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SAMMANFATTNING  
 
År 1989 ansökte Naturvårdsverket hos UNESCO (the United Nations, Educational, Scientific 

and Cultural Organization) om att naturvårdsreservatet Sjaunja skulle bli ett världsarv. Frågan 

behandlades internationellt vilket resulterade i att ansökan kompletterades med ett utvidgande 

av området samt innehåll med kulturella och lokala kriterier. Kriterier för att uppnå en hållbar 

utveckling enligt Riodeklarationens handlingsprogram Agenda 22 måste världsarvet Laponia 

omfattas av fyra dimensioner, ekologisk, ekonomisk, kulturell samt socialhållbarhet. Att 

ekologiskt bevara en biologisk mångfald och fjällandskap med höga natur- och kulturvärden 

för Laponia innebär det att se till friluftslivet, renskötseln och turismen. Att skapa ekonomisk 

hållbarhet sker genom att nyttja naturresurserna så att inkomster skapas men inte mer än 

naturen tål, social hållbarhet uppnås genom att värna om de sociala möjligheter och rättigheter 

som friluftsliv och medborgarinflytande. Kulturella och lokala kriterier kompletterades i en 

andra ansökan till världsarvskommittén, vilket innebär att värna om kulturarvet och 

kulturmiljöer. Naturligt för området Laponia är den samiska representationen genom att det 

bedrivs renskötsel i området men även kulturbyggnader, samiska boplatser och historiska 

kulturplatser. Efter omarbetning av Riksantikvarieämbetet tillsammans med fjäll- och 

samemuseét Ajtté, representanter från Länsstyrelsen, Gällivare och Jokkmokks kommuner 

samt Sametinget, lämnade Naturvårdsverket in en ny ansökan till UNESCO. I den omarbetade 

versionen med arbetsnamnet Laponia antogs ansökan år 1996. Världsarvsområdet innefattar 

två kommuner som gränsar till varandra, Gällivare och Jokkmokk men inom området finns 

även sex fjällsamebyar och tre skogssamebyar med särskilda rättigheter knutna till 

rennäringen. Förvaltningen av området ligger på Länsstyrelsen i Norrbotten vilket betyder att 

statens anspråk på området utgörs av mer än 99 procent av världsarvsområdet. 

Förväntningarna på utvecklingsinsatser för området växte i de båda kommunerna dels genom 

satsning på turism men även för ett ökat entreprenörskap. Näringslivets ombud i de båda 

kommunerna såg stora möjligheter inom infrastruktur och handel. De renskötande samerna i 

området var till en början skeptiska och tveksamma till turismsatsningarna i området, 

eftersom ökad turism kan komma att skada den känsliga miljön som näringen baseras på. År 

1998 utarbetade Länsstyrelsen ett förslag till handlingsplan som fokuserades på ekologi och 

bevarandeaspekter. Handlingsplanen gick ut på remiss till berörda parter. Kritiken kom inte 

oväntat från samebyarna men även från Jokkmokks kommun. Kritiken riktades mot att 

Länsstyrelsen utgick enbart från ett bevarande perspektiv och att handlingsplanen inte 

omfattades av ett helhetsperspektiv på områdets utveckling. Länsstyrelsen tog till sig kritiken 

och uppmanade samebyarna samt kommunerna att göra egna handlingsplaner.  



 

 

 

Parterna var allmänt överens om hur världsarvet Laponia ska utvecklas men en fråga blev 

avgörande, kravet på majoriteten avseende förvaltningen. Denna fråga gav upphov till en 

kontrovers, vilket resulterade i att de samiska representanterna för samebyarna avbröt 

samarbetet. Vi lever i demokratins tidevarv där demokratiska värden både är allmänt 

omfattade och omtvistade. Nya och gamla synsätt blandas och skapar tvetydighet av 

demokratins nyckelbegrepp om vad medlemskap i ett demokratiskt samhälle innebär för var 

och en. Faktorer som påverkar minoriteter att hävda sig mot en större grupp är majoritetens 

norm som ställer villkor och dagordning. 
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1. INLEDNING 

Genom samhällsförändringar och teknisk utveckling har det uppkommit och skapats en större 

fritid för befolkningen vilket i sin tur resulterat i krav på ökat skydd för naturen.1 År 1951 

inrättades en samarbetsnämnd som skulle verka för den Svenska naturvården. Nämndens 

uppgift var att utöva tillsyn över naturen ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. 

Ledamöterna i nämnden tillsattes med representanter från nio olika organisationer. 

Delegationen från samarbetsnämnden saknade vid denna tidpunkt en organisationskultur som 

den byråkratiska hierarkin omfattas av vilket kom att påverka nämndens inflytande på 

naturvårdsfrågor. Efter flera remissrundor och inrättande av naturreservat samt strandskydd i 

svensk lag, bildades år 1967 Statens naturvårdsverk (SNV). SNV kom att centraliseras dels på 

grund av krav på större verksamhetsområde, ett ökat intresse från allmänheten men även till 

följd av tidigare missnöje med splittrade förvaltningsmodeller.2 Det svenska naturskyddet har 

till en början endast varit ämnat för en central vetenskaplig elit. Kravet från allmänheten om 

socialt och kulturellt naturskydd växte med åren, för att tillslut resultera i bildandet av ett 

Naturvårdsverk.  

Världsarvet Laponia inrättades år 1996 av Unesco: s världsarvskomitté och har genomgått 

liknande turer som när det första svenska naturvårdsverket försökte hitta sin form. De kriterier 

som Laponia uppfyller för att vara ett världsarv räcker inte för att förvalta ett naturområde. 

Förvaltningen kräver även ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Förutom att Laponia utgörs 

av ett rikt djurliv innefattar området även ett unikt geologiskt värde och naturrikedom. Till 

detta kommer ytterligare faktorer som att området brukas sedan lång tid tillbaks av en etnisk 

minoritet, samerna. När det är många intressenter som skall samverka i och kring ett område 

uppstår det ofta intressekonflikter, inte minst om det som i Laponia handlar om att olika 

grupper deltar i bevarandet och nyttjandet. Ett lokalt nyttjande skall inlemmas i den statligt 

ägda marken som också regleras genom lagstiftning, både internationellt och nationellt. När 

Unesco: s världsarvskommitté tog sitt beslut underströks betydelsen av en interaktion mellan 

människa och natur. Genom att bilda en samrådsgrupp med intressenter som berördes av 

Laponia skulle detta överbryggas och bilda grunden till ett lokalt samarbete.  

Tvärt emot förväntningarna om samarbete uppstod en konflikt i samrådsgruppen, majoritet 

kontra minoritet. Faller möjligen konflikten tillbaka på en djupare historisk innebörd som 

parterna inte förstod innan det var för sent och gruppen ”strandade” i sitt samarbete? 
                                                 
1 Rådelius, R. (2002) Självstyre eller samförvaltning. Licentiatuppsats 2002:57 Luleå tekniska universitet: 
 institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap s.5-6 
2 ibid. s.7 
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Hur gick det med samrådsgruppens arbete och var är man idag? Fanns det några 

intressekonflikter mellan de olika parterna? Dessa frågor hoppas jag kunna besvara genom att 

undersöka världsarvområdet Laponias förutsättningar och dess inre struktur.  

Uppsatsens titel ”Laponia II” syftar på den ”nya” samrådsgruppen för Laponia som återbildats 

under tiden för denna undersökning. Det är en ny samarbetsgrupp som skall överbrygga de 

tidigare konflikterna och leda till ett gemensamt nytt arbete. Frågan är om konflikten som 

uppkom i den föregående samarbetsgruppen anses vara löst eller finns det risk att detta 

kommer att sluta med ett ”Laponia III”? Samarbetsgruppens tillsättning gjordes på kriterier 

med lokalt samarbete. I och med detta var det samerna i egenskap av urfolk som tillfrågades 

och de statliga intressena för området representerades av övriga parter. Konflikter som finns 

inom andra områden som berör mark och vatten, staten kontra samerna, försvinner inte på 

grund av att ett världsarv bildas. Dessa konflikter aktualiseras däremot i ännu högre grad och 

kommer till ytan som till exempel i världsarvet Laponia.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Laponiaområdet inrättades som ett världsarv enligt Unesco: s kriterier och för att behålla sin 

status fanns behovet av att inrätta en ändamålsenlig förvaltningsorganisation. För att arbeta 

fram handlingsprogram och lösa förvaltningsorganisationens problematik tillsattes en 

samrådsgrupp vars arbete inte kröntes med framgång, utan snarare tvärtom. Bakgrunden, 

förloppet och orsakerna till samrådsgruppens problem eller misslyckande är intressanta att se 

närmare på men även för att belysa framtidsaspekter inför vidare arbete med Laponiaområdet. 

 

Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka samarbetsgruppens arbete med Laponias 

världsarv samt att söka förklaringar till utfallet av det lokala samarbete. 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien:  

 

• Hur tillsattes samrådsgruppen och vilka kom att ingå?  

• Vilka konfliktområden finns representerade inom samrådsgruppen? När och hur 

uppstod dessa? 

• Vilka resultat har samrådsgruppen uppnått? 

• Finns det sakfrågor som parterna i samrådsgruppen anser att man först måste lösa för 

att fortsätta med det gemensamma arbetet? 

 

Uppsatsen skall ge de inblandade parterna av världsarvet Laponia en insikt om vilka hinder 

och möjligheter som kan inträffa när en grupp med socialt och kulturellt olika uppfattningar  

skall sammanföras i ett gemensamt utvecklingsprogram.  

1.2 Metodologiskt perspektiv  

Studiet av Laponia utgörs av en fallstudie där uppsatsens huvudaspekter är hur strukturer 

formas och ser ut, samt vilken inverkan de olika aktörerna har på varandra. Denna 

fallstudieanalys av Laponia bygger på insikt, upptäckt och tolkning snarare än 

hypotesprövning.3  

Jag använder i min studie huvudsakligen den kvalitativa metoden för att belysa syftet med 

uppsatsen, att se närmare på de olika aktörernas samarbete och uppfattningar. För att finna de 

olika uppfattningarna från respektive aktör som har påverkat utformningen och arbetet av 

världsarvet Laponia använder jag information från dokumenterade källor i form av protokolls- 

och mötesanteckningar. Materialet som ligger till grund för studien består till största delen av  
                                                 
3 Sheridan, M. (1994) B Fallstudie som forskningsmetod Lund: studentlitteratur s.23 
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framställt handlingsprogram om framtidsutveckling av Laponia från Länstyrelsen, 

samebyarna och kommunerna.4  

Min studie började med att beskriva de olika handlingsplanerna som har arbetats fram inom 

samebyarna, kommunerna Gällivare och Jokkmokks regi. Genom att studera om det finns 

skillnader mellan handlingsplanerna och intervjuerna bekräftas informationens giltighet. 

Förutsättningen är att med hjälp av både dokumentanalys och intervjuer få samma resultat, 

vilket min analys bekräftar. Jag har även haft möjlighet att bilda mig en uppfattning om det 

finns några uttalade krav eller gemensamma nämnare som kommer fram i dessa 

handlingsplaner. Att fritt granska skrivet material från tidigare studier om Laponia samt källor 

från tidigare utredningar ger undersökningen en förförståelse inför problemet att precisera 

världsarvets nuvarande roll i det politiska systemet.5 Detta angreppssätt blottlägger 

möjligheter och hinder som kan uppstå i förvaltandet av ett världsarv med minoriteter som 

aktörer i området både internationellt och ur ett juridiskt perspektiv.6  

 

Min studie bygger vidare på tidigare forskning om Laponia. C. Rådelius licentiatuppsats om 

”Självstyre eller samförvaltning” var intressant att ta del av för att se vilka 

förvaltningsproblem som fanns för området, samt vilken förvaltning Rådelius ansåg vara den 

bästa formen. Rådelius licentiatuppsats baseras på en analys utifrån institutioner i vilka 

aktörernas samverkan baseras på formella och informella spelregler. För att analysera 

Laponiaområdet i syfte att lyfta fram problem och möjligheter med att bilda en form av 

samförvaltning använder Rådelius en teoribildning som är vanlig vid analys av såkallad CPR 

(Common-pool resource). Teorin skapar möjligheter att identifiera vilka åtgärder som behövs 

för att se på olika alternativ för ett samförvaltningssystem. Genom att använda Instititutional 

Analysis Development (IAD) ges även möjlighet att analysera olika typer av teorier inom 

institutionella arrangemang och naturresurssystem. Rådelius sätter spelreglerna, integrationen 

mellan aktörer, den fysiska omgivningen och egenskaper hos gemenskapen i fokus. Det är 

främst de formella spelreglerna som kommer fram i Rådelius studie, vilket gör att min analys 

av samrådsgruppen riktar sig mot det Rådelius inte tar upp i sin analys, nämligen de 

informella spelreglerna som skapas genom konventioner eller beteendenormer.  

Undersökningen kombineras med dokumentanalys i form av handlingsplaner och protokoll 

från samarbetsgruppen med intervjuer. Genom att använda både skriftlig som muntlig 

information för att skapa en helhetsbild skapas en insikt i hur processen utvecklas och hur de 

inblandade parterna har uppfattat sin roll. Kombinationen ger även förutsättningar till 

                                                 
4 Gällivare och Jokkmokks kommun, (2000) Strategiska frågor för utveckling av Världsarvet Laponia. 
 Samebyarnas Laponiaprogram (1999) Mija ednam och Länsstyrelsen (2000) Laponia vårt världsarv 
5 för olika textanalytiska inriktningar se även Bergström & Boréus (2000), Textens mening och makt, Metodbok  
 i samhällsvetenskaplig textanalys, Lund: studentlitteratur   
6 Skillnaden mellan strukturerade respektive ostrukturerade intervjuer se Bryman A (2001) Social Research 
 Methods. Paperback. Oxf.U.P., UK, s.313 
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flexibilitet under arbetes gång. Detta är viktigt eftersom informationen går på djupet genom 

intervjuerna som består av ostrukturerade frågor med öppna svarsalternativ.7 Undersökningen 

riktar sig till ett urval som är relevant för studien, nämligen samrådsgruppen som bildades för 

att få ett lokalt förankrat perspektiv vilket även är den intervjuade gruppen. Intervjufrågorna 

är formade på ett sådant sätt att respondenten har möjlighet att beskriva sin situation och 

upplevelse i samrådsgruppen utifrån ett fritt förhållningssätt. Detta medför att själva 

intervjumomentet upplevs mer som en dialog än ett frågeformulär.8  

Frågorna i intervjuformuläret betecknas som tematiska eftersom utgångspunkten i syftet är att 

klargöra de olika aktörernas agerande och andra underliggande faktorer. Sammanlagt 

intervjuades åtta personer fördelat på organisationstillhörighet, men ytterligare samtal med 

andra personer från samma organisation har tillkommit efter intervjuerna. Detta enbart för att 

bekräfta tillförlitligheten i den lämnade informationen. Ingen av de tillfrågade 

intervjupersonerna har haft möjlighet eller uttalat ett behov av att komplettera samt korrigera 

sina uttalanden. Respondenterna har inte krävt någon form av anonymitet, vilket 

undersökningen inte avser att ge till de intervjuade personerna i samrådsgruppen. 

Intentionerna för analysen bygger inte på individernas personliga intressen av området utan på 

gruppen eller organisationen som personerna representerar. Kombinationen att studera 

tidigare skrivet material om området tillsammans med intervjuer ger även möjligheter till att 

skapa en modell för samspelet mellan individuella och strukturella faktorer som påverkar 

utformningen av aktörernas beteende och följder av sina handlingar.9 En annan fördel är att 

metoddelen skapar en form för att först studera dokumenterat material om Laponia för att 

därefter bilda sig en uppfattning i undersökningen om vilka relevanta faktorer som 

djupintervjuerna skall ta fast på. Detta försäkrar även en generell översikt och en inblick för 

att klargöra syftet.10  

 

I ett försök att överbrygga och skapa en förförståelse för aktörernas utgångsläge i 

samrådsgruppen, tar uppsatsen in ett kapitel om raticifieringen av ILO 169 och dess innebörd. 

I en fallstudieanalys kan det vara viktigt att försöka rekonstruera faktiska samt möjliga 

betydelser som eventuellt har påverkat de ”historiska” aktörernas handlingssätt i 

samrådsgruppen.  Med historiska aktörer menas här historiska händelser och sambandet 

mellan historia, nutid och framtid som finns hos de studerade parterna eller organisationen. 

Detta kan göras genom att se på viktiga händelser som inträffat i organisationens omgivning 

eller förändringar i ägarstrukturen i organisationen. Genom att söka information om 

                                                 
7 Holme, I.M och Krohn, B.S (1996) 3:e upplagan Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

s.78-79 se även s.101 
8 se bilaga VII intervjufrågor s.58 
9  Holme, I.M. och Krohn, B.S. (1996) 3:e upplagan Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa 
 metoder Lund: studentlitteratur s.68 
10 ibid. s.87 
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aktörernas historia och vilken påverkan detta kan ha haft på aktörernas beteende skapas en 

förförståelse och fördjupad information i analysstadiet.11  

Undersökningen använder aktörs- och strukturteorier vilket innebär att de underliggande 

intentionerna från de inblandade parterna får komma i fokus. Detta kan göras genom ett 

induktivt respektive deduktivt angreppssätt där den induktiva aktörsteorin nalkas källorna i 

den enskildes situation utan att dessförinnan ha framfört någon explicit hypotes eller teori om 

vilka exakta mål och motiv som finns. En deduktiv aktörsteoretiker prövar istället tidigare 

uppställda mål och motiv utifrån ett universellt perspektiv, om dessa har något stöd i den 

enskilda situationen och dess källor. Denna undersökning är inte preciserad i någon av dessa 

två aktörsteorier utan en blandning av de båda, närmare bestämt utifrån ett A priorisk eller 

öppen aktörsteori. Innebörden är densamma i jämförelser med induktiv respektive deduktiv 

aktörsteori men med betoning på särdragen hos de båda typerna. Genom att visa på olika 

aktörers handlingsmönster och hur strukturen kan se ut för ett geografiskt område har 

uppsatsen utgått från Lundqvist ”Aktörer och strukturer” och fritt översatts i figurer. 

Lundqvist aktör - och strukturteorier lyfter fram egenskaper hos de olika strukturerna, samt 

hur dessa strukturer påverkar aktörernas handlingsmönster. Genom att anta en öppen 

aktörsteori kommer syftet för intervjuerna fram och visar på vilka intentioner som vägleder 

och kommer till uttryck för de politiska och andra aktörernas agerande. Detta visar konkret på 

de informella spelreglerna som finns hos de olika aktörerna i samrådsgruppen.12  

 

Laponiaområdet omfattas av ett folkslag med särskilda rättigheter enligt internationella 

deklarationer, vilket påverkar samrådsgruppens situation. Uppsatsen ser närmare på vad 

konvention 169 behandlar, vilket skapar en förståelse för problematiken om rätten till marken 

och organisationsstruktur för området. Konventionen är viktig för minoriteten inom området 

på det sättet att konventionen blottlägger och fastställer en internationellt uttalande om 

urminneshävd som rättighet till området. Som komplement eller snarare en annan tolkning till 

den statliga utredningen om svensk raticifiering av konventionen har jag studerat en C-

uppsats som behandlar just konventionens tolkning. Ett kort avsnitt behandlar även property 

rights med allmänningens tragedi, för att skapa förståelse om problem som kan uppstå om det 

inte finns samförstånd om nyttjande eller uttag av resurser inom ett begränsat område. Makt 

och dess innebörd implementerat på en situation som just samrådsgruppen visar på 

                                                 
11 Green, B. (1996) Analys av komplexa samhällssystem Stockholms universitet: akademi tryck, Edsbruk s.49  
12 Rundqvist. M. (1998) Samhällets tvåsidighet. Göteborg: statsvetenskapliga institutionen  s.41  
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förhållningssättet av maktpåverkan. Ekenberg, som i sin avhandling har studerat makt och 

minoriteter, reder ut begreppen i kapitlet om maktteorier. 13   

1.3 Källor  

Det empiriska underlaget för uppsatsen är offentliga källor, statsvetenskapliga tidskrifter, 

vetenskapliga avhandlingar, andra författade uppsatser inom ämnet, samtal och möten med 

aktörer inom olika nivåer, samt en intervjuundersökning. Det offentliga materialet är främst 

från Laponia samrådsgruppens möten, rapporter från Jokkmokks- och Gällivares kommuner, 

länsstyrelsen i Norrbottens län och samebyarna Tuorpon, Jåhkågasska, Sirkas, Unna Tjearus 

och Báste. Den vetenskapliga avhandlingen grundar sig i C. Rådelius Licentiatuppsats 

”Självstyre eller samförvaltning” i vilket författaren undersöker olika möjligheter till att 

organisera världsarvet utifrån dess olika aktörer och vilka möjligheter det finns till 

förvaltningen av området. Inom maktteoridiskussionen är det främst Dahls argument som 

använts, men genom att samrådsgruppen består av en folkgrupp med definitionen urfolk är 

Ekenbergs doktorsavhandling av stort intresse för uppsatsen. Den viktigaste källan för 

undersökningen är intervjuerna med de olika aktörerna som ingick i Laponias samrådsgrupp.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte utgörs av att se på samrådsgruppens uppfattningar och belysa eventuella 

hinder som uppstod för samrådsgruppen. Detta görs genom att analysera svaren utifrån 

intervjuer samt genom litteraturstudier. I det första mötet mellan aktörerna deltog alla parter 

med ett intresse för området bland annat företagare, byaföreningar och 

miljöintresseorganisationer. Denna grupp minskade i omfattning eftersom arbetet fortskred 

för att i ett senare skede omfattas av Naturvårdsverket, länsstyrelsen, kommunrepresentanter 

och samebyarna i Jokkmokk- och Gällivare renskötselområde. Intervjupersonerna i uppsatsen 

utgår från den grupp som fanns under år 2001. Jag har valt att i uppsatsens del om 

samrådsgruppen utgå från vilken intressegrupp som de olika representanterna företräder och 

inte som enskilda individer. Detta dels för att ideologin och direktiv för arbetet i gruppen 

grundar sig på en större grupps åsikter genom respektive handlingsplaner och 

representationstillhörighet. Den andra orsaken är att representanterna har varit olika beroende 

på vem som har haft tid att åka till möten i samrådsgruppen. Bruks- och ägarrättigheter till 

området Laponia är intressanta faktorer vilket kräver både juridiska och politiska åtgärder. 

Uppsatsen går inte djupare in i området om ägarrättigheterna till land och mark (se den 

teoretiska delen om property rights och bakgrundsmaterialet). 

                                                 
13Ekenberg, S (2000) The Power of Recognition  The Limitation of Indigenous Peoples Luleå universitet: 
Department of Business and Social Sciences 
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1.5 Disposition 

Inledningsvis diskuteras vad och vem som är aktör inom olika strukturer för att därefter 

beskrivs olika maktteorier och hur dessa är av intresse för uppsatsen. Internationella 

konventioner som handlar om urbefolkningar, vilket inte den svenska staten har raticifierat 

omfattas i ett kapitel för att därefter förklara vad världsarvsstatus innebär och ser ut 

geografiskt. I nästa avsnitt beskrivs tillkomst och ansökan om ett världsarv samt bildandet av  

samrådsgruppen med uppgift att samverka för utvecklingen av området. Den historiska 

tillbakablicken av svensk samepolitik behandlas inte djupare, men nämns i syfte att ge en 

uppfattning om den etniska befolkningens specifika utgångsläge för ett samarbete av det slag 

som världsarvet utgör. I avsnitt fyra gör jag en kort presentation av ett vetenskapligt arbete 

som berör analysen av området, förvaltningen samt de olika aktörernas programhandlingar. I 

kapitel fem beskrivs samrådsgruppens nuvarande sammansättning utifrån intervjuutfallet samt 

upprättade handlingsplaner för Laponia. Problematiken beskrivs med de olika uppfattningar 

om utvecklingen av Laponias framtid och vilka mål respektive aktörerna formulerar. Kapitel 

fem avslutas med att visa på vilka problem som uppfattas som mindre respektive mer viktiga 

att lösa för området, samt hur frågan ser ut inför framtiden. Det sista avsnittet behandlar själva 

analysen av samrådsgruppen och vilka slutsatser som kan dras utifrån själva undersökningen. 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Inom den teoretiska delen är det främst aktörer som skall belysas, det vill säga individer, och 

organisationens handlingsförmåga och utrymme. Människan uppfattas som en fri varelse att 

forma sin tillvaro men graden av autonomi varierar beroende på situation. Relationerna 

mellan de olika aktörernas egenskaper och strukturens sammansättning formar även 

valmöjligheter vilket påverkar individens agerande.14  

2.1 Aktör- och strukturteori 

Inom aktörs- och strukturteorier används modeller som är kontextuella främst inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Med kontextuellt menas att syftet utgår från att klarlägga 

situationen kring en handling eller i ett sammanhang. Inom aktörsteorier uppträder ett 

problem avseende autonomi som syftar på att bedöma dess omfattning och karaktär. 

Människan betraktas som bunden av förhållanden som är lagbundna eller inte, det vill säga att 

hon kan eller inte kan påverka handlingar i sin omgivning. En annan problemframställan 

handlar om människan kan uppfattas som en fri varelse eller med restriktioner att forma sin 

tillvaro. Graden av autonomi i varje handling beror på relationer mellan de olika aktörernas 

egenskaper och hur struktursammansättningen kommer att utformas.15 

Aktör- och strukturteorier representerar synen på aktörer och de strukturer som påverkar 

varandra och hur de tillsammans bildar förutsättningar för samhällets utveckling, där en 

politisk process utvecklas. Det finns ingen möjlighet att försöka analysera 

planeringsprocesserna för införandet av ett världsarv som Laponia utan att ta hänsyn till hur 

aktörstrukturer i en växelverkan påverkat processen. Strukturer inom samhällsvetenskap har 

en viss grad av oberoende, relaterat till varje individs motiv och handlande, vilket gör att 

såväl aktörerna som strukturerna fungerar som generativa mekanismer. Trots att aktörer och 

strukturer är sammanflätade smälter de inte samman utan skall ses som ett nätverk på flera 

nivåer. En struktur kan samspela med flera aktörer, samtidigt som dessa aktörer är aktiva 

inom andra strukturer.16  

Enligt Lundqvist är strukturer, mönster som återfinns inom tre olika nivåer. Den första räknas 

som fysisk struktur och kan återges som mönster i naturen. Den andra nivån är 

samhällsstruktur som finns i relationer mellan aktörerna och den sista nivån ekologiska 

strukturen som omfattas av  relationer mellan aktör och naturen.17  

 

                                                 
14 Lundqvist L. (1984) Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, volym 87 s.1-2 
15 ibid. s. 3 
16 Rundqvist M. (1998) Samhällets tvåsidighet. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen s.189 
17 Lundqvist L (1984) Aktörer och strukturer Statsvetenskaplig tidskrift. volym 87 s.3 
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Figur 2:1 Samhällsstrukturer med innehåll och form18 

 

 
 

Beteendestrukturen är ett resultat av aktörernas individuella respektive kollektiva handlande 

som bildar förutsättningar för aktörernas handlingsutrymme. Innehåller i de två strukturerna 

är uppdelade på tre olika huvudområden; den ekonomiska strukturen som handlar om 

produktion och distribution av varor och tjänster, den politiska strukturen som visar på 

fördelningen av beslutandemakten i samhället, samt den sista sociala strukturen som omfattar 

alla övriga mänskliga relationer inom familj eller kultur. Idéstrukturen bildas genom mönster 

eller genom aktörernas normer och verklighetsuppfattningar. Varje samhälle kan ha flera 

olika subkulturer inom de båda strukturerna som integreras med varandra. Idéstrukturen 

legitimerar beteenden och beteendestrukturen markerar var gränsen för genomförbara idéer 

går. 19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Fritt tolkat efter Lundqvist, L. (1984) Aktörer och strukturer Statsvetenskaplig tidskrift volym 87 ss.7-9 
19 Lundqvist, L. (1984) Aktörer och strukturer Statsvetenskaplig tidskrift volym 87 s.4 
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Figur 2:2 Former av idé- och beteendestruktur20 

För att klargöra modellen ytterligare är formen för samhällsstrukturen uppdelad på två olika 

idé och beteendestrukturer. I dessa strukturer går det att finna ideologiska ställningstaganden 

som förväntningar/uppdrag från instanser som till exempel departement eller länsstyrelsen.  

Ekonomiska ställningstaganden inom samhällsstrukturer leder till en viss syn på hur samhället 

skall organiseras. Den politiska idéstrukturen söker finna former för hur aktörerna kan bevara 

en fördelaktig samhällsstruktur, medan andra aktörer inom samma struktur försöker förändra 

till sitt eget syfte. Staten har större sannolikhet att kunna påverka och förändra en struktur i 

jämförelse med en mindre grupp av individers möjligheter till att påverka den totala 

samhällsstrukturen. Inom offentlig förvaltning tilldelas således varje tjänsteman att 

representera sin organisationskultur vilket kan utformas som att: tjänstemännen har klart 

angivna funktioner, de väljs ut efter sin professionella kvalifikation, det finns bestämda 

karriärvägar, tillsätts genom kontrakt, förpliktelser som befattningen medför samt att 

tjänstemännen är underkastade ett enhetligt kontroll- och disciplinsystem.21 Den sociala 

idéstrukturen skapar förutsättningarna hos aktörerna att agera som grupp, det kan finnas 

underliggande och tidigare historiska händelser som påverkar gruppens agerande eller att 

aktören har negativa eller positiva erfarenheter från tidigare dialoger. Den fysiska och 

ekologiska strukturen är den tredje strukturen. I denna struktur skapas processens 

förutsättning beroende på hur det ser ut geografiskt, var ligger området, befolkningsmässig 

fördelning och vilken kategori av människor omfattas av området. Det geografiska läget för 

området påverkar samhället eller aktörerna hur ekonomiska medel skall fördelas ideologiskt. 

Andra faktorer som påverkar den är vilka bor inom och omkring området22 

 

                                                 
20 Fritt tolkat efter Lundqvist, L (1984) Aktörer och strukturer Statsvetenskaplig tidskrift volym 87 s.4-7 
21 Lundqvist, L (1992) Förvaltning, stat och samhälle Lund: studentlitteratur s. 150 – 151 
22 Lundqvist, L (1984) Aktörer och strukturer Statsvetenskaplig tidskrift volym 87 ss.7-9 
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I figuren har jag utelämnat den fysiska och ekologiska strukturen som jag kommer att 

beskriva närmare i kapitel tre.23 

Kritik mot Lundqvist idé- och beteendestruktur framförs av B. Johnson24 som anser att 

definitionernas innehåll med egenskaper är för omfattande och för många. Johnson anför att 

det uppstår problem på den operativa nivån eftersom forskaren måste välja vilka variabler 

som skall ingå i en analys. Johnson anser att Lundqvist inte tar fasta på hur aktörerna väljer 

mellan olika åtgärder och anser därför att det krävs en konsekvensformulering. Den rationella 

aktören väljer mellan olika alternativ genom att i varje valsituation fråga sig själv vad som är 

bästa förutsättningen.  

2.2 Vem och vad är aktör? 

En aktör utmärks genom sina egenskaper och kan vara en individ eller en organisation med 

förmåga till handling. Organisationer kan uppfattas som koalitioner av grupper eller intressen, 

vilket gör det svårt att dra upp en form av gräns eller skiljelinje mellan dessa. Individen är en 

del av olika strukturer, till exempel en organisation kan samtidigt och parallellt med 

organisationen, agera som en aktör. Egenskaperna hos olika aktörer varierar beroende på vad 

som skall studeras men även genom att aktörer reagerar olika inom samma struktur. 25 Enligt 

Lundqvist agerar en aktör utifrån kompetens där aktören förstår (mer eller mindre korrekt 

registrerar sig själv och sin omgivning), kan (förmåga att åstadkomma beslut mer eller mindre 

verkningsfullt i relation till sin omgivning) och vill uppnå vissa mål (medvetna preferenser). 

De processer som finns i aktörens omgivning kan vara både interna och externa. En process 

förutsätts innehålla beslut (problem och konfliktlösning), kommunikation (med andra aktörer) 

och effekter som kommunikationen och besluten ger.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 ibid. ss. 7-9 se även kapitel 3.3 Laponias fysiska och ekologiska struktur s.29 
24 ibid. ss.7-9 
25Rundqvist, M. (1998) Samhällets tvåsidighet, Aktör – struktur i tre forskningsansatsers program och 

tillämpning, Göteborg universitet: statsvetenskapliga institutionen ss.197 och 236 
26 Lundqvist, L. (1984) Aktörer och strukturer Statsvetenskaplig tidskrift volym 87 s.7  
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Figur 2:3 Egenskaper hos en aktör som styr processer27 

 
 

I modellen visas att aktören först gör bedömningen av vem den är i förhållande till sin 

omgivning och vad aktören utifrån denna bedömning kan påverka. Bedömningen resulterar i 

kommunikation och mot vilka parter. Detta leder  till ett beslut som resulterar i olika 

effekter.28 

 

Situationslogisk analys är att studera individens handlingsförmåga i olika situationer och i 

samspel med andra individer. En avgörande fråga är vad som styr individens beteende och 

val. I situationsanalyser uppfattas individuella handlingar som en produkt av medvetna 

överväganden som blir utförda efter ett genomtänkt syfte. Det finns två olika modeller som 

förklarar närmare vilka handlingar som genomförs av politiska eller sociala aktörer. Den ena 

är situationsmodellen som anger en detaljerad beskrivning av tre olika aspekter av aktörens 

beslutssituation, nämligen den fysiska och sociala omgivningen, men även själva 

problemsituationen. Den andra modellen är rationalitetsprincipen som visar att handlingen 

kan förklaras utifrån den kontext som handlingen utfördes. Kritiken ligger i att människans 

förmåga att samla in och tillgodogöra sig information är begränsad.29 Generellt kan man anta 

att en aktör handlar utifrån en egen föreställning om måluppfyllelse. Att handla för att 

uppfylla ett mål eller en strategi, kräver i sin tur ett ansvarskännande för sina handlingar, 

oavsett om aktörerna handlar utan tanke på effekterna. Så länge det finns ett ursprungligt 
                                                 
27 Fritt tolkat efter Lundqvist, L. (1984) Aktörer och strukturer Statsvetenskaplig tidskrift volym 87 ss.7-9 
28 ibid. s.7  
29 Hovi, J & Rasch, B.E (1998) Samhällsvetenskapliga analysprinciper. Lund: studentlitteratur ss.58-60 
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beslut som är kalkylerat tar aktören ansvar, vilket kan ta sig uttryck i att den försöker påverka 

andra aktörers beslutsfattande. Att påverka de andra aktörerna oberoende av ansvarskännande 

sker för att individen försöker skapa vissa regler i syfte att nå vissa önskvärda effekter.30  

 

Inom den byråkratiska världen, som i denna analys är Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, är 

den rationella principen att följa regler. Det är regelstyrning och inte målstyrning som är 

väsentligt för dessa aktörer. Naturligt är att regler och den administrativa apparaten har 

utvecklats till att uppfylla eller förverkliga vissa mål men särdragen är att följa regler oavsett 

syfte. Det är genom handlandet i överensstämmelse med de givna reglerna för institutionen 

som byråkratin fungerar på ett förutsägbart och rationellt sätt.  

I egenskap av aktör inom institutionen gäller vissa förutsättningar eller premisser som den 

anställde förväntas uppfylla, till exempel:31  

 

• Förmågan att uppfatta, tolka, följa och tillämpa regler 

• Frånvaro av direkt personligt intresse av hur olika beslut faller ut 

• Att det finns ett välordnat system av regler som skall följas 

• Anställd genom sin utbildning och specialistkompetens  

 

För att förstå ett system krävs en helhetssyn med dess olika komponenter. Det är relationerna 

mellan komponenterna som skapar systemets struktur. Det sociala systemet i vilket människor 

fungerar tillsammans bygger på kunskap, motiv, attityder och värderingar som personerna 

innehar. En grupps förmåga att lösa ett gemensamt problem kräver att det finns 

problemlösningsförmåga hos de enskilda medlemmarna men även att relationerna till 

varandra fungerar. Enligt Bruzelius och Skärvad docenter inom företagsekonomi med 

organisationsstrukturer, krävs det förståelse för systemsynsättet ”att kunna se mönster och 

beroendeförhållanden för att kunna förstå systemets grundläggande funktion… komplicerade 

problem kräver inte alltid komplicerade lösningar”.32 

Samhället är ett löst system av möten mellan individer eller grupper, där de olika identiteterna 

synliggörs. I samhället skapas normer och regler för vilka identiteter respektive egenskaper 

som är önskvärda men det finns även möjlighet att etablera nya identiteter. Genom att 

synliggöra olika identitetsgrupperingar skapas ett större handlingsutrymme. Från flera 

perspektiv skapar samhället bilder av hur människor skall vara, vilka egenskaper som 

uppskattas, vad som är viktiga respektive mindre viktiga värden för framtiden. Utifrån 

                                                 
30 Lundström, M. (1993) Politikens moraliska rum Stockholm: Almqvist & Wiksell s.48-49 se även avsnittet om 

A:s potential att utöva makt över B i ett syfte att påverka B:s handlings alternativ, Kap 2.4 Maktteori s.16 
31 Guneriussen, W. (1997) Aktör, handling och struktur. Lund: studentlitteratur s.240-241 
32 Bruzelius H L. & Skärvad P-H. (1995) Integrerad organisationslära, Lund: studentlitteratur s.62 
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förväntningar och möjligheter som individerna inom ett samhälle uppfattar som norm skapas 

även förhållningssätt, strategier och ideologier. Samhället kan ses som en överordnad struktur 

som bestämmer ramarna för vilka gruppers gemensamma kulturella betydelser som kan bli 

möjliga.  

 

Etnologen Arvidsson som studerat olika perspektiv hos etniska grupper menar att: ”en grupps 

gemensamma kultur kan analyseras som produkt av den position gruppen har inom samhället 

vilka värden som är centrala i samhället samt de egenskaper och handlingar som samhället 

uppmuntrar.”33 Under kapitlet om maktteorier utvecklas resonemanget om hur individer 

tillskrivs olika normer och förväntningar. Jag återkommer även till olika historiska händelser 

som har utvecklat den svenska statens syn på minoriteten, samerna, som ett perspektiv till 

eventuella underliggande faktorer som har påverkat aktörernas handlande. Aktörerna i 

samrådsgruppen består av minoriteter men även av representanter från den svenska staten i 

form av departementstjänstemän. I frågan om vilken roll den svenska staten intar i 

samrådsgruppen beror på vem de representerar men även vad som har format deras egen roll. 

Det område som Laponia utgör saknar en organisationsmodell men Rådelius34 har i sin 

licentiatuppsats tagit fasta på hur aktörer har löst detta dilemma i andra naturområden. 

Problemet kvarstår dock om hur den faktiska makten skall fördelas mellan de olika aktörerna. 

För att visa på olika beslutnivåer kommer jag i nästa kapitel att förklara närmare hur ett 

ramverk kan se ut. 

2.3 Olika regler och beslutsnivåer 

Ett institutionellt ramverk består av tre olika nivåer i form av operativa regler (operational 

rules), kollektiva beslutsregler (collective choice rules) och konstitutionella beslutregler 

(constitutional rules).35 Till den operativa nivån räknas metoder att sköta området, 

övervakning och upprätthållande av rådande normer och avtal. Den operativa nivån utgörs av 

”managment” eller mer specifikt de konkreta skötseluppdragen och övervakningen av 

området. Det är lättare att förändra och anpassa olika regler inom skötselplanerna som 

återfinns inom den operativa nivån än på den konstitutionella. På den konstituella nivån 

återfinns de som skall samverka men även de som skall bestämma och avgöra vem som har 

rättigheter och skyldigheter inom området. Upprätthållande av kollektiva regler på den 

operativa nivån skapas genom gruppens policy, men även genom förvaltning eller rätten att 

utöva sanktioner och restriktioner. På den konstituella beslutsnivån regleras vem som har 

tillgång till resurserna och ansvaret för området.  

                                                 
33 Arvidsson, A. (2001) Etnologi, Perspektiv och forskningsfält. Lund: studentlitteratur s.31 
34 Rådelius, C. (2002) Självstyre eller samförvaltning. Luleå universitet: Licentiatuppsats 
35 Ostrom, E. (1982) Strategies of Political Inquiry. London: Sage Publications s.179 
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På denna nivå återfinns även legitimiteten för vilka aktörerna är i området, samt vilka 

beslutregler som skall gälla.36 

Samförvaltning kan ske i form av delat beslutsfattande i vilket parterna som berörs av 

området skall ingå. ”Ett partnerskap i vilket statliga och kommunala organ, lokala 

resursanvändare, föreningar och andra intressenter förhandlar, på lämpligaste sätt i varje 

sammanhang, auktoriteten och ansvaret för förvaltningen av ett specifikt område eller en 

uppsättning resurser.”37  

För Laponia förespråkar Rådelius ett icke-hiarkistiskt system med flera olika aktörer som har 

olika uppgifter. Genom att skapa ett horisontellt och vertikalt system med institutioner och 

organisationer bildas flera arenor. Rådelius menar att beslutsrätten kan ligga fast på den 

operativa nivån i form av konkreta skötseluppdrag och övervakning av området med samerna 

i majoritetsposition. Detta skapar ett större och djupare problem som måste lösas genom den 

svenska statens försorg.  Det är att tillskriva den samiska befolkningen, en befolkning som 

verkat inom området, legitimitet och tillit, att fatta demokratiska beslut. Den svenska statens 

samepolitik grundar sig i historiska händelser, men för att klargöra vilka olika faktorer som 

har avgörande betydelser för aktörerna inom Laponia området skall jag undersöka olika 

maktteorier. 

2.4 Maktteori  

Makt kan betraktas som en egenskap som tilldelas en individ eller grupp som anses vara mer 

eller mindre mäktig i något avseende. Makt kan också anses vara ett relationsbegrepp som 

karaktäriserar relationen mellan två eller flera aktörer. Maktteori skall i denna uppsats ses som 

ett instrument att tolka maktutövning, men även hur frånvaro av makt kan påverkar de olika 

aktörerna.  

Maktbegreppet kan ses som två olika förhållanden beroende på vad aktörerna strävar efter. 

Handlingsmakt respektive strukturmakt, där den förra betyder ”makt att göra” som visar på 

utrymmet att förändra. Möjligheten att utöva handlingsmakt beror på vilken fördelning av 

resurser som finns att tillgå, hur beroende och oberoende de olika individerna är till varandra. 

Strukturmakt betyder ”makt över någon” och förknippas oftast med dominans, samt vilka 

strukturer som utgör ramen för aktörernas maktspel.  

Det uppstår ett problem inom maktteorier när intresset fokuseras på att mäta konkret och 

empirisk påverkan mellan aktörernas utspel istället för att se närmare på själva processen. 

Strävan i maktforskning är att förutsäga individernas beteende eller som Lukes38 anför ”A har 

makt över B i den mån A kan få B att göra något som B annars inte skulle göra”. Enligt 
                                                 
36 Rådelius, C (2002) Självstyre eller samförvaltning. Luleå universitet: Licentiatuppsats s.10015 
37 ibid. s. 84-85 
38 Lukes, S (1974) Power, A  radical View London: Macmillan ss.27, 34  
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Dahl39 är det endast meningsfullt att studera makt när åsikterna går isär. Om A inte försöker 

att påverka B så innebär det inte att A har makt över B utan att det finns en potentiell 

maktutövning. Detta innebär att den individ som är maktdominant förorsakar en förändring i 

den andres beteende.40  Personer och grupper kan utöva makt genom att skapa eller förstärka 

hinder mot att konflikter kommer upp på den offentliga arenan genom så kallat icke-beslut, då 

det inte ser ut att hända något.  

Lukes definierar maktbegreppet ytterligare:  

”Ett systems partiskhet beror inte bara på en rad individuellt valda handlingar utan också, nog 

så viktigt, på socialt strukturerade och kulturellt formade gruppbeteenden och institutionella 

sedvänjor”.41 För att uttolka vem som har makt över vem, används olika frågeställningar som 

pekar ut makten. En av nyckelfrågorna är att se hur många som påverkas av 

utkomsten/beslutet, vilka olika valmöjligheter det finns och hur dessa värderas, men även hur 

valet kommer att påverka redan befintliga resurser.42 

En ojämlik fördelning av inflytande över politiska resurser kan ge några grupper fördelar och 

större inflytande än andra grupper. Även om vi lever i ett demokratiskt samhälle och kan 

påverka den politiska makten genom till exempel att välja partier, kommer det alltid att finnas 

individer som inte anser att de fått sin vilja fram eller att fördelningen av resurser inte 

motsvarar just deras övertygelse om en rättvis fördelning. Därför är det av vikt att fråga: Vem 

är det som utövar makt och över vem? Eller som Dahl uttrycker sig ”who actually governs?” 

43.  

Makt kan ses som ett verktyg för en priviligerad grupp i samhället att lyfta fram eller göra 

makten synlig. Bachrach och Baratz44 anser att makten har fler än ett ansikte som Dahl gör 

gällande. De talar om maktens två ansikten där det första skall ses utifrån en pluralistisk45 

synvinkel, vilket motsvaras av att en princip inte kan förklara hela verkligheten. Tesen om 

maktens andra ansikte är ”den osynliga dagordningen”, vilket innebär att de som redan har 

makt tjänar på att frågor som berör deras intressen inte tas med i diskussionen. Icke-beslut kan 

vara ett medel att utöva makt för att ingen förändring skall uppstå vid fördelning av resurser 

                                                 
39 Dahl, R (1991) Modern Political Analysis, 5th.ed. London: Prentice-Hall International ss. 35-48 
40 Daudi, P (1987) Maktens diskurs - Om begreppets genealogi och maktutredningens möjligheter. Helsingborg: 

Carlssons Bokförlag s.171 
41 min översättning. Lukes, S (1974) Power: a Radical View London: Macmillan se även Held, D (2002) 

Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. Andra upplagan Göteborg: Daidalos 
  s. 264  
42 Polsby, N.M. (1963) Community Power and Modern Society New haven and London: Yale university Press  
 s. 95-96 se även Ekenberg, S (2000) The power of recognition Luleå universitet: Department of Business and 

Social Sciences s 72 
43 Dahl, R . (1961) Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven: Yale University 

Press 
44 Bachrach, P & Baratz, M.S (1962) Two faces of Power, American Political Rewiew, Vol.56 ss.947-952 se 

även Ekenberg, S (2000) The Power of Recognition doktorsavhandling Luleå universitet: Department of 
Business and Social Sciences s. 75-76 

45 Pluralistisk synsätt är byggt på polyarkier det vill säga det är massan eller flera intressegrupper som påverkar 
makt utövandet 
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eller förmåner, makten är till för att förhindra och motverka att den andra partens intressen 

kommer upp på dagordningen. Vid en mobilisering har de med gemensamma intressen en 

fördelaktigare position, vilket resulterar i att försvar av egna särintressen och rättigheter 

skapar ett status-quo.46 Det tredje ansiktet är ett utvecklande av Dahls första ansikte om A:s 

makt att utöva makt över B, denna kompletteras genom att A utövar makt genom att påverka, 

forma och bestämma B:s valmöjligheter eller beslut.47   

Ur ett etnologiskt perspektiv, som kompletterande kunskap till statsvetenskapen, är det 

intressant att se hur samhället som system av möten mellan olika individer formar 

uppfattningar. Inom denna vetenskap studeras individer och grupper där olika identiteter 

exponeras. Signaler om vilka identiteter/egenskaper som är önskvärda analyseras, men även 

möjligheten att etablera nya identiteter och skapa större manöverutrymme genom att göra sig 

”synlig”. Ur flera perspektiv skapar samhället bilder av hur människor bör vara, vilka 

egenskaper som uppskattas och vad som är viktiga värden. Samhället kan ses som en 

överordnad struktur som bestämmer ramarna för en grupps gemensamma kultur intar för 

position i samhället.48 

Attribut kan ges symbolmakt i form av tillskrivna normer, regler eller underordnad 

maktstatus. Ett exempel på symbolmakt är sammanträdesbordet som finns i de flesta företag, 

statliga verk och organisationer där viktiga beslut fattas. De beslut som fattas kring detta bord 

är inte vilka beslut som helst utan här skapas bindande beslut och försök till samspel mellan 

parterna. Det finns ett underordnat samförstånd under mötet för alla deltagarna. 

Mötesordförande väljs efter sin etablerade förmåga att vara analytisk och det är även 

ordföranden som markerar början och slut på förhandling. En annan tilldelad situation som 

mötesordförande kan utnyttja är att manipulera förhandlingens gång och neutralisera 

avvikelser eller smärre upprorsförsök. 49  En underordnad maktstatus får mötesordföranden 

genom att denna även sätter agendan över vilka frågor som skall tas upp till beslut.50 

Kulturens och symbolernas makt skapar en helt annat tyngd till handlingen. Att identifiera en 

grupptillhörighet kan göras på två olika sätt - antingen genom subjektiva yttringar eller genom 

objektiva attribut. Objektiva attribut som identifierar en specifik grupp i samhället kan utgöras 

av ras, särskild kultur, religion, språk eller andra yttre symboler. 

Foucault51 har tagit uppmärksammat maktens fjärde ansikte, vilket ger ett erkännande av 

identiteter genom att klarlägga en subjektiv identifiering av en minoritet. Subjektiv yttring 

kan ses som vilka värderingar och karaktärer som har tillskrivits gruppen genom samhällets 

                                                 
46 Bachrach & Baratz (1972) Makt & fattigdom Stockholm: Wahlström & Widstrand 
47 Österud, Ö (1997) Politik, makt och beslut Stockholm: Universitetsförlaget s.38 
48 Arvidsson, A (2001) Etnologi perspektiv och forskningsfält. Lund: studentlitteratur s.31 
49 Löfgren, O & Ehn, B (1994) Kulturanalys Klippan: Ljungbergs s.88 
50 se diskussionen om icke-beslut s.20 
51 Foucault, M (1983) Beyond Structuralism and Hermeneutics Chicago: University of Chicago Press 
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normer och värderingar. Statens samepolitik har under början av 1900-talet haft en 

partenalistisk och segregerande karaktär gentemot det samiska samhället. Den svenska 

segregeringspolitiken yttrade sig genom att de renskötande samerna under denna period inte 

skulle beblanda sig med den övriga befolkningen.  

Den samiska näringen och livsformen skulle skyddas från det svenska samhället och isoleras i 

sin egen miljö samtidigt som staten försökte assimilera den icke-renskötande befolkningen in 

i det svenska samhällssystemet. Denna epok kom att kallas ”Lapp-skall-vara-lapp-politiken” 

och baserades på rasistiska idéer om att samerna inte har de rätta egenskaperna som fodras för 

att klara ett ”normalt” och ”civiliserat” liv. Gemensamt för alla samer har varit den 

nedvärderande synen på den samiska kulturen, vilket yttrat sig i ett paternalistiskt 

förhållningssätt från den svenska staten. 52 Den svenska samepolitiken under 1900-talet 

skapade en uppfattning i det svenska samhället om en minoritet som staten måste ”skydda” 

från det svenska samhällets intrång men i fotspåren av denna ideologi utvecklades även 

förhållningssättet att samerna inte kan ta ansvar för sina handlingar. Detta förhållningssätt kan 

vara en bidragande orsak till att den svenska staten fortfarande har svårt att överlåta ansvaret 

för sina handlingar till den samiska befolkningen, men även att ge ansvar att förfoga över 

resurser som berör andra områden inom den samiska kulturen.  

 

Samrådsgruppen inom Laponia representeras av två motparter, samer kontra stat och 

kommun, med mandat att driva och verka för frågor inom området som berör de två parterna. 

Helt obemärkt kan dock inte den historiska synen på den samiska befolkningen ha passerat 

förbi dessa representanter. För att klargöra ytterligare hur den samiska befolkningen 

uppfattade sig själva under en epok i den samiska historien, tar jag fasta på vad Lantto skriver 

om samernas etno-politiska mobilisering under tiden mellan 1900 - 1950-talet. ”Gemensamt 

för alla samer var dock den nedvärderande syn på samisk kultur som de mötte. Genom att 

denna stämplades som underlägsen innebar detta också att samerna stigmatiserades. De 

matades med budskapet att de som folk var sämre än sina grannar vilket fick många att kapa 

banden till sin samiska bakgrund och andra att åtminstone försöka dölja dessa band”.53  

Denna uppfattning som samerna själva tillskrev sig, som mindre värda än den svenska 

identiteten skapade en stor skada för många generationer framåt. Att uppfatta sig som sämre 

än den övriga befolkningen medförde att många samer anammade det svenska sättet att leva 

och tänka, vilket resulterat i att den samiska identiteten försvann eller doldes.  

 

                                                 
52 Lundmark, L (2002) Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm, svenska statens samepolitik i rasismens 

tidevarv Umeå: Norrlands universitetsförlag s.74-75 se även P. Lantto s.40 
53 Lantto, P (2000) Tiden börjar på nytt En analys i samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950 

Umeå: Kulturens frontlinje ss.40-46 
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Denna uppfattning att vara sämre än andra folk i samma samhälle kan också vara en 

underliggande orsak till att starkare befästa sin identitet i vår tid och att visa sin position i 

samhället med större styrka än nödvändigt. Bourdieu54 som är sociolog fann i sina studier 

olika former av kapital och delade in dem i kulturella, sociala, ekonomiska och symboliska 

former. För att förstå ett samhälles maktstruktur ansåg Bourdieu, att genom se på till exempel 

kläder, utbildning eller titlar, byggs en maktstruktur upp som anger en individs position. I 

vardagen orienterar sig människan genom enkla kategorier som ond eller god, men att 

människan lever och kommunicerar i en värld som konstruerats av vårt praktiska förnuft. 

Bourdieu menar att individens handlingar alltid är socialt kollektiva. Genom att befinna sig 

och agera i olika sociala sammanhang så lär hon sig vad som är det rådande i respektive 

sammanhang.55 Enligt Bourdieu skulle den kulturella identiteten vara ett symboliskt kapital, 

vilket skulle vara en resurs för samerna på den politiska arenan. Kolten, språket och slöjden 

används som politiska symboler för att hävda samernas identitet men dessa symboler kan 

även leda till en negativ värdering av gruppen som helhet.56 Följden av att politisera kulturen 

kan bli att den stereotypiska bilden av en grupp individer förstärks, vilket kan ge 

konsekvenser på människornas attityder och förhållningssätt gentemot gruppen. Sättet att leva 

med en kultur som den samiska fokuseras på den historiska och traditionella livsstilen, som 

upprätthåller en tillskriven identifikation av samerna som en homogen grupp. Eller som Green 

skriver om världsarvet Laponia och den samiska identiteten ”När det samiska kulturarvet 

omnämns är det oftast i relation till det förgångna och underförstått är det detta som anses 

genuint samiskt”57. 

Den objektiva identifikationen av en som specifik grupp har två svagheter, den ena baseras 

oftast på föreställningen att identiteten i gruppen är oförändrad. Den andra svagheten är att de 

attribut som bygger på karaktäristiska drag leder till en snäv identifikation. Det som är 

intressant att studera i maktrelationer mellan olika samiska grupper, är subjektiv 

identifiering.58  

Detta kan göras ur två olika perspektiv, nämligen identifikation av gruppen och studier av den 

politiska processen. Ekenberg skriver i The Power of Recognition: 

“Can power be part of the idenfication process? Can A exercise power over B so B will 

identify herself in a way she would not otherwise do? Who, if anyone, has the power to 

articulate a group’s identity?”59 

                                                 
54 Bourdieu, P (1994) Kultur sociologiska texter  Stockholm: Stehag ss.297-299 
55 Månson, P (1998) Moderna samhällsteorier Stockholm: Rabén Prisma s.262 se även Conklin, B.A (1997)  
56 Staten som partenalistisk samepolitik och ”lapp skall vara lapp” se Lundmark, L (2002) Lappen är ombytlig, 

ostadig och obekväm… Svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. Kungälv: Grafikerna Livréna s.63 
och s.162 

57 Green, C (1999) Världsarvet Laponia och samisk identitet. Östersund: Etour ss.9-11 
58 Ekenberg, S. (2000) The Power of recognition Luleå universitet: Department of Business and Social Sciences 

s.70 
59 ibid. s.73 
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Enligt pluralisternas syn på makt är intressegrupper inte alltid en och samma grupp utan 

förändras beroende på vad som är en politisk sakfråga. Det finns ingen dominerande grupp i 

alla sakfrågor utan gruppens intressenter förändras från en fråga till en annan. Dahl ser dessa 

grupper som maktutövare beroende på vilken motivation gruppen har, vilka politiska resurser 

som finns att tillgå men även vilka tidigare erfarenheter som gruppen upplevt. Detta skulle då 

betyda att det är den etniska gruppens identifikation är av intresse, om den kan ses som en 

politisk resurs. I sakfrågor är identifikationen inom gruppen viktig, men förändras sakfrågan 

till att beröra även andra områden kompletteras gruppen till att omfattas av fler eller färre 

intressenter, än den utgjordes av i ursprungsläget. Detta innebär att sakfrågan tappar sitt 

intresse och gruppen är inte längre politisk intressant som etnisk grupp utan ses till exempel 

som näringsutövare av området.60  

När det gäller området Laponia är den samiska befolkningen som verkar inom området 

intressant även ur ett ekonomiskt perspektiv. Den samiska historien, men även 

näringsutövningen inom området i form av renskötsel, skapar ett intresse till att besöka och 

uppleva naturtillgången, vilket i sin tur ger näring till övriga verksamheter inom Jokkmokk 

och Gällivares kommuner. En annan aspekt att beakta är internationella överenskommelser 

som den svenska staten har förbundit sig att verka för, nämligen urfolkens rättigheter att 

påverka och utöva sin näringsverksamhet inom området. Detta skapar flera olika sakfrågor 

beroende på vad samrådsgruppen för Laponia anser att dagordningen skall innehålla. Jag 

kommer att presentera närmare vilka sakfrågor som prioriterades av respektive aktörer i 

samrådsgruppen i kapitel fem.61  

Inom studier av beslut finns det flera dimensioner att uttolka, hur beslut fattas och på vilka 

premisser. Det finns en tredje makt dimension, förutom osynliga konflikter eller ”osynliga 

dagordningen” med underförstådda ramar och icke-beslut, nämligen samhällsstrukturer och 

ideologiska mönster. Samhället formar strukturerna för hur varje individ skapar olika 

preferenser, attityder samt vilken realitetsuppfattning som är rådande.62  

När minoritetsrättigheter kommer upp på dagordningen utgår dessutom diskussionen från 

majoritetens definition av kulturella rättigheter, genom att det är majoriteten som fastställer 

statens etablerade idé och ideologi. Minoriteter har haft krav sedan nationalstatens bildande 

på en rättvis behandling, samt att träda ur sin upplevda påtvingande territoriella gräns. Detta 

har i sin tur uppfattas som ett hot mot den suveräna staten63.   

                                                 
60 ibid. s.75 
61 Den ”dolda dagordningen” består i att problem och frågor som är av intresse i maktutövning till någon parts 

fördel inte tas upp till diskussion, så kallad icke-beslut. se även förklaring om maktens andra ansikte s.17  
62 Österud, Ö (1996) En introduktion i politisk analys Stockholm: universitetsförlaget  s.190-191 
63 Fell, T. (1999) ”Minoriteträttsfrågan” Tidskrift för politisk filosofi nr2  
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Enligt Foucault finns det en fjärde dimension där makt inte enbart får en individ att göra något 

som den inte skulle ha gjort utan att makt även skapar ett korrekt uppträdande.  

 

“Power operates in structuring individuals thinking and behaviour…..Power does not exist as 

such (a resource, a capacity, a tool), rather it is a concept that sums up a complex process of 

various techniques in a specific society”.64  

Maktens fjärde ansikte ger ett nytt perspektiv i diskussionen om minoriteter, eftersom makt 

kan ses som ett erkännande av identiteter.65 Urfolkens kamp om erkännande som ett 

minoritetsfolk med olika kulturer och behov har mött framgång på andra plan än den egna 

nationalstaten. ”One identity cannot exist in isolation. As soon as a relationship occurs power 

is involved. Power is productive, that is, it constitutes, reconstitutes their reality. Identification 

is ordination and it also produces its own norms, disciplines and resistance”.66 

 

Att analysera samrådsgruppen handlar inte bara om maktteorier och underliggande historiska 

fragment som kan påverka aktörerna i olika handlingssituationer. För att avgöra vilken 

förvaltningsform som kan anses vara mest lämpad för ett naturområde som Laponia, krävs det 

även att man blottlägger vilka spelteorier, informella och formella, som finns inom 

samarbetsgruppen. Det som driver de olika aktörerna att agera i egen eller kollektivets sak, 

beror oftast på vilka förväntningar om resursuttag som finns att tillgå. Allmänningens tragedi 

är en spelteori som grundar sig på att om en användare tar ut för mycket resurser kommer 

andra användare att få minskade resurser att dela på. Om det samtidigt sker att en användare 

förbrukar ett större uttag än området kan erbjuda uppstår problemet att det inte är rationellt ur 

gruppens perspektiv. Det uppstår en situation där alla förlorar istället för att samarbeta för 

allas vinning.67 Ur samarbetsgruppens perspektiv borde enligt spelteorin samarbete vara mest 

gynnsamt för att utveckla området. Emellertid, om användarna till området har olika syn på 

uttag av resurserna, ser även utfallet för varje användare olika ut. Detta skapar olika 

utgångsläge för aktörerna inom samrådsgruppen för Laponia eftersom varje aktör utgår från 

sitt eget perspektiv om att utveckla området.  

2.5 Utvecklingsprocess av institutioner och regler 

De spelteoretiska förutsättningarna i en institutionsanalys är att individen/aktörerna utför sina 

handlingar med avsikt att vara nyttomaximerande. Aktörerna inom samrådsgruppen skulle 

enligt spelteorin, med avsikt på ”fångarnas dilemma” agera för målrationalitet. Utmärkande 
                                                 
64 Ekenberg, S. (2000) The Power of Recognition Luleå universitet: Department of Business and Social Sciences 

s.97 se även Daudi (1977) s.194 
65 se tidigare diskussion om erkännande av identitet s.18 
66 Ekenberg, S. (2000) The Power of Recognition Luleå universitet: Department of Business and Social Sciences 

s.146 
67 Hardin, G.M. (1968) The Tragedy of the Commons, Science 162:1243-1248 
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för ”fångarnas dilemma” är att det alltid är rationellt att välja ickesamarbete oavsett vad den 

andra aktören gör, ett dominerande strategispel. Om någon aktör väljer att upprepade gånger 

inte samarbeta kan det vara rationellt att välja samarbete istället om spelarna, i detta fall 

aktörerna, känner till utfallet av varandras strategier.68 Hayek har en teori om spontan ordning 

som anger hur aktörerna skall förhålla sig till regler som styr direkta handlingar. Rationalitet 

hos individerna har ett viss mått men denna rationalitet avser inte att skapa regler för att nå 

vissa mål, ”utan enskilda handlingar, som genom en ”osynlig hand69” leder till att regler 

uppstår spontant.”70 Det är de enskilda aktörernas nyttomaximering som skapar bieffekter där 

alla kan dra nytta eller fördel av varandras agerande.  

Enligt Hayek finns det ett naturlig urval där systemet av kulturella regler går igenom faser 

som ”trial-and-error” och det uppstår en spontan ordning i institutionen.71 

Spontan ordning innebär att individerna handlar som om de hade information där utspelet 

baseras på kulturella och biologiskt bestämda dispositioner. Teorin utesluter att ett samarbete 

misslyckas genom uppkomsten av en spontan ordning. En spontan ordning strävar efter att 

sammanfoga mänskliga strävanden så att alla inblandade parter tjänar på samarbetet. Kritiken 

mot Hayeks spelteori kommer genom argumentationen av ”rules of just conduct” som anses 

vara traditionalistiskt, i den meningen att vissa regler ska följas därför att de är en del av 

ordningen72. Hayek antar ett utilitaristiskt synsätt genom att rekommendera individerna att 

följa känsla mer än förnuft, att lyda normer och traditioner utan att försöka förstå, men även 

genom sitt perspektiv på traditionella föreställningar som antas vara en ordning för att skapa 

ett gott samhälle. Det som skiljer Hayek från andra ulitaristiska förespråkare som Hume eller 

Burke, är föreställningen om att ett bra samhälle förutsätter rationella och autonoma aktörer 

där individen existerar som självständigt subjekt.73 

 

Diskussionen har behandlat makt men även hur aktörer bär med sig olika symboliska 

egenskaper och handlingar in i en gruppgemenskap. Kombinationen av dessa båda skapar 

positioner som sedan kan användas som riktade insatser för att få sin vilja igenom eller för att 

skapa argument för eller emot en ståndpunkt. Informella och formella spelregler formar 

samarbetsgruppens intentioner om ett gemensamt bärkraftigt underlag att samarbeta. 

Analysen om samrådsgruppen för Laponia riktar sig mot vilka informella spelregler som finns 

samt vad som driver de olika aktörer till att agera i de olika sakfrågorna. Nästa avsnitt tar upp 

                                                 
68 Lundström, M. (1998) Samhällets tvåsidighet, Aktör – struktur i tre forskningsansatsers program och 

tillämpning, Göteborg universitet: statsvetenskapliga institutionen s.90 
69 Lundström, M. (1993) Politikens moraliska rum Stockholm: Almqvist & Wiksell s.89 se även ursprunget till 

idén om den osynliga handen Elster 1978:107 
70 ibid s.93 se även Hayek (1973:11) Law, Legislation and liberty volym 1 Chicago: The university of Chicago 
71 ibid. s.81 
72 egen kursivering 
73 Lundström, M (1993) Politikens moraliska rum, Stockholm: Almqvist & Wiksell s.139 
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resurser som finns inom ett område och vad som utgör incitament att välja en eller flera 

strategier utifrån sin egen aspekt. Detta avsnitt skall ses som ett komplement till den 

internationella konventionen om samernas rättigheter till mark, som börjar under kapitlet om 

bakgrunden till världsarvet Laponia. 

 

2.6 Property rights tillämpade på Laponia 

När Allmänningens tragedi74 uppstår förstörs de gemensamma resurserna. Egenintressets 

logik tar överhand istället för att se till allas gemensamma bästa. Liknelser kan göras med 

renskötsel inom Laponia där någon frestas att hålla så många djur som möjligt, i 

förlängningen innebär detta överbete och erosion av marken. Varje enskild renskötare anser 

att några få extra djur inte innebär någon skillnad mellan den ekologiska balansen och 

sammanbrott, samt att ett problem endast uppstår då många ökar sitt bestånd av renar. Om de 

andra renskötarna inte ökar sitt bestånd kan allmänningen vara räddad och det går att dra 

fördelar på de andras bekostnad. När alla resonerar i samma termer och handlar på samma sätt 

förstörs en gemensam resurs.75 Världsarvet Laponia bygger på termen hållbar utveckling. 

Detta innebär att samhället skall vara i balans med naturen. Enlig Bruntlandkommissionens 

definition av hållbar utveckling skall området utveckla en ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. Vid Rio deklarationen 1992 tillkom ytterligare en dimension av hållbar utveckling, 

nämligen de kulturella aspekterna. Faller något av dessa kriterier går det inte att uppnå en 

hållbar utveckling av området. Andra kriterier för att ett världsarv skall utvecklas till en 

gemensam resurs för användarna är att det finns ett samförstånd och helhetssyn på området. 

Detta förutsätter även ett jämlikt inflytande. 

För att ett område som Laponia skall fungera med många olika intressenter krävs klarhet om 

regelverket, samt hur området skall förvaltas. ”Property rights are fundamental to the use of 

environmental resources. Most environmental problems can be seen as problems of 

incomplete, inconsistent, or unenforced property rights regimes (…) The ”tradegdy of the 

commons´ is an environmental outcome that results from an inadequate specification of 

property rights to environmental service.76” Rådelius menar ”att så länge frågan om samernas 

rätt till markerna inte är avgjord på ett sätt som inblandade huvudaktörer finner legitimt, 

kommer detta att skapa svårigheter att finna en förvaltningsform för Laponia”. 77 Längre fram 

i min undersökning av samrådsgruppen tar jag upp förvaltningsfrågan och hur de olika 

aktörerna ser på skötsel av området, samt villkor för förvaltningen. 

                                                 
74 Hardin, Gm. (1968) The Tragedy of the Commons. Science 162:1243-1248 
75 Österud, Ö. (1997) Statsvetenskap En introduktion i politisk analys Stockholm: universitetsförlaget  s.393 
76 Rådelius, C. citat, Hanna, S. Folke C & Mäler, K -G (1995) Property Rights and Environmental Resources 
77 Rådelius, C. Självstyre eller samförvaltning. Luleå universitet: Licentiatuppsats s.98   
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3 AKTÖRER PÅ INTERNATIONELL/REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ 

Den teoretiska diskussionen skapar förståelse inför det som är uppsatsens syfte, att se på 

partnerskapsprocessens utveckling och intentioner att genomföra ett världsarv. En del inom 

teoriavsnittet tar upp klassisk teoribildning om makt, den andra delen handlar om system av 

samhällsstrukturer. Detta avsnitt anknyter till Rådelius uppsats i vilket hon tar upp att rätten 

till mark är en avgörande faktor som måste lösas, för att förvaltningen av området skall kunna 

fungera. Vem som har rätt att inta en position som maktfaktor beror på vem som har rätt till 

marken. 

3.1 International Labour Organization nr 169 

ILO (International Labour Organization) är ett fackorgan under FN (Förenta Nationerna) som 

grundades år 1919, för att tillvarata och skydda arbetarnas rättigheter över hela världen. 

Organisationens uppgift är att bevaka frågor om arbetsvillkor, diskriminering samt bevaka 

ursprungsbefolkningarnas arbete och livsvillkor. ILO utarbetar internationella avtal i form av 

konventioner som anger en minimistandard på en rad olika områden. Konventionerna 

behandlar bland annat rätten att förena och uttrycka sig, att bekämpa fattigdom och att ge 

social rättvisa oavsett etnisk tillhörighet. När en stat väljer att raticifiera78 en konvention är 

staten folkrättsligt förpliktad att uppfylla de åtgärder som konventionen innehåller.79 

FN:s konvention The Indigenous and Tribal Peoples Convention, no 169 har en fördjupad och 

vidare mening med syfte att inte skapa assimilationer inom de olika folkgrupperna.80 

Konvention nr 169 är en revidering av tidigare konvention nr 107 som antogs år 1957. Denna 

konvention kom till för att skydda ursprungsfolkens situation mot övergrepp och exploatering. 

Bestämmelserna har utarbetats genom samarbete med FN:s medlemsländer, FN:s livsmedel- 

och jordbruksorganisation (FAO), FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur 

(UNESCO), Världshälsoorganisationen (WHO), samt Interamerikanska indianinstitutet. 

En utredning tillsattes av den svenska regeringen år 1997 och som presenterade sitt 

betänkande81 två år senare år 1999. I betänkandet anges två alternativ för hur en svensk 

anslutning skulle kunna gå till väga. Alternativ ett anser att det går att raticifiera nu och vidta 

nödvändiga åtgärder efter hand, samt alternativ två som menar att Sverige ska avvakta till 

dess att större hinder är undanröjda. Sveriges regering gick på det sista alternativet med 

                                                 
78 raticifiera menas att staten under en övergångsperiod skall anpassa sin lagstiftning till att uppfylla 

konventionens mål 
79 IWGIA:s dokument Human Rights and Indigenous Peoples samt SOU 1999:25 Samerna ett ursprungsfolk i 

Sverige 
80 SOU 1986:36 Samernas folkrättsliga ställning delbetänkande av samerättsutredningen s.108 ILO 107 samt 

prop.1958:46 Justitiedepartementet Sametingets yttrande över ILO 169 se även K. Myntti, Minoriteters och 
urfolks politiska rättigheter (1998) Rovaniemi: Lapplandsuniversitet s.17 

81 Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169 SOU 
1999:25. 
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motiveringen att de ”större hindren” handlar om samernas rätt till mark och att dessa problem 

först måste identifieras. Utredningen anger även andra hinder eller åtgärder som först måste 

ses över, bland annat Sametingets yttranderätt inom områden av riksintresse för rennäring och 

exploatering, men även en nationell informationskampanj om samer som ursprungsbefolkning 

och den samiska kulturen.  

Regeringens utredare Heurngren sammanfattar betänkandet genom att tala om kraven i artikel 

14, vilket innebär att staten skall erkänna ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrätt till 

den mark som de av tradition innehar och som de traditionellt nyttjat tillsammans med andra. 

Konventionen talar inte om några nya rättigheter till mark och i kapitel 6-9 betonas markens 

betydelse för ursprungsfolkens kultur och andliga värden. Syftet är att tillförsäkra en stabil 

bas för ekonomiska, sociala och kulturella verksamheter och därmed för sin överlevnad.82 

Genom att tillmötesgå konventionen till en viss del tillsatte riksdagen en 

gränsdragningskommitté med uppgift att se över samernas rätt till mark.83 För att Sverige 

skall kunna raticifiera konventionen krävs bland annat att den svenska lagstiftningen och 

andra juridiska åtgärder i övrigt har ett innehåll som motsvarar konventionens krav. Tre 

artiklar av totalt 32 stycken handlar om markrättigheter och markanvändningen, vilket medför 

problem för den svenska staten att uppfylla. Ett annat argument som är relevant för 

raticifieringen är tolkningen av artiklarna som M. Bengtsson tar fasta på i sin uppsats84 om 

samernas äganderätt till mark. Han anför att i den svenska tolkningen85 av artiklarna 13, 14 

samt 15 har äganderätten ersatts med ordet nyttjanderätt.  

I artikel 1586 som handlar om urbefolkningarnas rättigheter till naturtillgångar är tolkningen 

enligt svensk lag ”att samerna ska ha rätt att delta i användningen, förvaltningen och 

bevarandet av naturtillgångar när sådana åtgärder berör dem.” Bengtsson menar i sin uppsats 

att detta är en feltolkning och borde istället tolkas som att ”De berörda folkens rätt till 

naturtillgång, som hör till deras mark, skall särskilt skyddas”, samt att ”Dessa rättigheter 

innefattar rätten för dessa folk att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av 

sådana tillgångar”. Vidare har den svenska utredaren av konventionen gjort ett tillägg med 

”samerna ska ha rätt att yttra sig över användningen av naturtillgångarna när detta berör dem, 

det vill säga betesrätten för rennäringen”.87  

                                                 
82 Heurgren, S. Sammanfattning av betänkande av ILO 169 030519 se även bilaga IV s.55 
83 Sametingsutredningen, SOU 2002:77 s.96 
84 Bengtsson, M. (2000:39) C-uppsats  ILO 169 och samerna äganderätt till mark 
85 Utredaren (S. Heurgren) har tolkat konventionen utifrån den svenska statens syn på vem som är same. Vilket 

oftast förknippas med de renskötande näringsutövarna. Det finns ingen allmänt godtagen definition men i 
samelagen 1992:1433 som reglerar sametinget (folkvalt samiskt organ) anges definitionen efter vem som har 
rösträtt. Definitionen får endast användas vid tillämpning av samelagen. Att vara same är subjektivt genom att 
det är personen själv som uppfattar sig som same med anknytning till det samiska språket. SOU 1989:41 
Samerätt och sameting 

86 se bilaga I Utdrag ur ILO 169 s.52 
87  SOU 1989:41 Samerätt och sameting s.16-17 
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Bengtsson konstaterar liksom Sametingets yttrande88 över konventionen, att om en 

raticifiering skulle ske enligt den svenska utredningens förslag blir resultatet ett annat. 

Artiklarna 13, 14 och 15 tillerkänner markrättigheter endast till de renskötande samernas 

fördel, och inte som ILO 169 är tänkt att omfatta, hela den samiska befolkningen.89  

Att de finska respektive norska regeringarna har raticifierat konventionen gör det hela 

intressant ur ett tolkningsperspektiv. En jämförelse hade varit intressant av hur dessa stater 

har tolkat artiklarna 13, 14 och 15 för att konventionen inte skall utgöra något hinder för 

statens intressen i markanvändningen. Konventionen om ursprungsbefolkningens rättigheter 

är intressant för denna uppsats på grund av den samiska representationen i samrådsgruppen 

för Laponiaområdet.  

 

Förvaltningen av Laponia är fortfarande inte löst, men kravet från intressenterna i området ser 

olika ut beroende utifrån vilka kriterier som anses skall gälla. För att tillsätta en förvaltning av 

Laponia krävs det klara gränser och tydliga regler. Detta förutsätter att det är klargjort vem 

som har rätt att ta ut resurser och hur mycket inom ett angivet område.90 I Samebyarnas 

handlingsprogram, kapitel 10.1 Förvaltning uttrycks att förvaltningens roll skall utformas 

efter det som framgår av världsarvskonventionens riktlinjer. I programmet anges även att 

förvaltningen skall utformas med ”utgångspunkt från befintlig, särskilt anpassat eller nyskapat 

regelverk”, samt ”vikten av att öka urbefolkningars aktiva deltagande bland annat i beslut och 

program som rör nyttjande av naturresurser och skyddade områden”.91  

Innebörden av utfästelsen om att agera som ett världsarv kräver en massiv insats från de 

intressenter som skall förvalta detta område. Nästa avsnitt inleds med att redogöra vad ett 

världsarv innebär och vad det geografiskt omfattas av. Därefter redogörs för hur Laponia 

bildades och vilka parter som kom att ingå i den fortsatta processen att förverkliga ett 

världsarvsområde. 

3.2 Världsarv 

I hela världen finns sammanlagt 582 världsarv, fördelade på 114 länder av vilket 445 är 

kulturobjekt. När det gäller naturområden finns det 117 stycken områden av vilket Laponia är 

ett av fyra i världen som har ursprungsbefolkning representerat inom områdets landskap.  

De svenska världsarven är nio stycken varav två ligger i Norrbottens län: Laponia och 

Gammelstads kyrkstad.92 

                                                 
88 Prop. 1958:46 Justitiedepartementet. Sametingets yttrande över ILO 169 
89 Bengtsson, M. (2000) C-uppsats ILO 169 och samerna äganderätt till mark s.36 se även S. Heurgrens 

sammanfattning av betänkandet: http://www.samefolket.se 
90 Rådelius, C. (2002) Självstyre eller samförvaltning Luleå: Licentiatuppsats s.98 
91 Mijá ednam (1999) Samebyarnas Laponiaprogram s.72-73 
92 http://www.fjallen.nu/laponia/arv.htm 030510 
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Unesco:s världsarvskomitté93 utsåg Laponia till ett världsarv år 1996. För att få erhålla 

världsarvsstatus krävs det att området, platsen, byggnaden eller monumentet är värdefullt ur 

ett framtidsperspektiv. Med detta menas att världsarvet skall skyddas för framtiden och 

bevaras för kommande generationer. Kriterier som Laponia uppfyller inom naturområdet fick 

följande uttalande från kommittén:  

• ”Ett unikt belysande av ett kulturarv eller en civilisation som lever eller har 

försvunnit” 

• ”Ett framstående exempel på traditionell mänsklig bosättning eller en traditionell 

brukningsform som är representativ för en eller flera kulturer” 

 

De kulturella kriterierna fick följande utlåtande: 

• ”Ett framstående exempel som representerar huvuddragen i jordens naturhistoriska 

utveckling, och viktiga geologiska processer” 

• ”Ett framstående exempel som representerar viktiga pågående ekologiska eller 

biologiska processer i utvecklingen av ekosystem på land eller i vatten” 

• ”Består av enastående naturfenomen eller områden av exceptionell naturskönhet och 

stora estetiska värden” 

Det är även viktigt hur världsarvet är skyddat och hur det skall förvaltas. Av de sex kriterier 

inom kulturarvet och fyra naturkriterier uppfyller Laponiaområdet fem av dessa.94 

I figur ett som visade vilka samhällsstrukturer som Laponia omfattas av utelämnade jag den 

fysiska och ekologiska strukturen. Denna struktur redovisar hur området ser ut och vilka som 

påverkas av att ett område definieras som världsarv. I nästa kapitel kommer jag att redogöra 

för denna struktur utan att visa på schematisk uppställning. 

3.3 Laponias fysiska och ekologiska struktur 

Laponia är Europas största sammanhängande naturlandskap och består av de fyra 

nationalparkerna Muddus, Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet. Inom området finns även 

naturreservaten Sjaunja och Stubba. Laponias geografiska läge sträcker sig även över 

Tjuoltadalen, Rapadalen samt Sulitjelma. Totalt omfattas hela området av 9 400 

kvadratkilometer natur- och kulturvärden.95  

Östra delen består av urskog och myrkomplex, samt bergarter som tillhör den Baltiska 

urbergsskölden. Denna bergart bildades för 1,8 miljarder år sedan och innehåller till största 

                                                 
93 UNESCO = The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
94 Mija ednam (1999) Samebyarnas Laponiaprogram s 11. Kriterier inom naturobjekt som Laponia inte uppfyllde 

var att området inte bestod av miljöer för biologisk mångfald omfattande hotade arter av universellt värde för 
vetenskap Kriterier inom kulturobjekt som Laponia inte uppfyllde var arkitektonisk eller teknologiska 
exempel, konstnärlig eller litterärt arbete med världsomspännande betydelse samt representation av ett 
mästerverk av mänskligt skapande. 

95 Bilaga II Karta över Laponia området s.53 
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delen granit och gnejs. Barrskogen inom Laponia räknas till norra halvklotets boreala 

skogsbälte som i väster utgör taigan. Barrskogen är cirka 100 000 hektar och opåverkad av 

modernt skogsbruk, vilket skapat ett rikt område för utrotningshotade lavar, svampar och 

insekter. De största arealerna är täckta av björkskog som sträcker sig upp till ca 600-700 

meter över havet, denna skog återfinns främst inom östra Sarek och Sjaunja. Inom Laponia 

återfinns det 600 olika kärlväxter, vilket gör området till en av de mest artrika miljöerna i 

Skandinavien. Genom att området inte är exploaterat samlar det ett flertal olika djurarter 

främst smågnagare men även stammar av rovlevande djur. Det har observerats över 150 olika 

fågelarter i de östra delarna av Laponia. Vildmarksområdet har även ett kulturlandskap där 

tidigare befolkning utgjordes av jakt- och fångstmän, fiskare och renskötare. Få arkeologiska 

insatser har gjorts i området, varför det inte finns någon större dokumentation över 

fornlämningar och andra kulturplatser.96 Tamrenskötsel utvecklades under 1600-talet och 

hade sin kulminering under 1700-talet. Renskötarna flyttade med sin tamboskap efter 

naturliga flyttningsleder där valet av boplatser styrdes av tillgången till bete och bränsle. Två 

former av flyttningsmönster som utmärker området Laponia visar på att renskötsel bedrevs 

enligt ett skogs- respektive fjällsamiskt renskötselsystem. Centralmaktens exploatering i 

området representeras av silvergruvan som anlades under den svenska stormaktstiden vid 

Alkavagge inom Sareks nationalpark. 97 

3.4 Lokala, regionala och centrala aktörer  

Inom området Laponia återfinns flera olika aktörer som skall samverka, vilket kan skapa 

konflikter. De olika grupperna utgår från olika synpunkter på hur förvaltningen skall se ut 

genom bildandet av ett världsarv. Aktörerna inom Laponiaområdet som arena är den samiska 

befolkningen som utgörs i huvudsak av renskötande näringsutövare, kommunerna och staten. 

Till de samebyar som har deltagit i processen hör Báste, Sirkas, Unna Tjeurus, Jåhkågasska, 

Tuorpon samebyar men fler än dessa berörs av besluten. Luokta-Mavas Gällivare sameby, 

Udtjá och Sierri är andra samebyar som finns inom det geografiska området av Laponia. 

De intressen som berörs är rennäringen, turism, rekreation, storskalig industri, infrastruktur, 

tillsyn samt kontroll. Lokala aktörer är Gällivare och Jokkmokks kommuner och samebyarna. 

Regional aktör utgör länsstyrelsen. Den centrala aktörens representation utgörs av 

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Området har flera skyddade områden, vilket blir 

rättsligt svåröverskådligt. De institutionella kraven ökar genom att det tillkommer ett 

regelverk baserat på att de lokala intressegrupperna är med om att utforma arrangemang, samt 

kontrollinstrument för vad som skall gälla för resursutnyttjarna inom området. Regelverket för 

området ställer krav på operativa, kollektiva, konstitutionella nivåer, men även på det 

                                                 
96 Länsstyrelsens förslag till handlingsprogram. Laponia vårt världsarv, Insatser 1998-2000 ss. 12-15 
97 ibid. s.15-16 
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internationella beslutsplanet.98 Området har internationella skyddsåtagande i form av direktiv 

och konventioner som Sveriges regering har skrivit under. Grunden för skydd av 

naturområden är nationellt genom riksdag och regering, vilket sköts praktiskt genom 

naturvårdsverket och länsstyrelsen i form av lagstiftning, bestämmelser och föreskrifter.99 

                                                 
98 Samebyarnas handlingsprogram Mijá Ednam (1999), Gällivare & Jokkmokks kommuner handlingsprogram 

(2000) Strategiska frågor för utveckling av Världsarvet Laponia, länsstyrelsen handlingsprogram Laponia 
världsarv. Se även kapitel 2.3 Olika regler och beslutnivåer s.15 

99 länsstyrelsens utkast (2002) förslag till förvaltningsplan för Laponia världsarv s.11 
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4 LAPONIAS TILLKOMST 

År 1989 ansökte Naturvårdsverket om att Sarek och flera andra intilliggande nationalparker 

till Laponiaområdet skulle ges naturarvsstatus. Ansökan fick avslag hos Unesco:s 

världsarvskommitté med motivering att flera av kriterierna saknades. Ansökan omarbetades 

genom att vidga det geografiska området, samt kompletteras med ett kulturellt perspektiv.100 

En ny ansökan behandlades år 1996 och var en kombinerad ansökan med naturkriterier, men 

denna gång även med den samiska kulturens värden. Ansökan lämnades in av 

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Norrbottens län och Ajtté Fjäll- och 

samemuseum.101 Laponia upptogs denna gång på Unesco:s världsarvslista med motiveringen:  

”Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framför allt geologiskt, och 

hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående 

naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att 

skydda den biologiska mångfalden. Området som alltsedan förhistorisk tid har varit befolkat 

av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadområde i norra Skandinavien. 

Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till 

ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling”.102 

Gällivare och Jokkmokks kommun, samebyarna i Jokkmokks och Gällivare kommuner, 

länsstyrelsen och Naturvårdsverket fick ansvaret att bevara och utveckla världsarvet i enlighet 

med intentionerna för världsarvsstatus. Kommittén lämnade en del synpunkter på vad de 

svenska myndigheterna borde göra:  

”Kommittén understryker vikten av interaktion mellan människor och naturmiljön. Vidare 

rekommenderar den att de svenska myndigheterna fortsätter att arbeta med den lokala samiska 

befolkningen, utvidgar artinventeringarna, förstärker skötselplanen för området och skulle 

välkomna tanken på ett gränsöverskridande världsarvsområde med Norge”.103 

Förväntningar väcktes bland de lokala entreprenörerna i området när Laponia fick 

världsarvstatus, men även föreningar, tjänstemän och politiker såg nya möjligheter till att 

utveckla området. Framtidsmöjligheter till ekonomisk utveckling genom ökat besöksantal 

som kunde ge kringeffekter inom andra områden, till exempel försäljning och boende. De 

renskötande företagen såg till en början inte samma utvecklingsmöjligheter, eftersom en ökad 

folktillströmning i området skulle påverka rennäringen och eventuellt ge upphov till störning i 

näringsverksamheten.104  

                                                 
100 Rådelius, C. (2002) Självstyre och samförvaltning Luleå: Licentiatuppsats s. 8 
101 Gällivare & Jokkmokk kommun (2000) Strategiska frågor för utveckling av Världsarvet Laponia, s.11 
102 The National Heritage Board (1998); Riksarkivet, (1999) 
103 UNESCO (1996); Riksarkivet (1999) 
104 Samebyarnas Laponiaprogram (1999) Gällivare & Jokkmokk kommun (2000) Strategiska frågor för 

utveckling av Världsarvet Laponia, 
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4.1 Förvaltningen av Laponia 

Länsstyrelsen anordnade träffar under år 1998 med representanter för samebyarna, 

länsstyrelsen och Ájjté fjäll- och samemuseet i Jokkmokk. Syftet var att diskutera utifrån 

varje samebys perspektiv om vilka åtgärder som skulle vara framträdande i en handlingsplan, 

samt lyssna på frågor och förslag från varje sameby. I länsstyrelsens sammanställning av 

handlingsplan för Laponia framkommer förslag som ställdes av samebyarna. Bland annat står 

det vid flera tillfällen att samebyarna vill vara med och sköta, samt förvalta området särskilt 

när det gäller att upprusta leder och stugor.105 

I Samebyarnas Laponiaprogram föreslår samebyarna ett särskilt förvaltningsorgan som 

exempelvis kan vara en stiftelse eller styrelse. I den tänkta förvaltningsformen skall det ingå 

”representanter för samebyarna, kommunerna, länsstyrelsen samt eventuellt Naturvårdsverket 

och Riksantikvarieämbetet”… ”att de samiska företrädarna ska ha majoritetsställning i det 

förvaltande organet samt minst hälften av det totala antalet ledamöter representerar lokala 

parter under förutsättning att det överordnade kravet på samisk majoritet samtidigt 

uppfylls.”106I ett kapitel från handlingsplanen som handlar om förvaltning och skötsel föreslår 

samebyarna att skötselplaner skall tas fram för Laponia genom det ”förvaltande organ 

(styrelse eller stiftelse) som föreslagits…” 107 

I Laponiaprogrammet för Gällivare och Jokkmokks kommun finns det ett utförligt förslag på 

organisation, en associationsform fördelat mellan stiftelse och aktiebolag.108 Bolagsformen 

anses nödvändig för att kunna bedriva ekonomisk verksamhet, men den dubbla 

styrelserepresentationen skapar även en lösning på fördelning av arbetsinsatser. Stiftelsen 

skall bestå av representanter från samerna, kommunerna och staten genom representation av 

samebyarna, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, samt Sametinget som en 

form av myndighetsdel. Kommunens program talar om partnerskapsorganisation som en 

myndighetskaraktär med målet att fungera som en interimstyrelse till dess att stiftelsen bildas. 

I denna partnerskapsorganisation skall det ingå sju till elva personer.109 Den operativa 

organisationen är aktiebolaget som skall bedriva ”tillsyn av världsarvområdet, information, 

marknadsföring, utbildningsinsatser och försäljning av produkter och tjänster”.  

Aktiemajoriteten i aktiebolaget skall innehas av stiftelsen och i ”styrelsen bör det ingå 

ledamöter från stiftelsens styrelse, samt ledamöter som rekryteras på grundval av sin 

affärsmässiga kompetens”. 110 

                                                 
105 länsstyrelsen förslag till handlingsprogram (2002) Laponia vårt världsarv s.18 
106 Samebyarnas Laponiaprogram (1999) s.93 
107 ibid. s.94 
108 se även bilaga III utdrag ur handlingsplan för strategiska frågor, Jokkmokk & Gällivare kommun. s.54 
109 Jokkmokks & Gällivare kommuns Laponiaprogram (2000) Strategiska frågor för utveckling av Världsarvet 

Laponia, s.77-78 
110 ibid. s.81 
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4.2 Handlingsplaner för Laponia 

Länsstyrelsen i Norrbotten arbetade fram en plan över området ur ett ekologiskt- och 

bevarandeperspektiv, vilket både samebyarna och kommunerna kritiserade eftersom de ansåg 

att det borde finnas ett helhetsperspektiv över området. Kritiken resulterade i att Gällivare och 

Jokkmokks kommuner, samt samebyarna utarbetade egna handlingsplaner för området utifrån 

sina egna intressen. Behovet av en samlad förvaltnings- och skötselplan framkommer genom 

dessa utredningar, samt att ett särskilt förvaltningsorgan med stark lokal representation bör tas 

fram. Från samebyarna uttalas en önskan om att samerna borde vara i majoritet i en lokal 

förvaltningsorganisation med en hänvisning till att världsarvet utgörs av marker med 

urminneshävd. Kommunerna visade på oklarheter som legitimitetsproblem när det gäller 

kommersiell verksamhet, samt oklarheter i lagar och förordningar som reglerar olika 

verksamheter i området111  

Naturvårdsverket gav därefter länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att samråda med Gällivare 

och Jokkmokks kommuner och de samebyar som finns i området. Tillsammans skulle de 

utarbeta ett förslag till förvaltningsplan av världsarvet. Uppdraget bedrevs i projektform under 

hösten år 2001 fram till våren 2002. Förvaltningsplanen innehåller riktlinjer och regler som 

gäller för världsarvet. Förvaltningsplanen skall fungera som ett styrdokument för den lokala 

och regionala förvaltningen. Syftet med förvaltningsplanen är att skapa en bred förankring 

lokalt, regionalt och nationellt, men även att den ska fungera som ett instrument i arbetet att 

vårda, förvalta och bruka världsarvet enligt intentionerna om att bevara ett världsarv för 

framtida generationer.112 

Länsstyrelsens handlingsplan redovisar övergripande mål med insatser utifrån ett 

miljöperspektiv. Det finns inte någon närmare redovisning av frågan om hur en 

förvaltningsorganisation skall se ut eller vilka insatser som skall göras ur ett samiskt 

perspektiv på kulturarv. Ur länsstyrelsens handlingsplan framkommer det att: 

”Frågan om organisationen kring Laponia har inte diskuterats inom ramen för denna 

arbetsplan.” Det står även att ”Diskussionen kring formerna för organisation av samråd kring 

Laponia och gemensamt informationsutbyte, är dock en viktig fråga som bör diskuteras 

närmare mellan de berörda parterna.”113 

Gällivare och Jokkmokks kommuner skriver i sina handlingsplaner att den samiska kulturen 

är basen för bildandet av Laponia därefter skall områdets naturvärden lyftas fram. 

Kommunerna betonar att förvaltningsformen är en sak att pröva i framtiden för att uppnå en 

övergripande målsättning för hela området, men i handlingsplaner har kommunen en klar 

                                                 
111 Rådelius, C. (2000) självstyre och samförvaltning Luleå: Licentiatuppsats s.9 se även Jokkmokks & Gällivare 

kommuns Laponiaprogram (2000) samt Samebyarnas Laponiaprogram (1999) 
112 länsstyrelsens förvaltningsplan  http://www.bd.lst.se/livsmiljö/kultur/laponia.htm  
113 länsstyrelsens handlingsplan Laponia vårt världsarv 1998-2000 s.6 egen kursivering 
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uppfattning om hur den operativa organisationen skall se ut.114 I kommunernas 

handlingsplaner finns en ganska beskrivande organisationsmodell för hur Laponia skall 

förvaltas i framtiden.115 Kommunerna ser världsarvet som en organisation i partnerskap med 

specifika arbetsgrupper knutna till sig för att hantera olika sakfrågor. Efterhand som 

organisationsformen blir stabilare skall ett världsarvskansli för Laponia bildas. För att skapa 

en dubbel styrelserepresentation och ägarmajoritet mellan stiftelsen och aktiebolaget skall 

partnerskapet ske genom bildandet av en stiftelse med ekonomiska insatser. Aktiebolaget 

skall handha de operativa arbetsuppgifterna. Aktieägarmajoriteten skall innehas av stiftelsen 

för att behålla sitt inflytande över utveckling av världsarvet, främst inom ekologiska frågor 

som rör den samiska kulturen och näringarna.116 Kommunerna poängterar att det viktigaste är 

att skapa en övergripande skötsel- och förvaltningsplan för världsarvsområdet som i ett senare 

skede kan revideras och förtydligas. I förvaltningsplanen skall det klargöras ”vilken 

kommersiell verksamhet som får bedrivas i Laponia och var den får bedrivas, till skydd för 

naturen.”117  

Genom de olika aktörernas handlingsplaner går det att utläsa ett behov av samförvaltning och 

samordning. Gemensamt för alla är att det handlar om ett ökat inflytande i respektive område 

som berörs av respektive intressenter. Målen ser också olika ut beroende på vem som framför 

sina önskemål och vilka frågor som är viktigast att lägga betoningen på. Detta medför i sin tur 

ett problem som betecknas som allmänningarnas tragedi.118   

Jokkmokk och Gällivare kommuner har kort- och långsiktiga mål med olika tidsplaner. I de 

kortsiktiga planerna anges utbildningar, besökscenter med multimedia information men även 

att förvaltning- och skötselplanen skall färdigställas. Kommunerna planerar att fram till år 

2010 ha den kommersiella utövningen med turismsatsningar färdig. 

Kommunerna anger i sitt slutord till handlingsplan att med ett annat synsätt och annan 

rollfördelning skall det på lång sikt bli bättre ekologiska resultat. Med ett annat synsätt 

hänvisas till ett ”nedifrån och upp- perspektiv” i form av ökad lokal delaktighet och ansvar. 

Det går även att uttolka kritik mot statsförvaltningen för handläggandet av statens 

övervakning av nationalparker och naturresurser, varför kommunen anser sig klara av 

ansvarsfrågan för miljöarbetet och naturvårdsåtgärder. I handlingsplanen hänvisar 

kommunerna till den ökade decentralisering som skett inom andra områden som plan- och 

bygglagstiftningen, samt decentraliserat ansvar inom miljöbalken och skolväsendet, men att 

decentraliseringen inte riktigt har nått fullt ut inom till exempel naturvårdsområdet.119 

                                                 
114 Jokkmokks kommun (1998) ”Handlingsplan för Laponia” Yttrande över länsstyrelsens handlingsplan 
115 se bilaga III över kommunernas organisationsmodell (2001) s.54 
116 Operativ organisation, Strategiska frågor för utveckling av Världsarvet Laponia, Gällivare & Jokkmokks 

kommun kapitel 6.3.3 s.79 
117 ibid. s.84 
118 se teoriavsnitt 2.6 Property rights s.24 
119 Gällivare & Jokkmokks kommun Strategiska frågor för utveckling av Världsarvet Laponia (2000) s.102 
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Samebyarnas handlingsprogram skiljer sig inte avsevärt från kommunernas tanke om insatser 

i form av utbildning och informationscenter. Föreslagen som går att utläsa i handlingsplanen 

skiljer sig genom konkreta krav på åtgärder för samer inom området. Höjd förädlingsgrad, 

avsättning och marknadsföring av de egna renprodukterna, bevarande och utvecklande av det 

samiska språket, restaurering av befintliga byggnader samt nya byggnader är andra åtgärder 

som anges. För att uppnå samebyarnas önskemål om en anpassning till de samiska näringarna 

krävs dock en förändring av rennäringslagen.120 

Två olika handlingsplaner låg till grund för Naturvårdsverkets sammanställning av en 

gemensam handlingsplan för området. En handlingsplan fanns upprättad av de åtta olika 

samebyarna, samt att en handlingsplan upprättades gemensamt av Jokkmokks och Gällivare 

kommuner. Därefter reviderade Naturvårdsverket handlingsplanerna och länsstyrelsen 

skickade ut en ny förvaltningsplan på remiss till kommunerna och samebyarna. Efter 

ytterligare bearbetning av förvaltningsplanen antogs denna av länsstyrelsens styrelse år 2002. 

Genom utkastet till förvaltningsplan av Laponia sammanställt av länsstyrelsen, återkommer 

diskussionen om en statlig förvaltning. Det finns en utförlig redogörelse av länsstyrelsens 

förvaltningsansvar som myndighet, samt att länsstyrelsen verkar på uppdrag av regering och 

riksdag via lagstiftning, myndighetsutövning, uppställda mål och instruktioner. I utkastet står 

det även att ägarrollen för världsarven enligt ”svensk modell” tillkommer den svenska staten i 

egenskap av huvudsakliga markägare. I utkastet nämns även att länsstyrelsen skall ses som en 

viktig part för att främja regional utveckling, vilket sker genom partnerskap med kommuner 

och andra intressenter. ”länsstyrelsen har även fått uppdraget att administrera 

strukturfondsprogrammet för mål 1 och flera andra stödformer”.121 Förvaltningsplanen skall 

slutligen fastställas för hela världsarvsområdet av Naturvårdsverket som även beslutar om nya 

nationalparksföreskrifter.122 

                                                 
120 Samebyarnas Laponiaprogram Mijá ednam (1999) s.57-58 
121 Förslag till förvaltningsplan för Laponia världsarv, Utkast 2002-06-28 länsstyrelsen s.66-68 
122 http://www.bd.lst.se/press/2002/020702.htm  
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5 SAMRÅDS GRUPPEN 

I detta avsnitt beskrivs samrådsgruppen och vilka de representerar samt hur gruppen själv 

uppfattar sin situation baserat på intervjuer och handlingsplaner. Världsarvet Laponia bildades 

genom en ansökan från Naturvårdsverket, vilket även satte kriterier för hur gruppens 

sammansättning skulle ta form. 

5.1 Samrådsgruppens tidigare sammansättning och uppdrag 

I och med utnämnandet av Laponia som världsarv bildades det ett Laponiaråd med uppgift att 

vara samordnande. Rådets sammansättning utgjordes av länsstyrelsens chefdirektör J-O 

Westerberg, kommunalråden från Jokkmokks samt Gällivare kommun. Ajtté fjäll- och 

samemuseum ingick med en representant och från kommunerna tillsattes även kommun- och 

turistcheferna. Samebyarnas representanter bestod av två personer från respektive 

kommunområde. Styr- och referensgruppen bildade en gemensam grupp och utgjordes av 

representanter från länsstyrelsen samt Naturvårdsverket. Totalt blev gruppen tio personer, 

men det tillkom även två arbetsgrupper som hade till uppgift att se över skyltfrågor och 

information. En person anställdes på uppdrag av länsstyrelsen att under sex månader arbeta i 

ett Laponiakansli, förlagt till Ajtté fjäll- och samemuseum. Det finns enighet om att en 

förvaltningsplan skall utformas och prioriteras innan man går vidare med övriga frågor. En 

arbetsgrupp tillsattes med representanter för kommunerna och samebyarna. 123 

Enligt ledningsgruppen för världsarvet Laponia skall en utvecklingsplan tas fram gemensamt 

av Gällivare och Jokkmokks kommuner, men även en utvecklingsplan från de berörda 

samebyarna. I dessa utvecklingsplaner skall det även framgå vilken roll Laponiarådets 

organisation skall ha, men även dess ansvarsområde och utformning i framtiden. Detta beslut 

fattades genom att det vid denna tidpunkt endast fanns ett dokument, upprättat av 

länsstyrelsen, till handlingsplan.124 ”Det fortsatta arbetet kommer att ske genom medarbetare 

från länsstyrelsen, samebyarna och kommunerna under en period av tre månader” står det i 

minnesanteckningar från Laponiamötet.125  

5.2 Aktörernas perspektiv 

Tillsättningsprocessen av samrådsgruppen började med att länsstyrelsen i Norrbotten i en 

skrivelse initierade respektive intressenter i området att delta i ett diskussionsforum med två 

representanter.  

                                                 
123 Laponiagruppen betecknas här som samarbetspartnerorganisationen med alla aktörer f rån respektive område.  
124 Sammanträdesprotokoll. Ledningsgruppen för världsarvet Laponia, 1998-06-09 
125 Minnesanteckningar från Laponiamöte 20010403. Se även Rådelius, C. (2002) Självstyre eller samförvaltning 

ss. 45-47 
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Från kommunerna Jokkmokk och Gällivare utsågs respektive kommunstyrelseordförande att 

delta i möten, vilket även fastställdes genom beslut i kommunstyrelserna. Motivering till att 

ordföranden var en självklar representant i Laponiagruppen gjordes genom ”outtalade 

normer” där kommunalrådet anses vara en ”given” företrädare för kommunen.126 Samebyarna 

däremot hade kontakt med varandra över kommungränsen i ett gemensamt diskussionsforum, 

för att därefter utse representanterna för Laponia. Detta fastställdes senare på respektive 

samebys årsmöte. ”Vi fick information i samebyn om Laponia världsarvet och att det skulle 

utses representanter, två stycken, från Gällivare samebyar. Vi tog beslutet i samebyns årsmöte 

om vilka personer som skulle vara med på möten med Länsstyrelsen.”127 Att utse 

representanter att ingå gjordes på olika sätt i respektive område, samebyarna i ett forum av 

”bottom-up” och kommunens representanter i ett ”top-down” perspektiv. Eventuellt inverkar 

denna tillsättningsprocess som företrädarna iklär sig som representanter för sin organisation 

eller grupp, genom att tillsättningen ser olika ut beroende på vilken hierarki som existerar i 

respektive organisation. Kommunens representanter ingår i en politisk roll genom sitt uppdrag 

som valda representanter i form av kommunalråd. Detta avspeglar sig genom att de 

förespråkar ett politiskt och ekonomisk synsätt på samrådsgruppens sammansättning och mål. 

Samebyarnas representanter valdes genom ett öppet val för uppgiften i samråd med alla 

samebyar i de två kommunerna, oberoende av personliga premisser utan snarare utifrån 

gruppens sociala struktur.  

De första träffarna inom samrådsgruppen med länsstyrelsen sker under öppen dialog och med 

ett samförstånd att skapa ett attraktivt område på basis av världsarvskriterier128. Direktiv för 

agerande och positionering som representant för sin organisation skedde först efter att 

handlingsplanerna tagit form. Handlingsplaner för Laponiaområdet utarbetades i respektive 

intressesfär genom arbetsgrupper, men även av anställda personer som har haft en 

administrativ arbetsuppgift att sammanställa dessa. Inom samebyarna har det funnits ett aktivt 

deltagande i arbetsgrupperna från alla åtta samebyarna, för att utforma ett gemensamt förslag 

till handlingsplaner. ”Vi gick igenom ämnesområde för ämnesområde i arbetsgrupper för att 

sedan skicka till alla samebyar i Jokkmokks och Gällivare kommun, för att besluta i 

respektive sameby att handlingsplanen uppfyllde allas intressen.”129 

Kommunernas handlingsplaner har dels tagit form genom öppna konferenser i samband med 

information om själva området, dels genom sammankallande av organisationer, föreningar 

och näringslivet. Genom att diskutera vilka möjligheter området kan erbjuda respektive vilka 

intressenter som fanns i kommunerna lades grunden till en handlingsplan.  

                                                 
126 intervjuv med Gällivare kommun representant 
127 intervjuv med Gällivare sameby representant 
128 se kapitel 3.2 världsarv s.28 
129 intervjuv med Jokkmokks sameby representant 
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Utnämnandet av Laponia som världsarvsområde har skapat ”ringar på vattnet” och har 

engagerat många grupper runt om i kommunerna. Ett exempel är att skolorna i de båda 

kommunerna, Gällivare och Jokkmokk, har varit engagerade i form av utställning och 

information om världsarvet. En kommunrepresentant säger i intervjun: 

”Näringslivsansvariga i kommunen men även VD för Expandum Gällivare har varit delaktiga 

i frågor kring handlingsplanen, vilket varit ett naturligt forum för kommunen i 

näringslivsutvecklingsfrågor. Kommunen anordnade även stora träffar med 

turistorganisationerna som fick uttala sitt specifika intresse, samt vilka bitar de ville 

utveckla.” 

Samrådsgruppens sammansättning har varit bra, ansåg alla parter. Ingen av de intervjuade 

grupperna ansåg att det saknades någon ytterligare representant för andra intresseområden. På 

frågan om det var rätt personer som ingick i samrådsgruppen har de tillfrågade inget att erinra. 

Någon anser att det inte handlade om personkemin utan vem personen representerade. Eller 

som en kommunrepresentant uttrycker sig: 

” Ja, det var rätt personer i gruppen men samebyarnas representant gick efterhand över till att 

aktivt driva samepolitiska frågor…” 

Vid de första gemensamma träffarna enades parterna om att skapa egna handlingsplaner där 

företrädare för samebyarna och kommunerna i respektive område skulle utarbeta sitt koncept 

för att få igång utvecklingen. Till en början gick arbetet i samrådsgruppen trögt eftersom det 

var ett nytt sakområde som världsarvsutnämnandet innebar, samt att det var svårt att 

överblicka alla intresseområden. Genom att olika personer deltog i möten med länsstyrelsen 

har det inte skapats kontinuitet i frågor som diskuterats, ansåg en kommunrepresentant. Om 

detta har varit bra eller dåligt går inte att uttala sig om, anser de flesta i intervjuerna, men 

samebyarnas representanter upplever inte att det har påverkat gruppens arbete. 

Alla intervjuade anser att samrådsgruppens möten har fungerat bra, men på frågan om det har 

funnits personer som tagit större eller mindre plats kommer det fram fler åsikter. Kommunens 

representanter har haft en dominant position, enligt de samiska representanterna. Om detta 

kan baseras på personliga egenskaper eller tidigare erfarenheter av förhandlingsposition 

framgår inte av intervjuerna. En av samebyarnas representanter säger bland annat: ”klart att 

dom som är van att ha majoritet kräver större plats eller att föra sin dialog…”.  

Detta uttalande kan ha sin förklaring i den historiska samepolitiken på 1900-talet, upplevelsen 

av statens partenalistiska förhållningssätt mot en befolkningsgrupp som inte ”vet sitt bästa”. 

Kommunen innehar en potentiell makt genom att representera majoritetens idé och normer för  

övriga samhället, vilket ger de samiska representanterna mindre valmöjligheter att påverka 

besluten som fattas i samrådsgruppen.  
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Tidigare avsnitt redogjorde för hur samhällsstrukturen formar och bestämmer ramarna för den 

kulturella gruppens position i samhället. Genom att den samiska befolkningen antas vara en 

homogen grupp ingår även de subjektiva attribut som staten tillskriver samer.  

Kommunernas representanter anser att alla hade lika stora möjligheter att föra fram sina 

åsikter, men anser att den statliga sidan som representerades genom Naturvårdsverket och 

Riksantikvariatet inte var tillräckligt engagerade i dialogerna. ”det verkade som de inte ville 

blanda sig i våra frågor som vi i kommunen och samerna drev, utan de hade en annan syn.”  

Den statliga representationen av Naturvårdsverket har uppfattats av övriga som ett intagande 

av en neutral plats med expertkunskap, genom att hävda frågor för bevarande av området och 

miljösynpunkter. Det är först efter det att handlingsplanerna har upprättats som det går att se 

meningsskiljaktigheter, dels genom de framtagna handlingsprogrammen, men även genom 

samtal med personerna som deltagit i samrådsgruppens sista möten. Av svaren på den direkta 

frågan om de anser att processen ”strandade” och i så fall varför svarar kommunens 

representanter att det var samernas klargörande att de inte kunde gå vidare om inte 

förvaltningsorganisationen diskuterades först. Det fanns en uppfattning att de samiska 

representanterna efterhand som samrådsgruppen träffades blev mer och mer tydlig i att ställa 

politiska krav som delade gruppen i två läger.  

”det kom smygande detta med samernas krav om att få majoritet i styrelsen för 

Laponia………det blev länsstyrelsen och kommunerna mot samernas representanter”.  

Varför kommunens representanter inte ville gå vidare med att försöka diskutera denna fråga i 

samrådsgruppen berodde på att kommunerna ansåg att ”det fanns ingen möjlighet för oss att 

ta sådana beslut som att ge samerna mandat att påverka i rovdjursfrågor och markupplåtelser”. 

Kommunerna påtalade för de samiska representanterna att detta var en fråga av politisk 

karaktär, vilket inte kunde lösas i detta forum eftersom kravet baserade sig på urminneshävd.  

Samernas representanter ansåg att förvaltningsorganisationen skall diskuteras igenom och tas 

med i den slutliga gemensamma versionen om handlingsplaner för Laponia. I handlingsplanen 

skall det klart framgå att majoritetsplatserna i styrelsen för Laponia tilldelas samebyarna. 

Motiveringen för att man drev kravet så hårt i samarbetsgruppen under de sista mötena 

berodde dels på att ”vi har dåliga exempel från andra nationalparker som Badjelanta och 

Sarek där samerna inte får ha en övergripande inflytande i frågor som rör området” som en 

samisk representant anger. En annan orsak som anges är att samebyarna ser samerna som 

kulturbärare, traditionella näringsutövare med historisk bakgrund till området.  

En annan representant för samebyarna uttryckte ”Varför skall inte samerna få vara en 

maktfaktor för att få bevara vårt kulturarv”. Att inte ta upp på dagordningen och diskutera 

frågan om förvaltningsorganisationen för Laponia i ett tidigt stadium detta skulle kunna visa 

på maktens ”andra ansikte” som diskuterades i maktteoriavsnittet.  
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Så länge frågan inte behandlas inom samrådsgruppen är frågan till fördel för någon part. 

Staten utövar makt och tjänar sitt eget intresse för området genom att inte låta samerna 

påverka förhandlingsgången. Genom att inte föra upp frågan på dagordningen utövas en form 

av icke-beslut i syfte att förhindra konflikter som till exempel förvaltningsfrågan. En annan 

maktresurs som de statliga och kommunala aktörerna innehar är genom sin 

uppdragsverksamhet som statens förlängda arm, i form av myndighetsutövning att utfärda och 

bevilja ansökningar inom samiska näringar eller ge ekonomiskt stöd till olika samiska 

verksamheter. De samiska representanterna kan även känna sig tvingade att gå med på beslut 

som inte är till fördel för samerna, i form av hot om att inte få delta eller bli kallade till 

kommande samrådsmöten. Kommunen och staten å sin sida har förväntningar att agera utifrån 

övriga medborgares önskan om det politiska systemets upprätthållande. 

 

Det framgår klart att samebyarna uppfattar tidigare historiska händelser som negativa 

händelser. Minoriteten har upplevt sig ”överkörda” av en starkare makt och att inte få vara 

med att styra utvecklingen av samiska områden. Det finns även en viss skeptisk inställning 

mot parten statsmakten, som länsstyrelsen och naturvårdsverket representerar, och som de 

samiska representanterna uppfattar som minoritet kontra majoritet. ”Vi har gått igenom 

samma sak i andra sammanträffanden, vilket resulterat i att man har tillsatt styrelsen eller tagit 

beslut efteråt utan att fråga de samiska intressenterna.” Orsaken till att samerna bröt upp 

samarbetet framkommer genom intervju med parterna vid den direkta frågan: Vilken 

uppfattning anser Ni är orsaken till att samrådsgruppen inte kunde fortsätta det gemensamma 

arbetet? Kan Ni rangordna dessa efter grad av betydelse, störst respektive minst?130 Det 

framgår dels genom mötesprotokoll från tidigare möten med Laponiagruppen, men även 

genom intervjuerna, att representanterna prioriterade vissa sakfrågor före andra. Enligt 

kommunerna i Jokkmokk och Gällivare skall förvaltningsplanen göras först, för att därefter se 

över finansieringsformen för det fortsatta arbetet att utveckla området till ett världsarv. Först 

när detta är gjort skall förvaltningsformen ses över. ”Vi i kommunerna ansåg att det kunde ske 

i stiftelseform men det stred mot samernas förslag som ville ha majoritet.” Samebyarnas 

representanter ansåg tvärtom enligt sista mötet, vilket även gav upphov till att 

samverkansgruppen upphörde. Kravet enligt samerna var att det först skall klargöras vilken 

förvaltningsform området skall ha, för att därefter diskutera förvaltningsplanen och 

finansieringen. De samiska representanterna hänvisar till det första försöket att ansöka om 

Laponia som världsarv, vilket fick avslag men genom ett tillägg om den samiska kulturen i 

den andra ansökan, beviljades.  I och med detta anser de samiska representanterna att det var 

                                                 
130 se bilaga VII intervju frågor s.58 samt tabell 5:1 Prioriterade sakfrågor s.42 
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den samiska kulturen som var avgörande för genomförandet av ett världsarv, vilket i så fall 

borde ses som bakgrund till kravet om majoritet i en förvaltningsorganisation.  

Samebyarna uppmanades att skriva ett eget program om hur utvecklingen kunde se ut och 

drivas. Handlingsplanen från samebyarna presenterades för länsstyrelsen som var mycket 

positiva till de föreslagna åtgärderna, men efter presentation till övriga deltagare upplevde 

samebyarna en förändrad attityd och inställning i samrådsgruppen. Som en samisk 

representant för samebyarna uttrycker det: ”När byarna presenterade förslaget ville man 

utesluta frågor som vi ansåg var viktiga med motiveringen att de kan lösas i ett senare skede.”  

 
Tabell 5:1 Prioriterade sakfrågor 

 

Genom att tilldela en eller flera kryss under respektive aktör efter hur stor omfattning frågan 

anses vara viktig eller mindre viktig går det att utläsa inom vilket område varje aktör betonar 

sin existens i samrådsgruppen. Utifrån handlingsplaner samt intervjuer med de olika aktörerna 

inom samrådsgruppen går det att bilda sig en uppfattning om vilka sakfrågor som prioriteras 

högre respektive lägre. Tabellen har sammanställts genom att uttolka helheten av alla 

intervjuer samt respektive upprättade handlingsplaner. 

0 = inte alls X = lite XX = mer än lite XXX = mycket 
 

Samebyarna anser att internationella aspekter och makt har avgörande betydelse för att hävda 

sin identitet och position, både inom gruppen, men även gentemot den rådande statliga 

politiken. Genom att synliggöra sin identitet skapas ett större manöverutrymme genom att 

minoriteten tillskrivs förmåga att agera i egen sak och att visa på ansvar. Jag visade tidigare 

på att den samiska minoriteten har historiska erfarenheter som påverkat uppfattningen om 

samernas identitet.  
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Områden som betonas  Samebyarna Kommunerna länsstyrelsen Naturvårdsverket 
Miljöfrågor XX XX XX XXX 
Samhällsfrågor X XXX X O 
Infrastruktur X XXX X O 
Kommersiella näringar XXX XXX O O 
Internationella aspekter XXX O O X 
Maktaspekter XXX X X O 
Rennäringen XXX O O O 
Utbildning X XXX O O 
Information XX X O XXX 
Kulturella aspekter XXX O O X 
Förvaltnings 
organisationen 

XXX O O O 



 

 

Samerna uppfattas fortfarande som en homogen grupp och den svenska politiken är grundad 

på ett partenalistiskt förhållningssätt gentemot samerna, vilket fortfarande avspeglar sig i 

förhandlingspositioner. Den svenska staten har ännu svårt att acceptera samerna som individer 

med en egen kultur och möjlighet att ta ansvar i beslutsprocesser. Detta visar sig även genom 

att inte raticifiera konventioner som är negativt för den samiska befolkningens 

handlingsutrymme, inte minst statens uppfattning av att vara den huvudsakliga ägaren av 

marken inom Laponia. Samhället skapar normen vilket bestämmer ramarna för 

samhällsstrukturen, men även vilka som har förhandlingsposition i en maktsituation.131 

Naturvårdsverket anser att maktpositionens betydelse inom samrådsgruppen har liten eller 

ingen betydelse för att gemensamt utveckla området men att själva utnämnandet av ett 

världsarv skapar en internationell status som verket anser är viktigare. Naturvårdsverket 

prioriterar miljöfrågor högt, vilket kanske är naturligt beroende på verkets arbetsområde och 

kunskaper inom ämnet. Kommunerna anser att infrastrukturen skall vara ett prioriterat 

området för att utveckla andra kommersiella näringar inom respektive kommun dels genom 

att turismnäringen bygger på möjligheten att ta sig till området. Utbildning som en 

samhällsfråga för kommunen ger inkomster i form av statliga anslag men tillför även 

kommunen en ökad befolkningsstatistik. Länsstyrelsen har direktiv och ålägganden som en 

myndighet, varför dessa aktörer ser sig själva som en part för att få ett fungerande område av 

Laponia. Länsstyrelsen ser sig som självklar myndighet för Laponia, vilket resulterar i att de 

intar en position i samrådsgruppen genom att dirigera direktiv åt övriga aktörer. Detta skulle 

vara en förklaring som återfinns i den svenska samepolitiken, att inte överlämna makt till 

minoriteten trots internationella överenskommelser. Partenalismen som diskuterades tidigare 

inom teoriavsnittet färgar av sig genom en allmän historisk uppfattning om samer som 

homogen grupp med en överordnad makt. Länsstyrelsen är dock den som skall verka för 

politiska riktlinjer från regering och riksdag i kombination med sitt uppdrag att vara 

myndighetsansvarig, skapar ett särkskilt förhållningssätt gentemot övriga aktörer i 

samrådsgruppen. I den politiska idéstrukturen som förklarades i figur två, visas hur aktörerna 

underordnar sig förväntningar och uppdrag från andra instanser. Som nämnts tidigare framgår 

det klarare genom tabellen att samebyarna prioriterade förvaltningsorganisationen högre än 

någon annan part, vilket även blev den fråga som de övriga inte ville diskutera med 

hänvisning till att skötselplanerna skulle antas först. Det råder alltså stora skillnader när det 

gäller sakfråga som var viktigast att diskutera för respektive part.  

                                                 
131 Se tidigare avsnitt om maktteorier s.16 
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Det sista mötet mellan parterna skedde år 010403 och avslutades med att representanterna för 

samebyarna reste sig upp och gick från mötet med motiveringen att kravet om majoritet i 

styrelsen för förvaltningsorganisationen inte fick gehör.132 

5.3 Var står frågan idag? 

Regeringen har under våren 2002 behandlat frågor om de svenska världsarven. Bland annat 

konstateras att parternas inställning i frågan skiljer sig genom att samebyarna eftersträvar en 

självständig förvaltningsorganisation. Vidare konstateras det att samebyarna vill att den 

förvaltande delen skall ha samisk majoritet. På initiativ av länsstyrelsen 2002133 träffades 

representanter för samebyarna, Jokkmokks och Gällivare kommun till en diskussion om det 

fortsatta arbetet kring världsarvet. Detta mynnande ut i att en samverkansgrupp för Laponia 

skulle bildas av representanterna för samebyarna inom Laponia, Jokkmokk och Gällivare 

kommuner samt länsstyrelsen. Gruppen skall ha öppet mandat och verka till dess att regering 

och riksdag fattar förnyade beslut i organisationsfrågan.134 De utarbetade handlingsplanerna 

från kommunerna, samebyarna och länsstyrelsen hat omarbetats av länsstyrelsen till en 

gemensam handlingsplan. 135 På initiativ från länsstyrelsen träffas parterna i ett möte den 28 

maj 2003 för att gå vidare med frågor för Laponiaområdet. Som underlag till det fortsatta 

samarbetet för världsarvet Laponia har länsstyrelsen utarbetat ett förslag till förvaltningsplan. 

I detta utkast har länsstyrelsen gett sin syn på samebyarnas laponiaprogram där de ställer sig 

positiva till huvuddelen av de förslag som förts fram av samerna. Länsstyrelsen menar att det i 

finns specifika förslag i samebyarnas handlinsprogram som inte är kopplade till världsarvet. 

Dessa frågor bör drivas av samebyarna och de samiska organisationerna gentemot andra 

parter som till exempel ”rennäringspolitiska kommittén, svensk-norska 

renbeteskommissionen eller andra utredningar/organ”136. 

Under tiden för min undersökning har Jokkmokk samt Gällivare kommuner initierat ett 

projekt som heter ”Laponia - hållbart världsarv”137. I detta projekt ska två grupper bilda en 

projektgrupp, samt en Laponiagrupp. Den förra gruppen skall utarbeta förslag till ramar och 

kompetensutveckling för området och Laponiagruppen skall samordna finansiärernas och 

kommunernas arbete. Projektgruppen skall tillsättas med representanter från kommunerna, 

turistnäringen, finansiärer och de samiska turistentreprenörerna. Representantskapet i denna 

grupp är utsedda från tre av dessa, där de samiska representanterna inte är tillfrågade vid tiden 

för undersökningen. Det ”tredje ansiktet” som diskuterades inom maktteoriavsnittet skapar en 

                                                 
132 länsstyrelsens minnesanteckningar från Laponia mötet 010403 
133 länsstyrelsens pressmeddelande, Så skall världsarvet Laponia förvaltas    

http://www.bd.lst.se/press/2002/020702.htm 020702 se även bilaga V riktlinjer s.56 
134 Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen i Gällivare 030310 och kommunstyrelsen i Jokkmokk 030317. Se 

även länsstyrelsens premoria: Världsarvet Laponia -formerna för samverkan och samråd  
135 Laponia världsarv (2002) förslag till förvaltningsplan, utkast 020628 länsstyrelsen 
136 ibid s. 111 kapitel 5.4.2 länsstyrelsens syn på Samebyarnas Laponiaprogram 
137 Beslut i Kommunstyrelsen, Jokkmokk 030317-Gällivare 030310 se även bilaga VI s.57 
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rad av möjligheter för staten att påverka och begränsa samernas handlingsutrymme. 

Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunerna utövar makt genom att inte låta de samiska 

representanterna föra sitt anspråk på majoritetsplats i förvaltningsorganisationen, vilket har 

resulterat i uteslutning från det tidigare samarbetet. Det visas även genom att kommunerna 

tillsammans med länsstyrelsen, som även är den som beviljar ansökan, har ansökt om bidrag 

för att fortsätta det arbete som kommunen upprättat i sin handlingsplan. Nästa steg enligt 

kommunernas handlingsplaner är att skapa finansiering för det fortsatta arbetet genom en 

gemensam ansökan om EU-medel.138 

                                                 
138 Länsstyrelsens minnesanteckningar Laponiamöte 2000-12-1333 
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6 ANALYS 

Utnämningen av världsarvet Laponia är ett ”top-down” beslut, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till varför parterna inte kan komma överens. När beslut och direktiv utövas genom 

institutionerna i samhället utesluts eller tilltalas oftast inte de aktörer som omfattas av 

besluten. Besluten fattas i en sådan situation som är hierarkiskt uppbyggd med regler och 

normer för själva genomförandet, i vilket den legitima makten agerar. Samrådsgruppen inom 

Laponia består av representanter för en större grupp i vilket dessa skall agera med respektive 

mål och direktiv. Förutsättningen för att en grupp som inte är homogen som samerna borde 

bygga på socialt kapital med tillit och samförstånd mellan aktörerna att vårda ett område som 

Laponia för framtidens generationer. Det är i år nästan 100 år sedan samerna första gången 

mobiliserade sig politiskt i Sverige. Föreningsarbete var något nytt för den samiska 

befolkningen, tidigare försök att etablera någon form av förening eller gemensam 

mobilisering i ett top-down perspektiv har historiskt aldrig fungerat.139 Med detta vill jag peka 

på minoritetsproblematik från en politisk synvinkel i vilket den samiska befolkningsgruppen, 

med historiskt väldigt liten makt och beslutanderätt, automatiskt hamnar i underläge. Enligt 

Foucault är fjärde maktens ansikte en subjektiv identifikation som skapar norm i 

förhandlingsläget, men eftersom minoriteten samerna i Sverige definieras efter historiska 

förebilder, kommer inte minoriteten att kunna utöva makt i samma utsträckning som övriga i 

samhället. Den egna identifieringen som en minoritet skapar ett begränsat maktutövande. 

 

En demokratisk politisk ordning bygger på förutsättningen att det finns grupper med olika 

intressen, krav och önskemål. Oenighet och konflikter behöver inte innebära något negativt 

för systemet, men det kräver en medvetenhet hos parterna. Då det uppstår situationer med 

skilda eller totalt oförenliga intressen är det svårt att föra en diskussion om alternativa 

organisations- eller förvaltningsformer. Tillsättningsprocessen av samrådsgruppen har gjorts 

genom direktiv dels från den svenska regeringen, dels genom utnämnandet av ett världsarv. 

Ett av huvudkriterierna för utnämnandet genom UNESCO förutsatte en på lokal förankring 

och den samiska befolkningens representation. Naturvårdsverket kom att ingå som naturlig 

representant för naturvårdande åtgärder som området omfattas av och länsstyrelsen fick, i 

egenskap av statlig myndighet, det övergripande ansvaret för genomförandet. Ingen av de 

tillfrågade parterna ansåg att samrådsgruppen skulle omfattas av fler intressenter än de som 

fanns representerade. Sametinget fanns dock med i en inledningsfas vid genomförandet av 

ansökan, men endast med informativ status, vilket kan tyckas märkligt.  Sametinget är ett 

                                                 
139 Lantto, P. (2000) Tiden börjar på nytt, En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-

1950, s.62 Kungälv: Kulturensfrontlinjer se även Sjölin, R. Samer och Samefrågor i Svensk politik, en studie i 
ickemakt Umeå universitet: Sami Dutkan 
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folkvalt organ och samtidigt en statlig myndighet. Med tanke på gruppens roll borde 

Sametinget ha haft en given plats som representant för hela den samiska befolkningen.140  

Samrådsgruppen kunde inte enas i frågan om förvaltningsorganisationens tillsättning och 

form. De samiska representanterna ansåg att denna fråga borde lösas först för att klargöra det 

samiska kravet om majoritet i beslutsorganet, tvärtemot vad de kommunala representanterna 

ansåg. Frågan aktualiserades inte förrän handlingsplanerna var upprättade från respektive 

aktörer, vilket berodde på att frågan om förvaltningsformen aldrig kom upp på 

”dagordningen”. I respektive handlingsplan finns det uttalade krav och förslag på formen av 

förvaltning. Här finns ingen avvikande mening från någon av parterna, vilket visar på en 

samsyn på utvecklingen för området. 

Laponiagruppens problemområde grundar sig i flera olika perspektiv beroende på hur de 

inblandade parterna har upplevt tidigare samarbete. Genom intervjuerna framkommer det att 

de samiska representanterna upplever sig stå i ett underläge och med ett begränsat 

handlingsutrymme på grund av den motsatta partens maktposition. En annan förklaring är den 

situation som statens representanter utövar genom sin maktposition, att handha och bevilja 

olika ansökningar som påverkar näringsutövningen av renskötsel, fiske och registreringar.141 

Historiska exempel som den svenska samepolitiken under 1800-talet, statens partenalistiska 

uppfattning om samerna,142kan vara en bakgrundsfaktor som påverkar de statliga 

representanternas uppfattning och förhållningssätt mot de samiska representanterna. Det kan 

även vara så att samerna uppfattar sig själva i ett underläge, varför de agerar med starkare 

krafter och krav än vad som kanske är nödvändigt. Detta bekräftas även genom intervjuerna 

med de samiska representanterna där det framkommer att kravet på majoritet i 

förvaltningsstyrelsen var viktig att föra fram, med hänvisning till tidigare förhandlingar med 

statens representanter som har upplevts som negativt. Det geografiska läge Laponiaområdet 

har är en faktor som inte går att ignorera i denna uppsats eftersom det inom den geografiska 

gränsen finns ett minoritetsfolk som Förenta Nationerna deklarerat som urfolk. ILO-

utredningens tolkning av konvention 169 baseras på att urfolken ges rätt att ge yttrande i 

angelägna frågor som rör rennäringen. Den samiska befolkningen har tolkat konventionen 

som grannländerna i Norden. Detta innebär att den samiska befolkningen har rätt att delta i 

användningen, förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar, oberoende om det gäller 

rennäringen eller andra kulturella frågor. Samerna i samrådsgruppen för Laponia representerar 

den rennäringsutövande kategorin, vilket skapar ett egenintresse för samebyarna i området att 

kunna påverka sin egen utkomst, men även att skydda den kulturella aspekten som näringen 

                                                 
140 Enligt Sametingsförordningen skall tinget utse styrelse till sameskolor, leda det samiska språkarbetet samt 

bevaka att samiska behov beaktas. Ett annat område som Sametinget skall beakta är rennäringens intresse 
vid nyttjande av mark och vatten  

141 Länsstyrelsens ansvarsområde för rennäringen http://www.bd.lst.se/livsmiljo/ren/index.htm  
142 Lantto, P. (2000) Tiden börjar på nytt Umeå: Kulturens frontlinjer se även tidigare diskussion Kap 2.4 s.16 
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symboliserar. Naturligt inom den ekonomiska sfären av företagsamhet borde dock vara att 

företagaren har ett inflytande över sin egen inkomst utan att överskrida gällande lagar och 

föreskrifter. Det svåra i denna situation är dock att näringsutövningen omfattar en kulturell 

minoritet med specifikt nationellt respektive internationellt intresse baserad på just 

urminneshävd. Kommunernas intresse för området har baserat sig på 

entreprenörskapsutveckling inom respektive kommun, samt vilka möjligheter till ökad turism 

området kan medföra. Infrastrukturfrågor har prioriterats högt som en utveckling till 

rekreation för invånarna och tillgängligheten till området i form av förväntningar på ökad 

turismverksamhet, men även genom en växande kunskapsutveckling kring världsarv. 

Representanterna för kommunerna har inte bara sett till de ekonomiska faktorerna, som 

utnämnandet av Laponia som världsarv innebär, utan de anser även att utnämnandet skapar 

”ringar på vattnet” inom andra verksamheter. Den statliga representationen i form av 

Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbete och Naturvårdsverket har roller, vilka upprätthålls 

genom respektive ansvarsområde. De har statens legitima makt att utöva och upprätthålla de 

politiska ramarna, vilket innefattar den svenska samepolitiken, men även agerar även som 

myndighetsutövare. Genom undersökningen går det att skapa sig en uppfattning om vad den 

egentliga kärnpunkten för samrådsgruppens misslyckande att samarbeta grundar sig på 

nämligen förvaltningsfrågan. Detta bekräftas även genom respektive parters upprättade 

handlingsplaner där det framkommer vilka mål och medel som finns för världsarvet. 

Protokollsanteckningarna i kombination med intervjuer visar på en bild av en grupp med 

gemensam samsyn för att utveckla området. Däremot finns oenighet om vem skall få 

förtroendet att förvalta Laponia. Vid tiden för denna undersökning framkommer det genom 

samtal med kommunrepresentanterna att en ny samrådsgrupp är under uppbyggnad.143 Min 

slutsats blir att den nya samrådsgruppen inte kommer att lösa förvaltningsproblemet om inte 

parterna har tillit till varandras förmåga och vilja att utveckla området utifrån respektive 

premisser. Denna undersökning kan inte och har inte haft ambitionen att besvara frågan om 

vem som har störst berättigande till området eller om det någonsin går att hävda till någon 

parts fördel. Skall det i så fall ske utifrån den kulturella kontexten eller är det den politiska 

makten som dikterar villkoren för kollektivet? Aspekterna ser olika ut beroende på vem och 

vad som studeras.  
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Utdrag ur ILO 169     Bilaga I 

7.1                                                                                                                                           
INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION CONVENTION 169  

7.1.1 CONVENTION CONCERNING INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES IN 
INDEPENDENT COUNTRIES 

7.1.2 Part 2. Land 

7.1.3 Article 13 
1. In applying the provisions of this Part of the Convention governments shall respect the 
special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their 
relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or 
otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship. 
2. The use of the term "lands" in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, 
which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or 
otherwise use. 

7.1.4 Article 14 
1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they 
traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures 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. 
3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land 
claims by the peoples concerned. 

7.1.5 Article 15 
1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall 
be specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate in the 
use, management and conservation of these resources. 
2. In cases in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or 
rights to other resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain 
procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining 
whether and to what degree their interests would be prejudiced, before undertaking or 
permitting any programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to 
their lands. The peoples concerned shall wherever possible participate in the benefits of such 
activities, and shall receive fair compensation for any damages which they may sustain as a 
result of such activities. 
 
 
 
Källa: Tidningen Samefolket: http://www.samefolket.se/aldre_nummer/nov98ilo.htm 030510 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Bilaga II 
Geografisk karta över Laponia 
 
 
 

 
 
Laponia Världsarvsområde 
 
Total areal: 9 400 km² 
 
Det föreslagna området blir ett 
kombinerat natur- och 
kulturarvsområde och består av: 

  
Muddus - Nationalpark 1941  
Stubbareservatet - Naturreservat 1995  
Sjaunja - Naturreservat 1986  
Stora Sjöfallet - Nationalpark 1909  
Sarek - Nationalpark 1909  
Padjelanta - Nationalpark 1962  
Rapadeltat - (Naturresurslagen)  
Tjuoltadalen - (Naturresurslagen)  
Sulitelmaområdet - (Naturresurslagen) 

 
 
 
 
 
 
Källa: Gällivare och Jokkmokks kommun LAPONIA - lapplandsvärldsarv. 
http://www.laponia.nu/laponia/kartor.htm 
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Utdrag ur Sven Heurgrens sammanfattning av betänkandet:   Bilaga IV 
       
Konvention nr 169 innehåller ett antal bestämmelser och åtaganden inom olika områden. 
Regeringarna i de länder som ratificerat konventionen skall se till att ursprungsfolks 
rättigheter skyddas och att deras integritet respekteras. Bl.a. innebär detta att särskilda 
åtgärder ska vidtas för att skydda deras institutioner, egendom, mark, kultur och miljö. Det 
finns också bestämmelser som rör arbete, utbildning och social välfärd. 
Konvention nr 169 tar avstånd från tidigare inriktning mot integration och assimilering. Den 
syftar i stället till att erkänna ursprungsfolkens strävanden att själva få utöva kontroll över 
sina egna institutioner.  
•  De skall ha rätt att bevara sin identitet som folkgrupp, sitt språk, sin religion och sina 
traditioner.  
•  De skall ha rätt att vidmakthålla och utveckla sin kultur utifrån egna premisser.  
Konventionens grundläggande principer 
I kapitel 4 behandlas de allmänna principer och bestämmelser som skall gälla enligt 
konventionen. Dessa principer är av betydelse för hur konventionen skall tillämpas nationellt. 
Ett grundläggande krav enligt konventionen är att ursprungsfolken till fullo skall åtnjuta 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Vidare finns regler om att de stater som 
ansluter sig inte bara skall vidta åtgärder mot diskriminering av ursprungsfolken, utan även 
utforma särskilda insatser som främjar ursprungsfolkens sociala och ekonomiska rättigheter 
och som skyddar deras andliga och kulturella värden. Riksdagens uttalanden om att samerna 
är att betrakta som ursprungsfolk i Sverige innebär att de intar en särställning. Samerna 
åtnjuter dessutom skydd som etnisk minoritet.  
Artikel 14 som handlar om ursprungsfolks markrättigheter har varit en av de mest 
omdiskuterade. Det är också bestämmelserna i denna artikel som tidigare ansetts vara det 
största hindret för att Sverige skulle kunna ratificera konventionen. 
 
Äganderätt och besittningsrätt - en miniminivå 
För att rätten till mark skall kunna anses som en starkt skyddad rätt till besittning och nyttjade 
måste enligt min uppfattning finnas ett skydd mot inskränkningar i markrättigheterna samt en 
viss rätt för ursprungsfolket att förfoga över sina rättigheter. 
Jag har gjort den bedömningen att det finns mark i Sverige som samerna traditionellt har 
brukat på ett sådant sätt att de i vilket fall som helst skall tillerkännas en starkt skyddad rätt att 
besitta och nyttja mark. 
Artikel 15 innebär ett krav på att samerna skall ha rätt att delta i användningen, förvaltningen 
och bevarandet av naturtillgångar inom hela renskötselområdet. Jag har gjort den 
bedömningen att kraven i artikel 15 punkt 1 uppfylls om samerna ges rätt till att yttra sig 
innan åtgärder får vidtas som kan medföra olägenheter för renskötseln. Sametinget bör få rätt 
att yttra sig innan områden av riksintresse för rennäringen fastställs. 
När det gäller mark som samerna traditionellt innehar bör denna i sin helhet skyddas som 
riksintressant ur samisk synpunkt. Exploatering av mark bör inte tillåtas inom dessa områden 
eller inom andra områden av riksintresse för rennäringen utan att Sametinget får yttra sig om 
hur sådan exploatering kan påverka samiska värden inom områdena. 
För att de krav som finns i artikel 15 punkt 2 som rör undersökning och exploatering av 
mineral och torv, skall kunna uppfyllas krävs regler om rätt till samråd för samerna innan 
undersökning eller exploatering i sådana områden tillåts. 
 
 
 
Källa: Tidningen Samefolket: www.samefolket.se/aldre_nummer/ilo_betenkande.html 
030519 
 
 
 
 
 



 

 

 
Riktlinjer till förvaltningsplan Bilaga V 
 
2002-07-02 
Så ska världsarvet Laponia förvaltas 
Naturvårdsverket har gett länsstyrelsen i Norrbottens län i uppdrag att, i samråd med 
Gällivare och Jokkmokks kommuner samt samebyarna i området, utarbeta ett förslag 
till förvaltningsplan för världsarvet Laponia. Arbetet med projektet har pågått under 
hösten 2001 och våren 2002. Utkastet till förvaltningsplan redovisas nu till 
Naturvårdsverket.  
 
Förvaltningsplanen ska ange de riktlinjer och regler som gäller för världsarvet och utgöra ett 
bra underlag för en långsiktigt hållbar utveckling av området.  
Förvaltningsplanen är ett viktigt styrdokument för den lokala och regionala förvaltningen och 
gäller samtidigt som skötselplaner för de nationalparker som ingår. Länsstyrelsens utkast 
skickas samtidigt till kommunerna och samebyarna på en underhandremiss, som pågår fram 
till den 15 september. Syftet med denna remissomgång är att ytterligare förankra förslaget 
lokalt.  
Efter bearbetning av synpunkter från remissen samt eventuella kompletteringar är 
länsstyrelsens förslag är att den färdiga rapporten skickas ut på en bred remiss. Efter 
ytterligare bearbetning föreslås att förvaltningsplanen antas av länsstyrelsens styrelse i slutet 
av 2002 eller i början av 2003. Länsstyrelsen bör samtidigt besluta att förvaltningsplanen 
gäller som skötselplan för Sjaunja, Stubba och delar av Kvikkjokk-Kabla naturreservat. 
Förvaltningsplanen fastställs slutgiltigt för hela världsarvsområdet av Naturvårdsverket som 
även beslutar om nya nationalparksföreskrifter.  
 
 
Förvaltningsplanens innehåll 
Syftet med förvaltningsplanen är att den genom bred förankring lokalt, regionalt och 
nationellt skall vara ett kraftfullt instrument i arbetet med att långsiktigt vårda, förvalta och 
bruka världsarvet Laponia på ett sådant sätt att de kvaliteter som en gång gjorde området till 
ett världsarv bevaras. 
Förvaltningsplanen ska redovisa den övergripande, långsiktiga inriktningen på förvaltningen 
av världsarvet för att uppnå ovanstående övergripande mål. Länsstyrelsen föreslår bland annat 
att det generella förbudet mot kommersiell verksamhet ska tas bort samt ett förslag till 
indelning i Laponia i tre zoner 1) Besöksstrategiska stråk och områden 2) Bevarandeområden 
för natur och kultur 3) Särskilda bevarandeområden. Den ska vidare ange vilka insatser som 
skall prioriteras avseende både förvaltning och utveckling av Laponia under de kommande 
fem åren. En revidering av planen görs förslagsvis vart femte år. 
 
 
 
 
 
Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län 
http://www.bd.lst.se/press/2002/020702.htm 030521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Pressmeddelande     Bilaga VI 
     
Projektfinansiering av Laponia  
Gällivare och Jokkmokks kommuner 
 
 
 
Pressmeddelande 24 mars 2003 angående projektet "Laponia - Hållbart 
Världsarv" 
Nu startar Gällivare och Jokkmokks kommun sitt gemensamma projekt "Laponia - Hållbart 
världsarv". Projektet finansieras med medel från EU Mål 1 och de nationella finansiärerna 
Gällivare och Jokkmokk kommun, Naturvårdsverket, Turistdelegationen och Länsstyrelsen. 
Insatserna är organiserade i tre delprojekt: delprojekt 1 utgörs av ramprojektet som skall 
arbeta med samordning, information och utvecklingsfrågor, delprojektet 2 - 
kompetensutveckling ska arbeta med utbildning i hållbar turism och certifiering av 
Laponiaguider samt delprojekt 3 utgörs av ett förstudieprojekt med planering av Laponias 
besökscentrum. Projekttiden är mellan åren 2003-2006. 
 
För genomförande av projektet har kommunerna utannonserat 4 tjänster: en 
projektkoordinator samt 3 projektledare. 
 
Jokkmokk och Gällivare kommuner har nu utsett Jane Axelsson till projektkoordinator för det 
gemensamma EU-projektet "Laponia - Hållbart Världsarv". Hon kommer att tillträda tjänsten 
den 8 april. 
 
Jane är en känd lappländsk profil inom turism och fritidskretsar. Hon har tidigare varit 
anställd som platschef på Abisko turiststation i sju år och dessförinnan VD för Arvidsjaurs 
Turism. 
 
Som projektkoordinator för "Laponia - Hållbart Världsarv" kommer Jane att ansvara för 
utvecklingen av världsarvet Laponia som besöksmål, planering för en framtida fortsättning av 
projektet efter projekttidens slut, infrastrukturfrågor, samt marknadsföring mm. 
 
"Laponia- Hållbart Världsarv" har initierats av Gällivare och Jokkmokks kommuner 
gemensamt. Projektet kommer att ha sitt säte i Jokkmokk. 
 
 
 
 
Källa: http://www.laponia.nu/laponia/aktuellt.htm 030521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervju frågor      Bilaga VII 
 

1. Hur blev Ni vald att föra talan för Er organisation?  

Hur gick tillsättnings processen till?  

2. Vilken uppgift fyllde Ni för Er organisation i samarbetsgruppen? Fanns det direktiv för 

 er position? 

2. Vilka kontakter hade Ni under uppbyggnaden av Laponia området? 

3. Vilka kontakter var mest viktiga att upprätthålla? 

4. Hur var dialogen, fanns det någon som tog större plats i gruppen än andra? 

5. Var det ”rätt” personer som ingick i samrådsgruppen? Skulle samrådsgruppen ha 

bestått av några andra organiserade eller icke-organiserade grupper? 

6. Vilka personer anser Ni skulle varit mer/mindre delaktiga?  

7. Vem/vilka hade huvudansvaret för att skriva Laponia programmet för er organisation? 

Hur sammanställdes programmet? 

8. Var det någon som skulle godkänna programmet innan den publicerades?  

9. Anser ni att samarbetet ”strandade” och i så fall hur? 

10. Vilken uppfattning anser Ni är orsaken till att samrådsgruppen inte kunde fortsätta det 

gemensamma arbetet? Nämn några orsaker? Kan du rangordna dessa efter grad av 

betydelse, störst respektive minst? 

11. Att Laponia är utnämnt till ett världsarvsområde skapar det ett problem för att utforma 

förvaltningsformen? 

12. Finns det en uppfattning från din organisation om Laponias framtida förvaltning och 

skötsel kommer att finnas inom en snar framtid? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


