuella näringsgrenen – ”lapp skall vara 

                                                           
20 En siida var en familjegrupp där alla, d.v.s. även icke renägande samer, ingick. En siida utgjordes av flera 
familjegrupper (Isaksson 2001: 37). 
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lapp” (Lundmark 2002: 165f). Konflikterna i Lappmarken kan därför sägas ha sin grund i 

historiska skeenden allt sedan den svenska staten började intressera sig för området och har 

vidare resulterat i ovan nämnda renbeteslagar som sedermera lett fram till den nu gällande 

Rennäringslagen (SFS 1971:437).  

 

Rennäringslagen har utvecklats ur synen på hur Lappmarken ska nyttjas på ett ändamålsenligt 

sätt. Lagen speglar dessutom synen på aktörernas roll, inom framförallt, rennäringen där olika 

regler gäller beroende på, framförallt, etniskt ursprung och näringstillhörighet, d.v.s. 

ekonomiska aspekter. Rennäringslagen utgör således ett ramverk för hur rennäringen får 

bedrivas i Lappmarken. Lagen behandlar inte bara hur rennäringen praktiskt ska idkas utan 

även hur förvaltningen ska vara utformad samt hur andra verksamheter i området ska förhålla 

sig till rennäringen (Internet 4). Detta visar att den nu aktuella lagstiftningen är en konsekvens 

av tidigare renbeteslagar.   

 

Grunden, och det till synes mest konfliktgenererande i Rennäringslagen, utgörs av 1 §21. 

Denna paragraf stipulerar att endast samebymedlemmar får idka renskötsel. Kravet för att få 

bli samebymedlem är emellertid att renskötsel bedrivs vilket skapar ett ”moment 22” där ett 

nyinträde i en sameby i praktiken omöjliggörs, vilket regleras i 11 §22. Dessa paragrafer ger 

kriterier för ett samebymedlemsskap där framförallt rennäringen prioriteras. Med anledning 

av detta finns ett starkt samband mellan samebymedlemskap och rennäring vilket förstärker 

åtskillnaden mellan de renägande samerna och de icke renägande samerna. 

 

Regleringen av jakt och fiske i Lappmarken är huvudsakligen styrd av 

rennäringslagsstiftningen, vilket framgår av 25 §23. Enligt 25 § har således en same, som är 

medlem i en sameby, en viss rätt till jakt och fiske i alla samebyar. Detta samtidigt som en 

                                                           
21 Paragrafen lyder enligt följande: ”Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna 
lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) 
tillkommer den samiska befolkningen och grundar sig på urminnes hävd. Renskötselrätten får utövas av den som 
är medlem i sameby” (Lag 1993:36) (Internet 4). 
22 Paragrafen lyder enligt följande: ”Medlem i sameby är 1. same som deltar i renskötseln inom byns 
betesområde, 2. same som har deltagit i renskötseln inom byns betesområde och haft detta som stadigvarande 
yrke och inte övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete, 3. den som är make eller hemmavarande barn till 
medlem som avses under 1 eller 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till sådan medlem. (Lag 
1993:36) (Ibid.) 
23 Ett utdrag ur paragrafen lyder enligt följande: ”Medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar 
inom byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där. Första 
stycket äger motsvarande tillämpning på medlem i sameby som tillfälligt uppehåller sig inom annan samebys 
betesområde för renskiljning eller annat ändamål som har samband med renarnas skötsel. Han får dock jaga och 
fiska endast för sitt uppehälle. […]” (Ibid.) 
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same utan samebymedlemskap inte har större rätt till jakt och fiske än vilken medborgare som 

helst. Rennäringslagen styr sålunda inte enbart rennäringen utan även stora delar av den 

övriga verksamhet som förekommer i Lappmarken, inte minst jakt och fiske. Ur 

Rennäringslagen är dessa tre paragrafer de mest relevanta för att utifrån Hlegal visa varför en 

svensk ratificering  av ILO 169 inte har stöd av en majoritet av Lappmarkens aktörer. 

 

4.1.2 Jaktlagen och Jaktförordningen 

Jaktlagens (SFS 1987:259) och Jaktförordningens (SFS 1987:905) införande har resulterat i 

att samebymedlemmar även har jakträtt på privat mark ovanför odlingsgränsen. Detta 

samtidigt som de privata markägarna, liksom tidigare, har jakträtt på samma mark, vilket har 

resulterat i den s.k. ”dubbelregistreringen”. Den kan i vissa fall innebära att markägarna och 

samebymedlemmarna har tillstånd att jaga samtidigt. Detta vållar konflikter, dels p.g.a. 

konkurrensen om ett begränsat antal älgar, men även därför att samebymedlemmarna har 

längre jakttid (Stenman 2001: 1). Denna lagstiftning är sålunda tydligt konfliktgenererande till 

sin karaktär, då markägare kan besitta mindre rätt till jakt på sin egen mark än samebyn. Detta 

faktum torde kunna bidra till att ett legitimitetsunderskott förekommer inför en ratificering av 

ILO 169 bland dem som berörs av Jaktlagen och Jaktförordningen, vilket därmed kan sägas 

verifiera Hlegal. 

 

Rätten till jakt regleras i Jaktlagen och baseras i första hand på ägande av fastighet och därtill 

hörande mark, vilket utgör en grund för jakträtten som 10 § reglerar. Emellertid finns 

särskilda regler som reglerar samernas rätt till jakt24. Upplåtande av jakträtt tillhörande en 

fastighet regleras i 15 §, dock är Lappmarken undantagen då Rennäringslagen reglerar dessa 

frågor i området. Fördelningen av licensområden för älgjakt regleras i 33 § och ger 

länsstyrelserna rätt att registrera och avregistrera områden (Internet 11). Jaktförordningen 

förstärker den konfliktgenererande politiken. Detta framgår framförallt i Jaktförordningens 46 

§25 som behandlar viltvårdsnämndernas sammansättning (Internet 12). Paragrafen tar sålunda 

upp hur nämnderna har möjlighet att knyta till sig den sakkunskap, i form av utomstående 

expertis, som nämnden anser relevant i sammanhanget. Således kan det konstateras att 

                                                           
24 Observera att benämningen samer i detta sammanhang endast omfattar renägande samer, med hänvisning till 
Rennäringslagen (SFS 1971:437) 25 §. 
25 Ett utdrag ur paragrafen lyder som följer: ”[…] I viltvårdsnämnden i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
skall en ledamot representera renägarna i länet och utses efter förslag av Sametinget. Av de övriga ledamöterna skall två 
representera frilufts- och naturvårdsintresset. En ledamot skall ha särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och vilt. De 
återstående tre ledamöterna skall företräda ägarna av jordbruksmark och skogsmark. Länsstyrelsen utser den ena av de 
politiska företrädarna till ordförande och den andre till vice ordförande.” (Internet  12) 
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eftersom Sametingets inflytande är betydande så är renägarnas inflytande följaktligen också 

väsentligt då Samelandspartiet, som är knutet till SSR och domineras av samebyar, är 

Sametingets dominerande parti (Jfr t.ex. Internet 7).  

 

Formellt tas besluten beträffande när älgjakt är lovligt av respektive länsstyrelse, emellertid 

konsulteras samebyarna i frågan och länsstyrelserna följer regelmässigt deras 

rekommendation, vilket innebär att det i praktiken är samebyarna som reglerar älgjaktstiderna 

ovanför odlingsgränsen (Jfr t.ex. Isaksson 1999: 45ff). I frågan om representation till de 

nämnder som reglerar jakt i Lappmarken tas hänsyn till alla relevanta aktörer, utom de icke 

renägande samerna som i de flesta officiella sammanhang saknar representation eller 

representeras av de renägande samerna (Internet 12). Beträffande älgjakten är 

jaktförordningen tydligt konfliktgenererande i Lappmarken då andra aktörer än samebyarna 

inte har samma möjligheter att göra sin röst hörd hos länsstyrelserna i denna fråga.  

 

4.1.3 Lagen om fiskevårdsområden 

I fiskelagen (SFS 1993:787) finns ingenting som har direkta implikationer på varken 

rennäring eller andra näringsaktiviteter i Lappmarken. Däremot har Lagen om 

fiskevårdsområden (SFS 1981:533) direkta kopplingar till rennäringen då 2 §26 i lagen är 

direkt underställd Rennäringslagen i fråga om bildande av fiskevårdsområden på områden 

som samerna har rätt att nyttja för fiske (Internet 13). Det faktum att lagen i den del som rör 

bildande av fiskevårdsområden ovanför odlingsgränsen, så tydligt är underställd 

Rennäringslagen tycks bekräfta rennäringens dominans på andra aktiviteters bekostnad i 

området. Med anledning härav kan Lagen om fiskevårdsområden sägas vara av relativt ringa 

betydelse med avseende på nyttjande av mark och vatten i Lappmarken jämfört med 

Rennäringslagen, Jaktlagen och Jaktförordningen.  

 

4.1.4 Den legala dimensionen i Lappmarken  

I Lappmarken har staten under historiens gång genomfört en rad åtgärder i syfte att rätta till 

tidigare begångna brister beträffande fördelning av resursrättigheter bland aktörerna i 

området. Emellertid har dessa åtgärder som regel ytterst syftat till att tillfredsställa statliga 

                                                           
26 Paragrafen lyder enligt följande: ”Ett fiskevårdsområde får inte omfatta fiske inom områden, där samerna har 
rätt till fiske enligt Rennäringslagen (SFS 1971:437), såvitt fråga är om kronomark ovanför odlingsgränsen som 
står under statens omedelbara disposition eller renbetesfjällen. Beträffande fiske inom andra områden, där 
samerna har rätt till fiske enligt Rennäringslagen, får någon inskränkning inte ske i denna rätt genom bildande av 
fiskevårdsområden.” (Internet 13)  
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behov med avseende på makt/kontroll över naturresurser och gränser. Statens interventioner i 

Lappmarken har genomgående orsakat skiljelinjer mellan aktörer vilket i sin tur har medfört 

konflikter då nyttjanderätten till mark och vatten regelmässigt har tillgynnats den ena aktören 

framför den andra vilket även har lett till vissa etniskt färgade konfliktsituationer. Orsaken till 

detta har således sitt ursprung i de legala ramverk som upprättats och de etniska konflikterna 

som uppstått kan ses som ett symptom på detta. Det idag rådande legitimitetsunderskottet 

enligt B2, beträffande statens intention att ratificera ILO 169, torde i stora delar bero av den 

statliga politiken under den period som avhandlas tidigare i kapitlet. Det vill säga den 

upplevda orättvisan då det gäller fördelningen av rättigheter till mark och vatten i 

Lappmarken påverkar även synen på ILO 169. Den legala situationen i området har således 

stark påverkan på hur en ratificering av konventionen upplevs ur ett legitimitetsperspektiv, 

vilket kan sägas verifiera Hlegal. 

 

Statens nuvarande intention att ratificera konventionen kan sägas följa samma principer som 

den tidigare implementeringspolitiken, även om det idag uttalade syftet har utökats till att 

även omfatta en rättviseambition gentemot Sveriges ursprungsbefolkning – samerna. En 

ytterligare orsak till statens agerande i denna fråga torde vara att det svenska anseendet 

utomlands i dagens kontext fått en ökad betydelse i och med den tilltagande 

internationaliseringen.  

 

4.2 Den ekonomiska bakgrunden 
Tidigare i kapitlet behandlades den legala historiska bakgrunden till den komplicerade 

situation som för närvarande föreligger i Lappmarken beträffande statens intention att 

implementera ILO 169. Bland stora delar av de berörda aktörerna, kommuner och 

organisationer föreligger ett legitimitetsunderskott för den statliga strategin i detta fall. Detta 

avsnitt syftar till att utifrån teorierna som presenteras i Kampen om naturresurserna – 

Ekonomisk utveckling och institutionell förändring i Lule älvdal under 700 år (1987) av Nils-

Gustav Lundgren visa de eventuella ekonomiska orsakerna till det legitimitetsunderskott som 

har konstaterats i kapitel 3.    

 
4.2.1 Lundgrenteorin – en libertariansk ansats 

I sin bok använder sig Lundgren av en kombination bestående av property rights- och public 

choiceteorierna för att visa den historiska kampen om naturresurserna i Lule älvdal. Property 

rights är en teori som visar vem som har rätt att nyttja vilken resurs och utgår i korta drag från 
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att någons beteende har effekter på andra människor. I denna uppsatskontext handlar det om 

hur statens agerande påverkar övriga aktörer beträffande nyttjande av mark och vatten i 

Lappmarken och hur aktörer sinsemellan agerar. Även om Lundgrens bok endast behandlar 

utvecklingen i Lule älvdal kan den sägas vara representativ för hela Lappmarken då 

exempelvis de statliga kolonisationssträvandena följde samma mönster i hela området. Enligt 

Lundgren kan staten betraktas som en nyttomaximerande aktör vars främsta syfte är att 

tillgodogöra sig resurser och därmed ha möjligheter till makt och kontroll över riket. Staten 

utgör i den meningen en tredje part som kan tillhandahålla rättsordning och försvar för övriga 

aktörer. Public choice är en teori som enligt Lundgren visar hur aktörer gör rationella val 

beroende på hur valet befrämjar det egna intresseområdet, d.v.s. teorin har en tydlig 

libertariansk27 profil (Lundgren 1987: 11ff). Det vill säga de institutionella arrangemangens 

implikationer på exempelvis en näringsgren påverkar aktörernas syn på legitimiteten hos 

dessa arrangemang:  

 
”Det är inte svårt att tänka sig att en grupp som förhindras att realisera potentiella ekonomiska 
fördelar genom ett visst institutionellt arrangemang, snart kan komma att uppfatta institutionen 
som illegitim. För de finns det då goda skäl att avsätta ekonomiska resurser för att försöka ändra 
den institutionella strukturen. Men lika goda skäl finns för de som eventuellt drabbas härav att 
sätta sig till motvärn och söka förhindra en förändring.”  
(Ibid.: 25) 

 

Resonemanget bekräftas av Andreas Føllesdal28 beträffande minoritetsrättigheter då han 

menar att ”Thus different sets of institutions may be legitimate, since they may have 

acceptable effects on individuals by the lights of the same normative principles of 

legitimacy.” (Internet 14). Härav kan konstateras att den som missgynnas av den statliga 

politiken finner den illegitim. Fortsättningsvis kommer property rights- och public 

choiceteorierna att betraktas som en teori då de båda utgår från rationellt ekonomiskt beteende 

hos aktörerna, men med skiftande perspektiv. Det vill säga property rightsteorin ser i första 

hand till den dominantes strategi medan public choiceteorin fokuserar på de underordnades 

agerande. Teorin benämns hädanefter Lundgrenteorin.  

 

 

                                                           
27 Den libertarianska ideologin utgår i huvudsak från individperspektiv med avseende på tillgodoseende av den 
egna nyttan. Statens roll borde därvid endast vara som en neutral rättskipare utan egna intressen 
(Statsvetenskapligt lexikon 149). 
28 Andreas Føllesdal är professor i filosofi vid Oslo universitet.  



 - 26 -

I samband med undersökningen utifrån Lundgrenteorin kommer eventuella etniska aspekters 

påverkan, såsom exempelvis särskilda folkgruppers gemensamma bakgrunder och 

levnadssätt, på inställningen till ILO 169 att diskuteras.  

 

De remissinstanser som är positivt inställda till en ratificering av ILO 169 framhåller oftast 

rättviseskäl utifrån perspektiv där rättigheterna till resursen mark och vatten i Lappmarken 

skall tillfalla den grupp som, härletts ur det ursprungliga innehavet, kan anses ha rätt till 

resursen. De aktörer som uttrycker tveksamhet, eller är helt avvisande, till en svensk 

ratificering av ILO 169 anför oftast skäl som grundar sig i vilken nyttjanderätt aktören i fråga 

har till den aktuella resursen, vilket i förlängningen ofta handlar om möjligheten till 

försörjning. Den förändring av de institutionella arrangemangen i Lappmarken som en 

implementering av ILO 169 kan komma att innebära, motarbetas av de som förlorar på 

förändringen då sådana förändringar betraktas som illegitima i enlighet med Lundgrenteorin. 

Nedan följer en genomgång av olika aktörsgruppers inställning utifrån Lundgrenteorin då det 

gäller det legitimitetsunderskott eller frånvaron av legitimitetsunderskott som konstaterades i 

kapitel 3 syftande till att visa orsakerna till underskottet utifrån Heko. Dock kommer 

länsstyrelserna ej att behandlas, vilket förklaras i avsnitt 3.2. 

 

4.2.2 Kommunerna 

En analys har genomförts för att visa rennäringens andel av den totala näringen i respektive 

berörd kommun eftersom detta kan utgöra en rationell ekonomisk förklaring till kommunernas 

legitimitet eller legitimitetsunderskott gällande en ratificering av ILO 169. Kommuner torde i 

allmänhet vara rationella och nyttomaximerade aktörer vilket gör denna förklaringsmodell 

relevant - detta kan sägas ha sin analogi i Lundgrenteorin.  

 

Tabell 4.2 visar kommunernas inställning till artikel 14 ur ILO 169 i remissyttrandena (enligt 

Tabell 2.1) och den andel av kommunernas näringsverksamhet som inte är knuten till 

renskötsel - ”övrig näring”. Hos en majoritet av kommunerna finns ett tydligt samband mellan 

dessa båda variabler, vilket visas i Figur 3:2. Två kommuner avviker dock från ovanstående 

mönster – Jokkmokk och Övertorneå. Detta kan emellertid också förklaras ur den ekonomisk 

rationella kontexten i Lundgrenteorin.   
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Tabell 4.2: Aktörsinställning och näringsandel (Tabell  2.1; Internet 15). 

 

Kommuner Variabel (GU) Andel ”övrig näring” 
 
Arjeplog 5 89,18 
Arvidsjaur 1 96,39 
Boden 3 99,65 
Gällivare 4 97,01 
Jokkmokk 2 90,15 
Kalix 3 99,82 
Kiruna 5 95,20 
Pajala 5 97,68 
Älvsbyn 3 99,65 
Övertorneå 5 99,22 

 

 

Vad gäller Jokkmokks kommun finns en rad tänkbara förklaringar, exempelvis det faktum att 

Jokkmokk ursprungligen bildades som ett samiskt handelscentrum vilket genom historien har 

fortlevt. Vidare finns idag, som en följd av ovanstående, en struktur av samiska institutioner 

som en samisk- grundskola, folkhögskola, gymnasielinje, ett samiskt museum etc. Dessutom 

har ett samiskt parti under lång tid varit representerat i kommunfullmäktige (Internet 16; 

Vedin (red) 1999: 237f). Detta sammantaget kan utgöra en förklaring till varför Jokkmokks 

kommun inte följer det gängse mönstret bland kommunerna. Emellertid kan Jokkmokks 

inställning ses som rationell, utifrån Lundgrenteorin, då kommunen har annorlunda bakgrund 

och förutsättningar jämfört med övriga kommuner. 

 

Förutom det faktum att Övertorneå kommun inte utgjorde en ordinarie remissinstans och 

därigenom eventuellt var mindre benägen att tillstyrka en ratificering av ILO 169 (se avsnitt 

3.1.2), utgör koncessionsrenskötseln, som i detta sammanhang räknas till ”övrig näring”, en 

viktig binäring till jord- och skogsbruket i kommunen. Med anledning av detta föreligger 

farhågor för koncessionsrenskötselns framtid om ytterligare renar tillförs området från den 

traditionella rennäringen vilket befaras bli en konsekvens av bl.a. artikel 14 i konventionen 

(SR SOU 1999:25: 132). Sålunda kan detta utgöra en ekonomiskt grundad förklaring till 

varför Övertorneå kommun, trots en liten andel ”traditionell rennäring” inom kommunen, 

uttrycker ett starkt legitimitetsunderskott (GU5) inför statens eventuella ratificering av ILO 

169.  
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Nedanstående figur visar sambandet mellan de övriga kommunernas värderingar beträffande 

artikel 14 ur ILO 169 och den andel näring som ej är knuten till renskötsel i respektive 

kommun (Tabell 4.2).  
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Figur 3:2: Aktörsinställning och näring 

  

Figur 3:229 tydliggör sambandet mellan inställning till artikel 14 ur ILO 169 och andelen 

näring som inte är kopplad till rennäring. Ett tydligt negativt samband framträder således.  

 

Bland dessa kommuner finns, som tidigare nämnts, ett relativt tydligt samband mellan 

inställningen till artikel 14 i ILO 169 och den andel av näringen som inte är kopplad till 

renskötsel. Exempelvis kan Arvidsjaur och Arjeplog sägas utgöra kommuner som tydligast 

faller inom ramen för detta samband då Arvidsjaurs kommun har c:a 96,4 % näring som inte 

är kopplat till renskötsel och inställningen till en ratificering är positiv. Det motsatta 

förhållandet föreligger i Arjeplogs kommun där andelen utgörs av 89,2 % och inställningen 

till en ratificering är tydligt negativ. Samma tydliga samband finns för Boden, Gällivare, 

Kalix, Kiruna, Pajala och Älvsbyns kommuner. Detta är helt i linje med Lundgrenteorin då 

rationella ekonomiska resonemang talar för att en kommun med stor andel rennäring, som inte 

tillför kommunen några direkta ekonomiska tillgångar, vill värna det övriga näringslivets 

möjligheter att utvecklas (Lundgren & Johansson 1998: 106, 116f). Exempelvis menar 

Arjeplogs kommun att vad som fattas i Heurgrens utredning är: ”[…] en analys över 

konsekvenser för andra näringar, markanvändare och övrig lokalbefolkning […]” samt att en 

                                                           
29 Korrelation = - 0,453751 
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ratificering: ”[…] kommer att lamslå, inte bara skogsbruket, utan även förhindra alternativt 

försena tillväxtbefrämjande investeringar […]” (SR SOU 1999:25: 106). Konstateras kan att 

det för dessa kommuner, utifrån Lundgrenteorin, föreligger ett legitimitetsunderskott i 

varierande grad beroende på förhållandet mellan rennäring och övrig näringsverksamhet och 

att detta underskott i hög grad torde ha sitt ursprung i ekonomiska orsaker. Dessa orsaker kan 

utgöras av farhågor vid eventuella näringsetableringar i kommunerna då en ratificering av 

ILO 169 befaras försvåra nyttjandet av resurser i form av mark och vatten för kommunernas 

näringsidkare. Det vill säga Heko kan sägas vara verifierad. Vad gäller etnicitet finns inga 

direkta indikationer i kommunernas yttranden om att etniska bevekelsegrunder har haft någon 

inverkan på ställningstagandena.  

 

4.2.3 Organisationerna 

Vad gäller organisationer finns, som nämnts i kapitel 3, ett legitimitetsunderskott i fråga om 

en ratificering av ILO 169, men av starkt varierande grad. De mest positiva organisationerna 

är de med anknytning till renskötsel och som därigenom utgör samebyar.  

 

Mest positiva är SSR som utan egentliga förbehåll förordar en ratificering (Ibid.: 115f). Detta 

är helt linje med Lundgrenteorin då rationella ekonomiska skäl talar för att samebyarnas 

verksamhet skulle befrämjas av en ratificering. En starkare besittningsrätt för samebyarna till 

den mark och det vatten som samerna (läs samebyarna) traditionellt har brukat skulle troligen 

bli följden av en ratificering av ILO 169. Förutom de rationella ekonomiska aspekterna 

motiverar organisationen själva sitt ställningstagande med en tydlig etnisk emfas. 

Organisationen motiverar bl.a. sitt ställningstagande med att: ”[…] en svensk anslutning till 

konventionen är en såväl nödvändig som oundviklig förutsättning för ett erkännande för 

samerna som folk och för Sveriges fortsatta engagemang i urfolksfrågor.” (Ibid.: 116). Trots 

att tyngdpunkten i argumentationen från SSR ligger på den etniska aspekten torde de direkta 

fördelar medlemmarna i organisationen skulle erhålla vid en ratificering i första hand utgöras 

av ekonomisk nytta. Då legitimitetsunderskott inte föreligger för SSR är emellertid  inte en 

prövning av Heko relevant för denna organisation. 

 

Svenska Jägareförbundet hör till dem som är klart negativt inställda till en ratificering av 

konventionen. Bland annat menar företrädare för förbundet att jakträtten kraftigt kommer att 

inskränkas för icke renägande samer och övrig befolkning (Internet 17). Detta resonemang 

kan till viss del sägas ha ekonomiska motiv då andra än renägande samer anser sig ha rätt till 
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resursen för jaktändamål, vilket i vissa fall kan vara av vital ekonomisk betydelse för den 

enskilde. Svenska Jägareförbundet menar emellertid vidare att konsekvenserna av en 

ratificering skulle bli en rättighetsförskjutning till förmån för en grupp med ökade 

motsättningar mellan olika folkgrupper som följd (SR SOU 1999:25: 117). I en enskild 

motion från medlemmen i Svenska Jägareförbundet, Karl-Rune Bergdahl till 

socialdemokraterna distriktskongress i Norrbotten år 2003 uttrycks liknande farhågor och en 

förhoppning om att ett regelverk skall skapas som tar hänsyn till alla kulturer, näringar och 

intressen (NSD 2003-12-10). I likhet med SSR har Svenska Jägareförbundet i första hand en 

rationell ekonomisk inställning till konventionen, men vissa delar i argumentationen har 

nyanserats och kan även sägas innefatta ett visst etniskt perspektiv. Det vill säga Heko kan i 

detta fall sägas vara verifierad.   

 

LRF är den organisation som har de tydligaste ekonomiska motiven i sin argumentation mot 

en ratificering av ILO 169. Exempelvis anser LRF att, förutom rennäringen, är jordbruket och 

skogsbruket mycket viktiga för den norrländska landsbygdens överlevnad. Vidare menar de 

att kostnaderna för en ratificering torde bli betydande, framförallt för de grupper som 

förbundet företräder (SR SOU 1999:25: 119f). LRF:s argumentation för ett nej till ILO 169 

utgår sålunda från rationella ekonomiska incitament, vilket verifierar Heko. Vad gäller etniska 

motiv finns ingenting i LRFs argumentation som uttrycker detta. 

 

Föreningen Laahkoeh, Föreningen Trottoarsamerna samt Same Ätnam förordar att alla samer 

ska omfattas av de rättigheter som enligt Heurgrens utredning skall tillfalla 

ursprungsbefolkningen i Sverige (Ibid.: 135f). Dessa föreningar resonerar inte utifrån explicit 

uttryckta ekonomiska termer, däremot torde en implementering av ILO 169 som omfattar alla 

samer innebära avsevärda ekonomiska implikationer på både samebymedlemmar och övriga 

samer. Beträffande etnicitet menar exempelvis Föreningen Trottoarsamerna att: ”Samerna 

intar härvid i egenskap av urbefolkning en särskild ställning” (SR SOU 1999:25: 136). Det 

vill säga den etniska aspekten väger tyngre än rationella ekonomiska motiv, Heko kan således 

endast delvis verifieras.  

 

Koncessionssamebyarnas Intresseförening anser att den eventuella ratificeringen av ILO 169 

som kan medföra att samebyarna får utökade rättigheter till mark och vatten i praktiken skulle 

omöjliggöra den form av rensskötsel som koncessionssamebyarna bedriver (SR SOU 

1999:25: 147). Exempelvis menar föreningens ordförande Harry Grape att: ”Det är dödsstöten 
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mot koncessionsrenskötseln” (NSD 2004-02-18). Även för koncessionssamebyarna är sålunda 

ekonomiska skäl de viktigaste när de säger nej till en ratificering, vilket innebär att Heko är 

verifierad. Att det skulle finnas någon etnisk aspekt kan ej bekräftas. 

 

Organisationernas skiftande inställning till ILO 169 grundar sig således i stor utsträckning på 

att dessa föreningar och organisationer företräder skiftande intressen beträffande 

närningstillhörighet. I de fall där legitimitetsunderskott gentemot statens uttalade intention att 

ratificera ILO 169 föreligger, har detta underskott ofta ekonomiska orsaker i linje med 

Lundgrenteorin vilket verifierar Heko. Emellertid använder vissa organisationer argument som 

kan sägas ha etniska implikationer, men den grundläggande orsaken till de varierande 

legitimitetsunderskotten torde utgöras av ekonomiska orsaker. De etniska orsakerna torde i 

många fall utgå från ekonomiska och utgör en kompletterande förklaring till 

legitimitetsunderskottets beskaffenhet beträffande organisationerna.   

 

4.3 Legitimitetsunderskottets beskaffenhet – en konklusion 
Det rådande legitimitetsunderskottet kan med avseende på kommunerna i mycket hög grad 

sägas bero av ekonomiska orsaker och intentioner exempelvis en vilja att stimulera samtliga 

näringsgrenar. Beträffande den etniska aspekten finns inga spår av specifik argumentation 

gällande detta när ratificeringen av ILO:s konvention 169 bedöms av kommunerna.  

 

Vad gäller organisationerna är situationen något mer komplex då dessa som regel företräder 

specifika intressen vilket medför att även andra argument än rationella ekonomiska används. 

Sammantaget framträder dock ett mönster av ekonomiskt nyttomaximerade förklaringar hos 

majoriteten av de undersökta organisationerna i den meningen att de egna medlemmarnas 

ekonomiska nytta skall tillgodoses.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Heko i hög grad är verifierad hos organisationer 

och i mycket hög grad då det gäller kommunerna, men som heltäckande förklaring till 

legitimitetsunderskottet är den inte fullt tillräcklig. Legala aspekter och därmed Hlegal spelar 

därvidlag en viss roll som en delförklaring. De legala implikationerna har i hög grad sitt 

ursprung i ett historiskt perspektiv med den lagstiftning som har styrt verksamheterna i 

Lappmarken. De ekonomiska aspekterna torde ha sin grund i den rådande situationen då 

aktörer konkurrerar om de tillgängliga resurserna.   
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Med beaktande av ovanstående kan det ifrågasättas huruvida en lösning på problemet med 

bristande legitimitet i denna fråga kan utgöras av en implementering av ILO 169 på det sätt 

som den statliga politiken indikerat eller om det finns andra alternativa 

implementeringsmetoder till den hittillsvarande statliga politiken i Lappmarken.  
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5. STATLIG IMPLEMENTERINGSPOLITIK - FRÅNVARON AV DIALOG  
Detta kapitel kommer att omfatta en översikt över de slutsatser som framkom i Konflikterna i 

lappmarken – är ILO 169 lösningen? (2003) samt vad som hittills har framkommit i denna 

uppsats. Förutom den svenska metoden att implementera beslut, som i detta fall ILO 169, 

förekommer andra, varav den norska implementeringen av ovan nämnda konvention är ett. 

Med anledning härav kommer en kort beskrivning av den norska implementeringen att 

företas. Förutom den norska metoden och den metod som Sverige för närvarande använder, 

finns andra tänkbara förfaringssätt av vilken ett kommer att presenteras i detta kapitel 

syftande till att ge ett vidare perspektiv på de disponibla implementeringsmetoderna.  

 

5.1 ILO 169 som en lösning? 
Den historiska bakgrunden har lett fram till två huvudkonflikter om mark och vatten i 

Lappmarken; dels mellan renägare och icke renägare och dels mellan staten och icke renägare 

(Johansson & Klang 2003: 36). Dessa konflikter och förhållandena mellan aktörerna kan 

illustreras på följande sätt: 

 

 Staten 

             

 

 

 

 

           Icke renägande samer/                                    Renägande samer 
           Övrig befolkning 
 

 

Figur 5:430: Aktörsförhållanden i Lappmarken  

 

I figur 5:4 framgår de interaktioner som förekommer mellan de berörda aktörerna. Heldragen 

linje visar en stark möjlighet att påverka för genomförandet av de egna 

intressemålsättningarna medan en streckad linje visar en svagare påverkansmöjlighet. 

Konfliktrelationerna markeras med dubbelsidiga heldragna pilar. De två huvudkonflikterna 

präglas även av en tydlig ojämlikhet bland aktörerna med avseende på möjlighet till påverkan 

                                                           
30 Bearbetning av Figur 1 i Konflikterna i lappmarken – är ILO 169 lösningen? (Johansson & Klang 2003: 28). 
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gentemot motparten i konflikten. De icke renägande samerna har svårt att hävda sina 

intressen, både gentemot staten och gentemot de renägande samerna. De renägande samerna 

är starkt beroende av statens agerande, men har å andra sidan en styrkeposition gentemot de 

icke renägande grupperna. I den fortsatta diskussionen kommer aktörsgruppen ”icke 

renägande samer” även att omfatta Lappmarkens övriga befolkning.  

 

Vad gäller konflikten mellan renägande samer och icke renägande samer är det inte troligt att 

ILO 169 kommer att utgöra en lösning, detta eftersom en implementering av konventionen, 

oavsett om den tolkas utifrån originaltexten eller utifrån Heurgrens utredning, troligen 

kommer att ensidigt tillföra resurser till en aktörsgrupp – de renägande samerna. Konflikten 

mellan staten och icke renägande samer kommer med anledning av ovanstående inte att lösas 

med konventionen då de icke renägande samerna ej kommer att tillföras nya rättigheter, 

tvärtom torde de rättigheter som aktörsgruppen för närvarande besitter att inskränkas. Detta 

synsätt stämmer inte överens med Sveriges tradition av kommunitärt31 tänkande, vilket allt 

sedan välfärdssamhällets framväxt har genomsyrat samhället, då kompensation till de sämst 

ställda varit en prioriterad fråga (Johansson & Klang 2003: 36f). Således är konflikterna 

cementerade, inte bara genom århundraden av statliga ingripanden, utan även av den nu 

rådande lagstiftningen.  

 

Trots att ILO 169 ej utgör en lösning på konflikterna har staten en uttalad intention att 

ratificera konventionen. Vad gäller legitimiteten hos de berörda aktörerna inför en eventuell 

ratificering med åtföljande implementering råder ett underskott enligt B2. Detta underskott är 

av varierande grad, men ter sig sammantaget relativt tydligt (se Tabell 2.1). Underskottets 

beskaffenhet har i mycket hög grad sitt ursprung i rationella ekonomiska avgöranden hos 

aktörer, Heko kan därmed anses vara verifierad. Beträffande Hlegal kan den sägas ha störst 

betydelse i den legala historiens framväxt. Därvidlag kan även Hlegal sägas vara verifierad, 

men inte i lika hög utsträckning som Heko. Den etniska aspekten beträffande underskottets 

karaktär framträder däremot inte lika påtagligt.  

 

5.2 Implementeringsmetoder i Sverige och Norge - en komparativ ansats 

I utredningsuppdraget till SOU 1999:25 ville staten ha svar på frågan vilka åtgärder som krävs 

för att Sverige skall kunna ratificera ILO 169 (SOU 1999:25: 13). Det vill säga 

                                                           
31 Den kommunitära ideologin baseras i huvudsak på liberalismen, men istället för fokus på individen ses i högre 
grad till det gemensammas bästa (Statsvetenskapligt lexikon 128f). 
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utgångspunkten var att ILO 169 skulle ratificeras, frågan var hur implementeringen av 

konventionen skulle möjliggöras. Den svenska statens metod utgick ifrån en ”top-down” 

ansats där staten bestämde spelreglerna och spelare, d.v.s. de aktörer som skulle vidtalas. 

Urvalet av remissinstanser till SOU 1999:25 har ett tydligt hierarkiskt angreppssätt, d.v.s. en 

”top-down” ansats, då aktörerna har valts från Länsstyrelser via kommuner till 

intresseorganisationer. Både när det gäller kommuner och organisationer är det dessutom 

svårt att spåra en genomtänkt urvalsmetod – många till synes relevanta aktörer saknas bland 

remissinstanserna (se avsnitt 3.1). Exempelvis utelämnades Landsförbundet Svenska Samer 

(LSS) från de ordinarie remissinstanserna. Förbundets ordförande Håkan Jonsson menar 

därvid att staten inte behandlar LSS som någon relevant instans då representanter för staten 

vid olika tillfällen inte anser sig behöva träffa organisationen. Jonsson menar vidare att staten 

behandlar organisationerna olika och lägger större vikt vid vissas åsikter framför andra, trots 

att LSS liksom exempelvis SSR är en rikstäckande samisk organisation, även om 

organisationerna bevakar skiftande intressen bland sina medlemmar (Intervju 2). Håkan 

Jonssons uttalande tycks bekräfta det faktum att statens urvalsmetod beträffande 

remissinstanser innebar att relevanta aktörer, i en fråga som var av uppenbart intresse för 

dessa, ej fick komma till tals. LSS hörde till de organisationer som inte yttrade sig ”spontant” 

i anslutning till SOU 1999:25 vilket bekräftar att ”top-down” ansatsen kan missa aktörer som 

kan tyckas relevanta.  

 

Norge ratificerade som första land ILO 169 år 1990, till och med innan konventionen trädde 

ikraft år 1991. Beträffande de åtgärder med avseende på lagstiftning som eventuellt behövdes 

för att implementera konventionens skrivningar ansåg den norska staten att inga sådana 

behövde genomföras innan en implementering kunde ske. Under åren efter ratificeringen har 

emellertid en rad frågor väckts vilka har initierat utredningar syftande till att se över den 

rådande lagstiftningen (SOU 1999:25: 18). Den norska strategin skilde sig således från den 

svenska då Sverige i utredningsprocessen strävat efter att anpassa lagstiftningen till 

konventionen innan en ratificering sker och att förankra beslutet hos berörda aktörer. 

 

Det norska beslutet att ratificera togs däremot utan att berörda aktörer direkt vidtalats via 

utredningar. Denna strategi utgör en normal implementeringsprocess i Norge, då det gäller 

denna typ av policyförändringar, och därför är ratificeringen av ILO 169 inget undantag. 

Rättigheterna beträffande jakt och fiske är inte på samma sätt som i Sverige knutna till 

rennäringen, men trots detta har konflikter uppstått i kölvattnet av implementeringen av ILO 
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169. En konsekvens av ratificeringen är en ”ohelig allians” mellan skogs- och jordbrukare 

samt renägare gentemot den norska staten beträffande den statliga naturförvaltningen 

(Föreläsning 1). Ett exempel på detta är konflikten rörande förvaltningen av mark och vatten i 

Finnmark32 då det norska sametinget menar att statens förslag på hur förvaltningen skall 

utformas i området strider mot ILO 169. Det norska sametinget menar därvidlag att samerna 

måste få beslutsrätt över de områden som de traditionellt har förfogat över (Internet 18). Den 

norska staten har således inte lyckats överbrygga de konfliktdimensioner som uppstått i 

samband med ratificeringen trots att 14 år har förflutit. Den norska implementeringsmetoden 

kan således inte, i likhet med Sveriges, sägas utgöra någon optimal lösning. 

 

I Sverige föreligger ett konstaterat legitimitetsunderskott enligt B2 i denna fråga (se kapitel 

3). I Norge tycks den genomförda ratificeringen av konventionen sakna förankring hos 

berörda aktörer vilket torde indikera att det även i Norge finns ett legitimitetsunderskott i 

denna fråga. Detta konstaterande antyder att de båda staternas ”top-down” ansats inte är 

tillrådligt om det är eftersträvansvärt att uppnå legitimitet för den politik som förs. Ett 

alternativt förfaringssätt torde krävas för att åstadkomma legitimitet i denna fråga. 

 

5.3 En alternativ implementeringsmetod  
Enligt den engelske filosofen Thomas Hobbes (1588-1679) utgör tvångsåtgärder av en tredje 

part, i detta fall staten, en möjlig väg att åstadkomma implementering av beslut och lösa 

konflikter mellan aktörer som berörs av implementeringen. Staten skulle då utgöra en 

”Leviathan” som utan hänsyn till andra än sig själv med kraft genomdriver beslut. Detta kan 

vara en utväg i de fall när utsikterna för att de berörda parterna ska kunna hitta en 

konsensuslösning är minimala. Starka skäl talar dock emot en ”Leviathalösning”, exempelvis 

menar nationalekonomen Douglas North att en sådan lösning innebär höga kostnader då den 

tredje parten måste garantera sin egen fortlevnad. Han menar vidare att den tredje parten, om 

den verkligen är neutral, riskerar att bli en allmän nyttighet som alla kan nyttja och därför 

riskerar att överutnyttjas, vilket kan undergräva möjligheterna för den tredje parten, i detta fall 

staten, att fortsätta verksamheten. Motsatsen till detta är om den neutrala tredje parten 

upptäcker egna intressen och därför börjar arbeta i eget intresse, vilket innebär att någon 

opartisk rättskipare som kan tillvarata allmänhetens intressen inte längre finns (Putnam 2000: 

198f). Konstateras kan att en ”Leviathalösning”, eller varianter av denna, inte torde utgöra en 

                                                           
32 Finnmarken utgör den nordligaste delen av Norge och motsvarar i stort sett Finnmark fylke (län) 
(Nationalencyklopedin band 6 1991: 295).   
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hållbar lösning på vare sig konflikterna i Lappmarken eller på det rådande 

legitimitetsunderskottet inför en eventuell ratificering av ILO 169. 

 

Ett alternativ till ovanstående skulle kunna utgöras av en deliberativ33 lösning av problemet 

där alla berörda aktörer får möjlighet att delta i beslutsprocessen. En sådan lösning skulle 

kunna undanröja den misstro som finns mellan Lappmarkens aktörer. Att eliminera denna 

misstro torde utgöra en nyckel till att lösa konflikterna och legitimitetsunderskottet. 

Exempelvis menar sociologen Diego Gambetta att: 
 
 ”[…] Så fort misstroendet har slagit rot blir det snart omöjligt att veta om det någonsin har varit 
berättigat, ty det har förmågan att vara självuppfyllande.” 
(Putnam 2000: 204)  

 

Misstroendet och konflikterna mellan aktörerna i Lappmarken uppvisar en liknande tendens 

att vara självgenererande då konflikter har cementerats och förstärkts under lång tid och under 

flera generationer. Statens lappmarkspolitik under lång tid, med en lagstiftning som i 

praktiken har åtskiljt aktörerna beträffande näring och etnisk tillhörighet, har varit en direkt 

orsak till detta. Att åstadkomma ett närmande mellan dessa aktörer måste vara en prioriterad 

målsättning för den eller de som har ambitionen att medverka till en lösning av konflikterna 

och att minska legitimitetsunderskottet.  

 

5.4 En deliberativ lösning? 
Docenten i nationalekonomi Patrik Söderholm vid Luleå tekniska universitet menar i artikeln 

The Deliberative Approach in Environmental Valuation (2001) att en neoklassisk analys34 och 

lösning på problem där en konfliktdimension föreligger i alltför stor utsträckning inriktar sig 

på den personliga nyttomaximeringen hos aktörerna (Söderholm 2001: 487). En lösning på 

konflikterna och legitimitetsunderskottet i Lappmarken torde kräva ett vidare perspektiv än en 

begränsad nytta till fromma för den egna aktörsgruppen. En möjlig metod är den som 

presenteras av Söderholm och som innebär att aktörerna konfronteras med motparternas 

synpunkter och argument i s.k. ”focus groups” (även kallade ”citizens’ juries”).  

                                                           
33 Deliberativ demokrati innebär ’samförstånd via inträngande samtal’, där relevanta aktörer kan skapa 
förtroende gentemot varandra genom att motivera sina ställningstaganden. Deliberativ demokrati ska dock inte 
förväxlas med direkt demokrati där alla har möjlighet att deltaga (Internet 19).  
34 Neoklassisk analys i samhällsvetenskaplig kontext utgår från ett rationellt beteende hos aktörerna med ett 
utilitaristiskt (nyttomaximerande för en större grupp utan hänsyn till individens behov) perspektiv 
(Nationalencyklopedin band 14 1994: 107f). 
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I ”focus groups”, hädanefter kallade fokusgrupper, samlas representanter för de berörda 

aktörerna (det rör sig vanligen om c:a 15 personer) för att gemensamt komma fram till en 

lösning som kan accepteras av samtliga. Processen inleds med en öppen och spontan 

diskussion som syftar till att skapa förståelse för det problem som föreligger. I ett andra steg 

inkallas opartiska medlare som exempelvis kan utgöras av samhällsforskare. Medlarnas 

uppgift är att skapa ett öppet diskussionsklimat där aktörerna kan framföra sina åsikter och 

göra sina röster hörda för att skapa förståelse för varandras ståndpunkter. Allt detta syftar att 

överbrygga de misstroendeklyftor som finns, då det är av vikt att skapa insikt hos parterna till 

varför en fråga är så viktig för den ena parten att den inte kan vika från sina krav. Slutligen 

skapas förhoppningsvis en syntes av de olika ståndpunkterna och eventuellt resultera i nya 

policyförslag. Även om ingen syntes kan skapas har troligen debattklimatet, tack vare 

fokusgruppens arbete, förbättrats vilket kan innebära att förutsättningar för framtida lösningar 

ökar (Söderholm 2001: 488f). Urvalet av aktörer till fokusgrupper bör ske med en ”bottom-

up” ansats, d.v.s. aktörerna identifieras via de redan existerande nätverken inom 

intresseområdet. När nätverket är identifierat kan det sägas att ”teoretisk mättnad” har uppstått 

d.v.s. ingen ny aktör kan tillföra någonting relevant till fokusgruppen (Föreläsning 2). Det bör 

i detta sammanhang påpekas att antalet aktörer i fokusgrupperna inte är fixerat vid 15 utan 

beror av nätverkets omfattning. Vad gäller medlare är det av helt avgörande betydelse att 

dessa av samtliga aktörer uppfattas som opartiska, därför kan inte exempelvis staten ifråga om 

konflikterna och legitimitetsunderskottet i Lappmarken utgöra en sådan medlare. Istället torde 

lämpligen exempelvis samhällsforskare, med erfarenhet av att sträva efter opartisk forskning, 

kunna ikläda sig rollen som medlare.  

  

Söderholm menar emellertid att den deliberativa ansatsen endast utgör ett komplement till den 

neoklassiska analysmodellen (Söderholm 2001: 488). Detta förefaller rimligt även i kontexten 

med konflikter och legitimitetsunderkott i Lappmarken då analysen i sig ej utgör en lösning 

på problemet utan kräver ytterligare insatser, exempelvis i form av fokusgrupper. Även om 

förhoppning vid upprättandet av en fokusgrupp, beträffande ovan nämnda problem i 

Lappmarken, finns det inga garantier för att fokusgruppen skulle komma fram till ett 

gemensamt policyförslag. Trots detta skulle troligen arbetet med fokusgruppen resultera i en 

rad positiva resultat såsom en fullständig identifikation av samtliga relevanta aktörer utan 

urskiljning. Den ”top-down” ansats som hittills har tillämpats har misslyckats med denna 

identifikation och många till synes relevanta aktörer har utelämnats från diskursen. För att nå 

positiva resultat med arbetet i fokusgrupper torde det vara av vitalt intresse att deltagarna, inte 
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bara de opartiska medlarna, intar en öppen attityd gentemot sina motparter. Detta är angeläget 

då de sedan århundraden cementerade konflikterna ej kan lösas upp om inte aktörerna har 

förmågan att ta till sig motståndarnas argument på ett konstruktivt sätt.  

 

Förutom den eventuella implementeringen av ILO 169 finns en rad exempel på 

tillvägagångssätt där relevanta aktörer kan ha utelämnats. I förarbetena till både ILO 169 och 

Rennäringslagen har ungefär samma aktörer tillfrågats (SOU 1999:25; SOU 1968:16). Ett 

annat exempel på detta är en statlig utredning rörande fritidsfisket från år 1968 (SOU 1968: 

13). Vidare skulle problemet identifieras och klargöras vilket på sikt torde underlätta för 

aktörerna att föra en förtroendefull dialog och utveckla problemlösningar i både ett kort och 

långt perspektiv.  

 

Kanske är en deliberativ lösning den enda möjliga beträffande konflikterna i Lappmarken, 

detta eftersom problemet har cementerats under lång tid och därför låst positionerna hos 

aktörerna. I dagens Sverige, där en kommunitär syn på rättvisa råder, torde en deliberativ 

ansats kunna vinna förtroende, inte bara hos berörda aktörer i frågan, utan även bland de som 

inte är direkt berörda. Kanske är det så enkelt som Svante Isaksson35 uttryckte det vid ett 

seminarium där bl.a. frågan om mark- och vattenrättigheter i Lappmarken behandlades: 

”Kanske är svaret demokrati; att alla har lika rätt till marken, till fisket etc.” (Internet 20). 

 

 

                                                           
35 Svante Isaksson är frilansande journalist och författare. 
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