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SAMMANFATTNING 
Det folkvalda samiska organet Sametinget instiftades i Sverige 1993. Det var en viktig 

utveckling i samernas politiska mobilisering eftersom de inte tidigare haft ett nationellt 

representativt organ. Vid instiftandet blev organet både ett folkvalt parlament och en statlig 

förvaltningsmyndighet, vilket skapade konflikter mellan samernas vilja till ökat 

självbestämmande och statens strävan att kontrollera Sametingets verksamhet. I föreliggande 

kvalitativa undersökning undersöks därför de diskussioner som förelåg i den samiska tidningen 

Samefolket under Sametingets inrättande 1990-1994. Undersökningen visar dels hur ledande 

politiska representanter från de nybildade samiska partierna resonerade i frågan, dels hur andra 

samiska aktörer betraktade Sametinget. Vidare påvisar undersökningens resultat att 

diskussionerna förändrades under den undersökta perioden och att inre konflikter ökade till 

följd av Sametingets inrättande. Trots att en vision med Sametinget var att ena det samiska 

folket, visar föreliggande undersökning att organets tillkomst istället kom att splittra gruppen 

under den undersökta perioden. 

 

Nyckelord: Sametinget, samiskt parlament, självbestämmande, Samefolket, representation 
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ABSTRACT 
The Sámi Parliament, a popularly elected Sámi organ was established in Sweden in 1993. This 

was an important process for the political advancement of the Sámi people, since they never 

before had had a nationally representative body. At the founding, the body became both an 

elected parliament and an administrative agency for the state. This created conflicts between 

the Sámi peoples' desire of increased independence and the goverment's need to control and 

rule. Therefore, the present qualitative study investigates the discussions that appeared in the 

Sámi magazine Samefolket during the Sámi Parliament's institutionalisation 1990-1994. The 

examination partly shows how the leading political representatives from the newly founded 

Sámi parties argued and partly how other Sámi actors regarded its institutionalisation. 

Furthermore, the results of the investigation suggest that the discussions changed during the 

investigated period and that the amount of conflicts increased following the institutionalisation 

of the Sámi Parliament. Even though the vision for the Sámi Parliament was to unite the Sámi 

people, the present study shows that the creation of this organ shattered the unity of the Sámi 

during the investigated period.  

 

Keywords: the Sámi Parliament, Sámi Council, self-determination, Samefolket, representation 
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INLEDNING 
 

Samerna utgör en etnisk minoritet i Sverige, som, i egenskap av ursprungsbefolkning i sitt eget 

land, intar en särställning både gentemot majoritetsbefolkningen och andra minoritetsgrupper.1  

 

I en proposition från 1977 återfinns denna formulering och är unik i sitt slag eftersom det var 

första gången som samernas ställning som ursprungsfolk första gången erkändes offentligt. I en 

utredning som lades fram 1983 fastställdes det att staten därför har: ”förpliktelser att visa 

respekt för samisk kultur och samiska näringar och ge utrymme för samerna att bestämma och 

påverka sin livssituation utifrån samiska värderingar.”2 En av Samerättsutredningens3 primära 

uppgifter var sedermera att utreda vad nyss nämnda formulering avsåg, vilket även var första 

gången som samisk rätt till självbestämmande blev aktuellt på allvar i Sverige.4 Centralt i 

utredningen blev artikel 27 i Förenta Nationernas deklaration om medborgerliga och politiska 

rättigheter som stadgar att människor som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter 

inte skall: ”förvrängas rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget 

kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.”5 I 

Samerättsutredningen förklarades artikel 27 som ett berättigat skäl för kollektiva rättigheter och 

att dessa således var i enighet med internationell rätt. Sättet som Samerättsutredningen tolkade 

artikel 27, lade senare grunden för att utredningen i sitt slutbetänkande skulle föreslå att ett 

samiskt organ skulle inrättas med syfte att företräda det samiska folket i Sverige.  

 

Under främst senare delen av 1900-talet hade röster från samiska intresseföreningar och 

samebyar höjts till förmån för ett ökat politiskt inflytande på etnisk grund. Ett flertal 

samepolitiska aktörer, däribland Torkel Thomasson (1881-1940), arbetade för samisk 

representation i riksdagen. Thomasson ansåg att samernas särställning utgjorde skäl för en 

sådan etnisk representation och att det skulle markera ett slut på det förmyndarvälde som 

lappväsendet6 representerade. Vidare bedömdes samernas rätt till särskild representation höja 

självkänslan samt stimulera deras politiska intresse. Från samiskt håll förhöll man sig 

följaktligen positiv till särskild representation, vilket leder till ett rimligt antagande om att 

                                                
1 Proposition 1976/77:80. Om insatser för samerna, s. 107. 
2 SOU 1986:36. Samernas folkrättsliga ställning: delbetänkande, s. 134. 
3 Regeringen tillsatte 1982 den offentliga utredningen Samerättsutredningen. 
4 Mörkenstam, Ulf, Om ”Lapparnes privilegier”: föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. 
Diss., Stockholms universitet, 1999, s. 191-224. 
5 SOU 1986:36, s. 124-128. 
6 Lappväsendet var en statlig myndighet för samiska frågor på länsnivå. Avskaffades 1971. 
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Sametingets inrättande bemöttes med stående ovationer runt om i den svenska delen av Sápmi. 

Så var dock inte fallet. Vid upptakten till Sametingets inrättande återfinns följande citat ur den 

samiska tidskriften Samefolket:  
 
Historiens ironi är ständigt den, att folk gör uppror mot förtryck, vinner kampen, skriver sin egen 
historia (där upproret hyllas) - och fortsätter sedan med att själva förtrycka något annat folk. Det 
ironiska är inte, att det sker, utan att de förtryckande före detta förtryckta inte inser, att de nu 
handlar likadant mot andra, som de tidigare själva blivit behandlade.7  

 

Studier om Sametinget behandlar vanligtvis dess institutionella ställning eftersom organet fick 

en så kallad ”dubbel roll” som både statlig myndighet och folkvalt organ, något som är ovanligt 

i institutionella sammanhang. Sällan lyfts hur samerna själva uppfattade idén om dess inrättande 

och hur de mobiliserade sig politiskt vid Sametingets inrättande 1990-1994, vilket är centralt i 

föreliggande undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
7 Kenneth Awebro, ” Samefolket kan skapa en etnisk diskriminering” Samefolket nr 4, 1990. 
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR                                                                                                                    
I denna undersökning studeras de diskussioner som var rådande under Sametingets inrättande i 

Sverige 1990-1994, där den största samiska tidningen Samefolket är central. Syftet med 

undersökningen är att studera hur diskussionerna framställdes och om dessa förändrades mellan 

1990-1994. Följande frågeställningar är därför centrala: 

 

• Hur framställdes Sametingets inrättande i Samefolket 1990-1994?  

• Förändrades diskussionerna i Samefolket till Sametinget under den undersökta 

periodens gång? I sådana fall, hur? 

• Fungerade Sametingets inrättande enande för den samiska befolkningen? 

 

AVGRÄNSNINGAR 

Sametinget inrättades 1993. För att uppfylla undersökningens syfte har därför tidsperioden 

1990-1994 valts ut eftersom diskussionerna före, under och efter dess inrättande är centralt för 

föreliggande undersökning. Eftersom samerna har sin utbredning över fyra nationer (Sverige, 

Norge, Finland och Ryssland) är det således möjligt att utföra en komparativ studie med ett 

eller flera sameting. Den främsta anledningen till att undersökningen är centrerad till att enbart 

omfatta Sametinget i Sverige är för att forskningsområdet är tämligen oexploaterat. Vid en 

komparation med ett sameting i ett annat land, riskerar undersökningen att inte bli lika 

fördjupad och möjligtvis även reducerande av forskningen kring samepolitik i Sverige. En 

ytterligare invändning mot en komparation är att källmaterialet i de flesta fall är på 

nationsspråket, vilket kan försvåra analysen och i värsta fall bli felaktig. Valet har således gjorts 

med hänsyn till att göra en så tillförlitlig undersökning som möjligt. En mer omfattande 

undersökning över sametingen i Sápmi hade även kunnat göras, men på grund av 

undersökningens omfång och tid, lämpar det sig bättre vid en större undersökning. 

 

MATERIAL & METOD                                                                                                                          
Att studera samisk historia är problematiskt oavsett ämnesområde eftersom den övervägande 

delen av källmaterialet är producerat av människor som inte är samer, vilket löper risk att leda 

undersökningen i en riktning som studerar synen på samerna istället för om samerna. I 

materialet för föreliggande undersökning tillhandahålls främst material nedtecknat av samer 

eftersom den centrala källan för undersökningen är en samisk tidning, Samefolket (Sf). Dock är 
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det relevant att belysa att det historiskt varit en mindre skara personer som haft 

tolkningsföreträdet i samiska frågor och att det följaktligen är en minoritet i minoriteten, som 

haft tolkningsföreträdet.8 Detta synliggörs tydligt i Sf där ett ringa antal namn är ständigt 

återkommande. Eftersom gruppen skiljer sig åt på en mängd olika sätt så som språkligt, 

kulturellt, religiöst och förhållande till statsmakten, är det viktigt att lyfta så många diskussioner 

som möjligt från Sf för att dessa tillsammans ska fungera kompletterande. 

 

Samtliga nummer av Sf mellan 1990-1994 har undersökts i försök att finna relevant material. 

För att få insyn i varför denna tidning nyttjats i föreliggande undersökning är det viktigt att 

belysa dess betydelse för det samiska folket. Patrik Lantto har sammanfattat Sf:s betydelse på 

följande sätt: ”SET spelar /…/ en viktig roll som den enda samiska arenan där samepolitiska 

och samekulturella frågor diskuteras och där samerna själva står för huvuddelen av inläggen.”9 

Tidningen startade vid förra sekelskiftet och har således haft en avgörande betydelse för den 

samiska organisationsrörelsen. Torkel Thomasson startade Lapparnes Egen Tidning i samband 

med samernas politiska mobilisering i början av 1900-talet. Den lades dock ner 1905 och utkom 

igen 1918 med uppföljaren Samefolkets Egen Tidning (SET). År 1961 ändrades namnet till 

Samefolket och utkom från och med det året månadsvis. Eftersom samerna länge saknat eget 

skriftspråk, har Sf varit ett viktigt forum för nedtecknandet av samisk historia där alla 

interpellationer, motioner, konventioner och dokument har publicerats. 10  En av de mest 

frekvent förekommande i tidningen, språkforskaren Israel Ruong (1903-1986) sade: 

”Samefolkets Egen Tidning - innehåller samernas nutidshistoria.”11 I efterhand har dock Sf 

utvecklats till ett månadsmagasin med allt från reportage till krönikor men har fortsatt att 

präglas av aktuella i Sápmi gällande det samiska samhälls- och kulturlivet. Bland dessa 

återfinns debattforumet Rent ut sagt som haft stor betydelse för att denna undersökning 

överhuvudtaget har varit möjlig att genomföra.  

 

Allt tidningsmaterial från Sf återfinns i form av årsböcker på dess redaktion i Jokkmokk. Under 

varje år har tolv nummer av Sf utgivits och i vissa nummer har två utgåvor komprimerats till en 

tidning. Ett ringa sidantal i tidningen är på samiska, vilka har utelämnats eftersom författaren 

                                                
8 Sjölin, Rolf. En studie i icke-makt: samer och samefrågor i svensk politik. Kautokeino, 2002, s. 16. 
9 Lantto, Patrik. Tiden börjar på nytt: en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950. 
Diss., Umeå universitet, 2000, s. 20. 
10 Samefolket. Om Samefolket. 2015. 
http://www.samefolket.se/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=26 (hämtad 2016-11-
24). 
11 Ibid. 
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inte behärskar språket. Dock torde detta inte haft en betydande påverkan på undersökningens 

resultat. Utifrån syftet hade det eventuellt varit möjligt att studera andra tidningar, exempelvis 

lokaltidningar i län som är införlivade i Sápmi. Dock torde diskussionerna gällande Sametingets 

inrättande rimligtvis främst vara utifrån ett svenskt perspektiv. Förvisso återfinns möjligen en 

del samiska uttalanden, men eftersom dessa antas vara av begränsad karaktär har detta material 

utelämnats. Vid en mer omfattande undersökning hade det varit fördelaktigt med fler källor 

exempelvis Landsmötesprotokoll eller lokal-/rikstidningar. Vidare hade det även varit lämpligt 

att utföra intervjuer men på grund av tidsbrist fanns inte utrymme för detta. 

 

Statligt material har även nyttjats i föreliggande undersökning. Det som främst använts är 

statens offentliga utredningar: Samernas folkrättsliga ställning: delbetänkande (SOU 1986:36), 

Samerätt och sameting: huvudbetänkande (SOU 1989:41). Dessa två utredningar 

remissbehandlades och redovisades i Departementsserien (DS 1989:72), vilken även har 

nyttjats i föreliggande undersökning. I Departementsserien förekommer remisslistan i sin 

helhet, det vill säga vilka instanser som fick det aktuella ärendet på remiss. Det statliga 

materialet har främst nyttjats i syfte att ge en bakgrund till olika skeenden i Sametingets 

inrättande och är således en förutsättning för att förstå de diskussioner som är aktuella i Sf.  

 

Undersökningen bygger på en kvalitativ analys av källmaterialet utifrån dess syfte och 

frågeställningar, där samiska yttranden och diskussioner studeras. Även komparativa inslag är 

förekommande, eftersom en del jämförelser med sametingen i Norge och Finland görs. Dessa 

är nödvändiga eftersom många av diskussionerna i Sf hänvisar till sametingen i de andra två 

nordiska länderna. Eftersom materialet i Sf har bearbetats och tolkats har en hermeneutisk 

analys använts. Materialet till föreliggande undersökning har kategoriserats för att urskilja 

mönster i hur diskussionerna såg ut under den undersökta tidsperioden. I enighet med en 

hermeneutisk metod har dessa tolkats i en större kontext genom att beakta dem i relation till 

den tid som texten är skriven i.12 Utifrån den hermeneutiska cirkeln har materialet noggrant 

granskats för att urskilja de teman som är centrala under den undersökta perioden. Därefter har 

de kategoriserats och återfinns under separata rubriker i undersökningen.13 

 

                                                
12 Westlund, Ingrid, Hermeneutik, i: Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red): Handbok i kvalitativ analys. 
Stockholm: Liber, 2015, s. 83. 
13 Ibid. 
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Genom denna metod konstrueras en fördjupad förståelse för materialet vilket skapar 

förutsättningar för en djupare analys.14 Föreställningarna som diskussionerna i Sf ger utrymme 

för är centrala oavsett sanningshalt, då dessa inte är relevanta i denna metod. Utgångspunkten 

för att tolka dessa föreställningar vilar vid den text som finns tillgänglig. Således blir syftet med 

tolkningen att förstå diskussionerna, snarare än att förklara dem eller bekräfta en hypotes 

exempelvis. Den text som finns tillgänglig återger av naturliga skäl inte alla tankar som var 

aktuella under perioden 1990-1994. Av detta skäl görs därför tolkningar för att finna de 

föreställningar som diskussionerna i Sf ger utrymme för. Följaktligen är det enbart texten som 

finns tillgänglig som analyseras och tolkas.15  

 

Ur en metodologisk synpunkt har Sf inte erfordrat några problem eftersom den analyserats 

utifrån premissen att det främst är samer som uttalat sig i frågor som är av relevans för 

undersökningens syfte. Däremot kan dessa uttalanden överdimensioneras eftersom enskilda 

personer kan ha erhållit representativitet för den samiska befolkningen. Ur denna aspekt har det 

därför uppkommit en del problem eftersom det är svårt att påvisa hur representativa 

påståendena i Sf i realiteten är. Som tidigare klargjorts, ska samerna inte betraktas som en 

enhetlig grupp och är uppdelade av en mängd faktorer, som exempelvis geografisk hemort och 

eventuellt reninnehav. Vidare har källmaterialet undersökts med fokus på att finna samiska 

uttalanden i fråga om Sametinget, vilket kan löpa risk för att dessa övervärderas. Ett ytterligare 

problem med källmaterialets omfattning, är att artiklar som vid en första anblick inte tycks 

förefalla relevant för föreliggande undersökning inte tas i beaktning. För att kringgå denna 

problematik har artiklar som vid en första anblick inte har tyckts behandla syftet i föreliggande 

undersökning studerats. Vidare är det även möjligt för andra som inte identifierar sig som samer 

att skriva till Sf och få sina artiklar publicerade. 

 

  

                                                
14 Westlund 2015, s. 83. 
15 Ibid.  
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TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning baseras på nio vetenskapliga artiklar, där samepolitik har undersökts. En del 

av dessa har behandlat liknande frågeställningar som de i denna undersökning men är inte 

centrerade till samma tidsperiod. Forskningsöversikten går att betrakta som tämligen bred 

eftersom en stor del av den samepolitiska forskningen har varit koncentrerad till tiden fram till 

1950-1960-talen. De verk som varit mer betydelsefulla för föreliggande undersökning har dock 

refererats mer ingående i detta avsnitt.  

 

Där undersökningstiden sträcker sig fram till 1960-talet återfinns två verk av Patrik Lantto. I 

avhandlingen Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 

1900-1950 undersöker Lantto samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige fram till bildandet 

av Svenska Samernas Riksförbund (SSR). Lantto studerar drivkrafterna bakom mobiliseringen, 

vilka krav som presenterades samt vilka metoder som nyttjades för att uppnå dessa syften.16 

Han hävdar att samernas etnopolitiska mobilisering inte enbart var en strävan att upprätta 

samiska organisationer, utan även ett uttalat drag av den etniska reorganiseringsprocess som 

var rådande i det samiska samhället. Lantto hävdar vidare att denna process influerade samerna 

i det politiska arbetet och fungerande vägledande i att ta sig ur de begränsningar som den 

svenska samepolitiken  innebar.17 Vidare har Lantto i Att göra sin stämma hörd: Svenska 

Samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950-1962, undersökt Svenska 

Samernas Riksförbunds (SSR) betydelse för samerna i Sverige samt hur relationerna till 

statsmakterna utvecklades efter förbundets etablerande. Den undersökta perioden är centrerad 

till SSR:s bildande 1950 och dess utveckling fram till 1962. Centralt i undersökningen är 

närings- och rättighetsfrågor, hur SSR behandlade olika folkgrupper, förbundets tillträde i 

samepolitiken samt vilket genomslag organisationen fick för sina krav.18  

 

Bland forskning som behandlar hela 1900-talet kan Andrea Amft och Ulf Mörkenstam nämnas. 

Amft har i avhandlingen Sápmi i förändringens tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor 

under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv, studerat de samiska kvinnornas 

levnadsvillkor under 1900-talet. Syftet med studien är att ge en bild av den samiska kvinnans 

                                                
16 Lantto, 2000, ss. 2-3. 
17 Ibid, s. 298. 
18 Lantto, Patrik. Att göra sin stämma hörd: Svenska samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk 
samepolitik 1950-1962. Diss., Umeå universitet, 2003, ss. 3-4. 
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liv under 1900-talet och undersökningen görs med hjälp av intervjuer.19 Amft diskuterar även 

hur den samiska identiteten formas, både i en samisk kontext och i förhållande till 

majoritetsbefolkningen. Amft hävdar även att den svenska samepolitiken är styrd av en 

stereotyp bild av samer och vad som är att betrakta som samiskt. I Mörkenstams avhandling 

Om "Lapparnes privilegier": föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997, 

studeras den svenska samepolitiken i en diskursiv analys. Mörkenstam studerar sambandet 

mellan den syn på samegruppen som är rådande, vilka normativa utsagor som gjordes om 

gruppen och hur detta tog sig uttryck i svensk samepolitik.20 

 

Bland senare forskning om samepolitik finns i huvudsak fem avhandlingar av relevans för 

denna undersökning. Den första är Lennart Sillanpääs Political and administrative responses 

to Sami self-determination: A Comparative Study of Public Administrations in Fennoscandia 

on the Issue of Sami Land Title as an Aboriginal Right. Sillanpää studerar samernas ställning 

som ursprungsfolk och om utvecklingen kring synen på samiska landrättigheter i Sverige, 

Finland och Norge från 1950-1993. Vidare studeras vad det då nybildade Sametinget i Sverige 

fick för betydelse för att belysa samiska frågor.21 Sillanpää hävdar att inrättandet av Sametinget 

medförde att den samiska agendan blev mer uppmärksammad och gav bättre förutsättningar för 

en dialog mellan samerna och staten. Dock hävdar han att förslaget om dess inrättande även 

väckte motsättningar bland de samiska organisationerna, främst på grund av Sametingets brist 

på möjlighet att fatta beslut.22  

 

I Kristian Mynttis avhandling Minoriteters och urfolks politiska rättigheter: en studie av rätten 

för små minoriteter och urfolk till politiskt deltagande och självbestämmande, studeras etniska- 

och språkliga minoriteters samt urfolks rätt till politiskt deltagande och självbestämmande. 

Myntti belyser även det folkrättsliga och nordiska skyddet av minoriteter och urfolk. 

Följaktligen behandlas det läget som var rådande 1998 för minoriteters och urfolks politiska 

rättigheter i Norden.23 I artikeln Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets 

                                                
19 Amft, Andrea. Sápmi i förändringens tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett 
genus- och etnicitetsperspektiv. Diss., Umeå universitet, 2000, s. 193. 
20 Mörkenstam, 1999, ss. 8-10. 
21 Sillanpää, Lennart. Political and administrative responses to Sami self-determination: A Comparative Study 
of Public Administrations in Fennoscandia on the Issue of Sami Land Title as an Aboriginal Right. Diss., 
Helsingfors universitet, 1994, s. 14. 
22 Ibid. s. 234. 
23 Myntti, Kristian. Minoriteters och urfolks politiska rättigheter: en studie av rätten för små minoriteter och 
urfolk till politiskt deltagande och självbestämmande. Diss., Åbo akademi, 1998, ss. 5-6. 
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dubbla roller, analyserar Rebecca Lawrence och Ulf Mörkenstam det svenska Sametingets 

strukturs påverkan på dess inflytande i politiken och varför det svenska Sametinget har ett 

begränsat inflytande. Studien tar sin utgångspunkt i intervjuer där personer i samiska 

organisationer berättar om sina uppfattningar om Sametinget, där ingen specifik fråga är i 

centrum.24 Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam och Jo Saglie har i artikeln Different Institutions 

within Similar States: The Norwegian and Swedish Sámediggis, studerat hur sametingens 

institutionella konstruktion skiljer sig, varför Norge och Sverige utformat sina parlament olika 

och hur institutionerna utvecklats sedan etableringen.25 De anser bland annat att det svenska 

Sametingets brist på inflytande och motstridiga roll kan ha förvärrat de interna konflikterna och 

att den nationella politiken mot samerna har påverkat den samiska gemenskapen negativt. Den 

sista avhandlingen som är av relevans för föreliggande undersökning är Peter Johanssons 

Samerna - ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av svensk samepolitik 1986-2005. I 

studien undersöks hur Sveriges syn på samernas folkrättsliga ställning har förändrats under den 

angivna tidsperioden. Sedermera jämför Johansson resultatet med den internationella 

utvecklingen kring ursprungsfolk och minoriteters rättigheter och ställning.26 

 

Forskning kring det svenska Sametinget har således främst behandlat dess institutionella 

konstruktion och vanligtvis i förhållande till strukturen i andra länder som ingår i Sápmi. Denna 

undersökning kommer följaktligen att komplettera kunskapsläget väl genom att studera 

samernas syn på uppkomsten och konstruktionen av Sametinget i Sverige. Som åskådliggjorts, 

är forskning inom området främst utifrån rättsvetenskap och statsvetenskap, där enskilda frågor 

är centrala i de samiska parlamenten. Dessa har således främst ett juridiskt perspektiv och 

saknar vanligen historiska, mer långsiktiga perspektiv. Föreliggande undersökning utgör därför 

ett viktigt komplement eftersom denna även inbegriper hur samerna själva ser på 

samepolitikens utveckling i Sverige. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

                                                
24 Lawrence, Rebecca & Mörkenstam, Ulf, Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla 
roller, Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 114, nr 2, 2012, ss. 207-239.  
25 Josefsen, Eva, Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo, Different Institutions within Similar States: The Norwegian and 
Swedish Sámediggis, Ethnopolitics, Vol. 14, nr 1, 2014, ss. 32-51.  
26 Johansson, Peter. Samerna - ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av svensk samepolitik 1986-2005, 
2008. Diss., Göteborgs universitet, 2008, s. 5.  
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TEORETISK REFERENSRAM    

ETNISK REORGANISERING                                                                                                                 

Den teoretiska referensramen för föreliggande undersökning utgår från sociologerna Joane 

Nagel och C. Matthew Snipp’s teori om etnisk reorganisering. Nagel och Snipp behandlar i 

artikeln Ethnic reorganization: American Indian social, economic, political and cultural 

strategies for survival27 hur det amerikanska ursprungsfolket genom historien har reagerat på 

förändringarna som de upplevt i kontakterna med majoritetsbefolkningen och hur de har handlat 

för att inordnat sig till de ändrade tillstånden som dessa inneburit. Tidigare undersökningar 

inom området har belyst fyra basprocesser med fyra möjliga utfall: utrotning, assimilation, 

ackulturation och pluralistisk integration. Enligt Nagel och Snipp är dessa ofullständiga 

eftersom de inte omfattar ursprungsfolkens utveckling. Därför presenterade de en ytterligare, 

etnisk reorganisering.28  De hävdar att denna teori är relevant för alla minoritetsgrupper, i 

synnerhet ursprungsfolk och är applicerbar för förståelse för varför och hur de överlevt som 

etnisk grupp i koloniala situationer.  

 

Nagel och Snipp diskuterar relationen mellan frivilliga inre och påtvingade yttre aspekter av 

etniciteten och etnisk förändring. De hävdar att de inre aspekterna är ett svar på de yttre 

aspekterna och vill därför introducera etnisk reorganisering som ger en ny belysning på dessa 

förändringar. De yttre aspekterna är inte avgörande för hur minoriteten ska reagera men avgör 

dock deras handlingsutrymme. 29  Urbefolkningar är därför en aktiv aktör i de förändrade 

omständigheterna och således studeras kolonialismen i denna teori som en process mellan 

statsmakten och den koloniserade. Den koloniserade får därför inordna sig till statsmaktens 

bestämmelser samtidigt som det finns ett visst handlingsutrymme. Vidare lyfter Nagel och 

Snipp fyra former av etnisk reorganisering: ekonomisk, kulturell, social och politisk 

reorganisering. I detta sammanhang är den politiska reorganiseringen av relevans eftersom 

samernas politiska mobilisering är centralt för undersökningen. Den politiska reorganiseringen 

definierar Nagel och Snipp som ”the modification, addition, or elemination of political 

structure, forms of organization, and patterns of participation.” 30  I denna tankegång är 

förändringen av de politiska strukturerna den mest grundläggande faktorn och betecknar ett 

                                                
27 Nagel, Joane & Snipp, C. Matthew, Ethnic reorganization: American Indian social, economic, political and 
cultural strategies for survival. Ethnic and Racial Studies, nr 16, 1993, ss. 203-206. 
28 Ibid. 
29 Ibid.  
30 Ibid.  
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förändrat politiskt agerande eller att ett politiskt agerande uppstår. Ombildningen ska ses som 

en anpassning till den rådande samhällsstrukturen, ett uttryckssätt och en organisationsform 

utifrån normerna i majoritetssamhället. Därför kan följaktligen ombildningen ses som en 

spegelbild av majoritetssamhället. Den politiska reorganiseringen innebär även ett vidgande av 

den politiska mobiliseringen utifrån mer vidsträckta premisser. Det politiska agerandet blir 

således mer genomgripande och samordnar mindre stammar till att slutligen omfatta stammarna 

som grupp och således växer en organisationsstruktur fram. Det politiska agerandet går således 

från en lokal nivå vidare till en regional nivå som slutligen växer fram till nationell nivå.31 

 

Samernas situation är applicerbar på Nagel och Snipps metod att angripa problemet eftersom 

de, på liknande sätt som det amerikanska ursprungsfolket, fått anpassa sig till de ändringar som 

nationalstaten medfört. Efter andra världskrigets slut, utgjorde intresseorganisationer ett 

centralt inslag i Sverige. I organisationerna samlades individer med gemensamma målsättningar 

i försök att implementera dessa. Organisationerna fick därmed främst två viktiga funktioner, 

dels att stärka gruppens sammanhållning och dels att stärka gruppens möjligheter att nå fram 

med sina budskap. För samernas del har organisationerna haft en större betydelse jämfört med 

andra grupper, eftersom de utgör en minoritet i Sverige. Vidare är det även svårt för samerna 

att gemensamt bilda en organisation som kan företräda hela det samiska folkets intressen, 

eftersom de inte är eniga på samma sätt som exempelvis en fackförening. Sametinget innebar 

att en ny politisk konstruktion vuxit fram och således även att ett nytt sätt att agera politiskt 

frammanades. Före undersökningsperiodens tidsram var det främsta rummet för politiska 

åsikter det lokala och regionala. Efter Sametingets uppkomst förflyttades det och blev således 

en nationell angelägenhet.   

 

  

                                                
31 Nagel & Snipp 1993, s. 204. 
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BEGREPP & DEFINITIONER 

SAMER 

Syftar till att beteckna en folkgrupp i Sápmi. Beteckningen började nyttjas efter krigstiden och 

innan dess nyttjades vanligen benämningen ”lapp” i Sverige och Finland och ”finn” i Norge.32   

Utmärkande för folket är dess långa anknytning till sina traditionella områden, unika näringar 

och dess strävan att föra vidare sin etniska identitet. Uppskattningsvis finns omkring 80 000-

100 000 samer i världen, varav 20 000-35 000 av dessa beräknas bo i Sverige. Siffrorna är dock 

osäkra främst på grund av att det inte görs någon folkräkning i Sverige på etnisk grund och att 

det därtill saknas en allmänt vedertagen definition av vem som ska räknas som same. En av de 

främsta markörerna för att räknas som same är ursprung, uppväxt och individens egna val. Om 

en individ har samiska föräldrar men inte uppfattar sig som same så är personen inte same. Det 

är också möjligt att ha dubbla identiteter och växla kulturella koder beroende på sammanhang.33 

I Sverige har ungefär 2500-3000 samer renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla och ofta 

kombineras verksamheten med andra näringar, bland annat turism eller småskaligt jordbruk. 

Idag bor flertalet samer i andra regioner än Sápmi.34 Ett språkligt övervägande har gjorts för att 

påvisa att samer är ett folk oberoende av nationsgräns. I föreliggande uppsats nyttjas därför 

formuleringen samer i Sverige, för att markera avstånd till att det skulle finnas exempelvis 

svenska eller finska samer. 

 

SÁPMI 

Är en beteckning på de områden i Norge, Finland, Sverige och Ryssland som utgör samernas 

traditionella bosättningsområden. Området har tidigare benämnts Sameland eller Same-Ätnam 

men kallas numera enbart Sápmi av sameorganisationerna och de representativa, folkvalda 

samiska organen.35 Trots att de samiska språken är olika nyttjas benämningen Sápmi i samtliga 

samiska språk. Begreppet har utvecklats till att dels fungera som en geografisk markör över 

områdena där samer traditionella har bott och dels som en gemensam beteckning för samerna. 

Geografiskt täcker området en yta på ungefär 600 000 kvadratkilometer, från den norra delen 

av Nordkalotten, till Kolahalvön och Dalarna i söder.36 Gränserna är dock omtvistade och kartor 

                                                
32 Minde, Henry, Den samepolitiske mobiliseringens vekst og fall ca. 1900-1940 . Föredrag vid Nordiska 
Samehistoriska Symposiet Lövånger, 13-14 februari, Umeå universitet, 1995, s. 133. 
33 Samer. Vem är same? http://www.samer.se/1147 (hämtad 2016-12-12). 
34 Sametinget. Samerna i Sverige. 2016. https://www.sametinget.se/samer (hämtad 2016-11-29). 
35 Nationalencyklopedin. Sápmi. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sapmi (hämtad 
2016-11-13). 
36 Samiskt informationscentrum. Sápmi. http://www.samer.se/1002 (hämtad 2016-11-13). 
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över Sápmi kan därför se lite olika ut. En av svårigheterna med Sápmi som geografiskt område 

är att markera en sydgräns för samernas utbredning. I exempelvis Värmland och Västergötland 

har man funnit arkeologiska spår efter samisk verksamhet, vilket är långt utanför området som 

traditionellt brukar räknas in i Sápmi.37 Sedan tidigt 2000-tal har Sápmi börjat att associeras 

med symboler med en tydlig nationell identitet så som nationalsång, nationaldag och flagga.38  

 

SAMETING 

Av de stater som omfattas av Sápmi har alla länder ett eget sameting. Dock skiljer sig dess 

konstruktion på en mängd sätt, bland annat i fråga om institutionell ställning och vem som får 

upptas i röstlängden. Det svenska Sametinget är både ett folkvalt organ och en myndighet. Att 

benämna sametingen beroende på nationalstat kan dock vara problematiskt. En del samiska 

grupper hävdar exempelvis att denna inblandning av nationalstaterna i begreppet, motsäger att 

tingen representerar Sápmi och inte nationerna.  

 

URSPRUNGSFOLK 

I 1989 års samerättsbetänkande användes följande kriterier: ”En ursprungsbefolkning ska ha 

bott i området innan det som nu är den dominerande folkgruppen kom dit för att bosätta sig och 

dess sätt att utnyttja naturresurserna samt dess traditioner i kulturellt avseende ska också vara 

annorlunda än den dominerande folkgruppens”. 39  I FN-organet International Labour 

Organisations internationella konvention definieras ursprungsbefolkningar på ett jämförligt vis 

där de geografiska kriteriet är liknande, dock nämns även att en ursprungsbefolkning ska ha 

kvar alla eller delar av sina egna kulturella, ekonomiska, politiska och sociala institutioner.40 

Eftersom Sverige inte har ratificerat konventionen är denna dock inte juridiskt bindande i 

Sverige. I föreliggande undersökning nyttjas begreppet ursprungsfolk och kan betraktas som ett 

politiskt ställningstagande och nyttjas för att förmedla att begreppet inrymmer ”folk”, vilket 

står i kontrast till det andra, ofta synonymt använda, urbefolkning. 

                                                
37 Samer. Karta över Sápmi. http://www.samer.se/2167 (hämtad 2016-11-13). 
38 Eriksson, Johan. The construction of Sápmi: Towards a transnational polity? i: Karppi, Kristiina & Eriksson, 
Johan (red) Conflict and cooperation in the North. Umeå universitet, 2002, ss. 240 - 243. 
39  SOU 1989:41, Samerätt och sameting: huvudbetänkande, s. 119. 
40 International Labour Organization. Indigenous and tribal peoples. 
http://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/lang--en/index.htm (hämtad 2016-11-25). 
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SAMEBY 

Rätten att bedriva renskötsel i Sverige tillkommer enligt rennäringslagen (RNL) den samiska 

befolkningen.41 För att utöva denna rätt krävs ett medlemsskap i en sameby. En sameby är ett 

geografiskt område som vanligtvis sträcker sig mellan skogsområdena i inlandet, till fjällen mot 

norska gränsen. Denna geografiska utformning är anpassad för fjällrenens årliga vandring från 

skogsland till fjäll. Vidare är en sameby en ekonomisk och administrativ sammanslutning inom 

ett bestämt landområde. Inom det geografiska området får medlemmarna av samebyn bedriva 

renskötsel och även i vissa delar även jaga och fiska. Reglerna för de svenska samebyarna 

regleras i RNL. I Sverige finns 51 samebyar.42 

 

BAKGRUND 
I detta avsnitt klarläggs förklaringar som är betydande för att förstå de politiska mobiliseringar 

som var aktuella under perioden 1990-1994. Avsnittet är uppdelat i två delar, dels hur staten 

historiskt sett har format villkoren för samernas politiska mobilisering och dels hur samerna 

själva har lagt grunden för den egna politiska mobiliseringen. I enighet med den teoretiska 

referensramen torde även denna uppdelning fungera klargörande för hur staten till viss del 

format villkoren för samernas politiska mobilisering. 

 

STATLIG SAMEPOLITIK 

På 1300-talet återfinns den första kontakten mellan samer och svenskar noterad. Detta skedde 

genom möten mellan svenska storbönder, bikarlar, och den samiska befolkningen, där 

bikarlarnas uppgift var att driva in skatt till den svenska kronan.43 Under 1600-talet ökade 

skatten för den samiska befolkningen som blev tvingade att betala den svenska kronan med 

renkött och fisk. Detta i kombination med en ökad samisk befolkning ledde till att samerna i 

högre utsträckning blev tvingade att utvidga den småskaliga renskötseln till en mer omfattad 

rennomadism.44 Samtidigt påbörjade även den svenska kronan att etablera en gruvindustri i 

territorium som samerna omfattades av. Detta ledde sedermera till att samerna blev tvungna att 

tjänstgöra i industrin genom att transportera malm från inlandet ner till kusten. Det visade sig 

                                                
41 Samer. Samebyn organiserar renskötseln. http://www.samer.se/1220 (hämtad 2016-11-28). 
42 Ibid.  
43 Lundmark, Lennart. Så länge vi har marker: samerna och staten under sexhundra år. Stockholm: Rabén 
Prisma, 1998, ss. 18-19. 
44 Ibid, ss. 37-39. 



  15 

svårt att kombinera med renskötseln varpå samerna bemötte svårigheter med att klara sitt 

uppehälle. Detta löstes genom en reform 1673 som erkände att svenska bosättare skulle få 

kolonisera lappmarken och överta arbetet med malmtransporterna och samerna fick möjlighet 

att återgå till renskötseln. Avsikten var att samer och nybyggare skulle verka parallellt med 

varandra. 45  Eftersom staten var intresserad av de resurser som rennäringen genererade, 

behandlades samerna förhållandevis väl fram till 1800-talet. Under 1800-talet började samernas 

rättigheter till marken att fråntas dem till förmån för de svenska nybyggarna, detta skedde 

främst genom den första renbeteslagen som trädde i kraft 1886 som länge benämndes som 

”lapprivilegiet”. Villkoren för renskötseln förändrades dramatiskt och de icke renskötande 

samerna blev fråntagna sin rätt att uttrycka sin samiska kultur.46 

Efter den första renbeteslagen ansåg staten att den samiska befolkningen levde ett tydligt 

samiskt liv. Därför ansågs det inte nödvändigt att definiera vilka som var samer utifrån en 

juridisk definition i renbeteslagstiftningen. Trots att det inte krävdes en definition, var det 

implicit en lagstiftning som kom att exkludera en stor del av den samiska befolkningen. 

Renbeteslagen reglerade enbart de aktiva renskötande samernas rättigheter vilket innebar att 

den icke-renskötande delen av samerna exkluderades i denna lagstiftning. Staten skapade med 

andra ord olika kategorier av samer som ofrivilligt delades itu vilket även medförde en sämre 

relation i den samiska gemenskapen.47 Under 1920- och 1930-talen ansåg staten emellertid att 

det var nödvändigt att identifiera vilka som var samer och således berättigade särrättigheter. 

Därför fick Statistiska centralbyrån (SCB) till uppgift att fastställa den norrländska 

befolkningens etniska bakgrund. Kriteriet för att vara same avgjordes genom blodsband, vilket 

var komplext eftersom samer och svenskar hade gift sig med varandra. Problematiken för SCB 

blev således människor med ”blandat blod” med en svårdefinierad etnisk bakgrund. Problemet 

löstes genom att kategorisera barn från blandade äktenskap utifrån faderns etnicitet. SCB var 

inte särskilt principfast vid tillämpningen av kriterierna på olika grupper. Vid språkbyte kunde 

exempelvis svenskar och finnar byta grupptillhörighet. För samernas del spelade det ingen roll 

huruvida de talade samiska eller svenska.48  

                                                
45 Lundmark 1998, ss. 43-44. 
46 Brännström, Malin, Samerna och naturresurserna, i: Elenius, Lars & Ericsson, Leif (red): Är vi inte alla 
minoriteter i världen? : rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare : en antologi från MR-
dagarna 2008. Stockholm: Ordfront, 2009, ss. 199-209. 
47 Elenius, Lars. Nationalstat och minoritetspolitik: samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande 
nordiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2006, ss. 95-97. 
48 Amft, 2000, s. 595. 
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I 1928 års renbeteslag fastslogs en rad definitioner av vem som var same. Syftet var att 

säkerställa att enbart ”äkta” samer skulle omfattas av lagen för renskötselrätt. Dessa kriterier 

grundade sig i härstamning samt att åtminstone en generation tidigare bedrivit renskötsel. På 

grund av denna lag exkluderades 60 procent av fjällsamerna och 80 procent av skogssamerna, 

vilket betydde att staten fråntog deras möjlighet att bedriva renskötsel. De som inte omfattades 

av lagen för renskötselrätt, fick i praktiken ett förbud mot att bedriva renskötsel. De icke-

renskötselberättigade fick därmed ytterligare en försvagad ställning eftersom de uteslöts från 

alla samiska rättigheter och istället likställdes juridiskt med den svenska befolkningen. Genom 

denna lagstiftning fastställde staten ytterligare bilden av idealsamen och samtidigt 

kategoriserades samer in i ännu fler grupper. Under senare delen av 1930-talet fick det 

biologiska arvet större betydelse och det ansågs nödvändigt att skilja mellan ”hellappar” och 

”halvlappar”. Om individen eller dennas föräldrar var födda i en sameby, stod det klart att de 

var ”hellappar”. Var enbart fadern född i en sameby räknades barnet som ”halvlapp av lapsk 

stam.”49 Om enbart modern var född i en lappby räknades barnet som halvlapp av ”svensk 

stam.” Raser och folkstammar var inte aktuella i de nya identifikationskriterierna som trädde i 

kraft efter andra världskriget. Amft skriver följande: ”Denna gång var allt tal om raser och 

folkstammar utrensat och i stället användes en kombination av språk (samiska som hemspråk) 

och anknytning till renskötsel. Utifrån denna nya kategorisering blev det möjligt att skilja på 

”autentiska” samer, icke-samer och ”icke-autentiska” samer.”50  

Staten har således format villkoren för samernas politiska mobilisering, genom att bland annat 

exkludera en stor del av den samiska befolkningen i RNL. Genom historien har det från statligt 

håll följaktligen funnits en föreställning om samer som homogen grupp med samma kulturella 

värderingar. Samer har själva inte haft något eget behov av att identifiera sig själva, för en del 

har renskötseln varit viktigare än för andra. Inför nästkommande avsnitt och i undersökningen 

är det således viktigt att ha denna exkludering i åtanke. 

SAMERNAS POLITISKA MOBILISERING 

I februari 1900 ankom två invändningar mot föreskrifterna i § 14 i renbeteslagen till regeringen. 

Två samer i det sydsamiska området av Sverige hävdade att reglerna var allt för stränga och 

motsatte sig därtill regeln om att renskötare kunde bli ersättningsskyldiga för skador som 

                                                
49 Amft, 2000, s. 595. 
50 Ibid, ss. 595-598. 
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skedde på det egna skattelandet. De påstod att en lagändring var nödvändigt eftersom det var 

ett direkt hot mot renskötseln och att de annars riskerade att upphöra med sin näring.51 På många 

håll var rennäringen allvarligt hotad och en stor fruktan rådde över att det enbart var en tidsfråga 

innan rennäringen skulle upphöra. Det rådde konkurrens om marker, främst mellan nybyggare 

och samer, där den senare av dessa hade sämre förutsättningar eftersom inflyttningen till Sápmi 

medförde att samerna blev en minoritet i området. I synnerhet jordbrukets kraftiga expansion 

medförde att konkurrensen mellan rennäringen och jordbruket ökade. Därför var det inte någon 

tillfällighet att den första politiska mobiliseringen skedde i Västerbottens inland, eftersom det 

under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde en omfattande inflyttning av svenskar 

i området.52  

 

Skrivelserna från de två samerna brukar således betraktas som början till en period av 

omfattande aktivitet, både från samiskt håll och från statsmakternas sida. Efter dessa skrivelser, 

fortsatte samernas mobilisering och under april 1904 överlämnade samekvinnan Else Laula 

Renberg (1877-1931) skriften Inför lif eller död? till regeringen. I skriften utvecklade Renberg 

idén om en politisk samisk organisation som skulle fungera som språkrör för att förmedla 

samernas krav. Senare under samma år reste en samisk deputation till Stockholm för att 

presentera samernas åsikter i rennäringsfrågan. Detta resulterade i att den första samepolitiska 

riksorganisationen bildades, Lapparnes Centralförbund. Organisationen strävade efter att skapa 

opinion för att även de icke-renskötande samerna skulle bli behandlade på samma sätt som de 

renskötande samerna av myndigheterna. Statens inställning till icke-renskötande samer 

förändrades dock inte och istället hävdades det att enbart de renskötande samerna var berättigad 

att kallas samer.53 Vidare arbetade organisationen för att samerna skulle uppnå samma politiska 

jämställdhet som den övriga befolkningen. Förbundet krävde även särskild representation i 

riksdagen och att en samisk representant var en förutsättning för att samernas intressen skulle 

tillvaratas. Vidare krävde organisationen förbättrade utbildningsmöjligheter och att samerna 

skulle ha rätt att utöva både rennäring och jordbruk. Med hänsyn till den rådande situationen 

för samerna, var således dessa krav högst anmärkningsvärda. På grund av det radikala 

programmet som framfördes, utvecklades samepolitiken i en positiv riktning vilket bland annat 

framgår av alla lokala sameföreningar som bildades.54   

                                                
51 Lantto, 2000, s. 58. 
52 Elenius, 2006, s. 214. 
53 Kuoljok, Sunna. Samernas historia. Kiruna: Sametinget, 1998, s. 39. 
54 Elenius, 2006, s. 216. 
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Den 6 februari 1917 höll det första Pan-samiska mötet i Trondheim och samlade över hundra 

samer från Norge och Sverige. Mötet var unikt i sitt slag eftersom representanter från både 

Norge och Sverige, nord- och sydsamer, samlades för att diskutera gemensamma problem 

oberoende av nationsgräns. Situationen för samer i Norge, liknade på många sätt den rådande 

”lapp-skall-vara-lapp-politiken” 55  i Sverige. Nästa politiska möte organiserades 1918 i 

Östersund. Samer från både Sverige och Norge bjöds in och renbeteslagstiftningen, skolfrågan 

och organisationsfrågan var i fokus. Efter landsmötet bedömdes samernas situation vara bättre 

och visionen var att de skulle få gehör för sina åsikter vad beträffade renskötseln. Dock blev 

situationen omvänd och förutsättningarna förändrades dramatiskt i och med undertecknandet 

av renbeteskonventionen med Norge 1919. Konventionen kom att få omfattande konsekvenser, 

inte enbart för renskötseln, utan även för den politiska mobiliseringen bland samer.56 Eftersom 

det spreds en oro kring renbetesområdet, tjänade det som grogrund för en ny våg av 

mobilisering och aktivitet bland samerna i Sverige. Därtill överlevde även ett flertal 

sameföreningar motgångarna under 1920-talet, vilket påvisade det faktum att samerörelsen 

hade en viss lokal förankring.57 

 

Under 1930-1940-talen var samerörelsen starkare jämfört med 1920-talet men det var framför 

allt efter andra världskrigets slut som vändpunkten skedde. För samernas politiska mobilisering 

har andra världskriget efterliknats som en politisk katalysator, vilket även vittnar om dess 

påverkan på samerna. Milstolpen och vändpunkten i samernas politiska mobilisering kom att 

bli Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Eftersom deklarationen 

fastslog att alla människor var jämlika, med lika rättigheter och skyldigheter, blev den 

samepolitik som dominerat i Sverige mindre påtaglig, vilket i sin tur ökade samernas egna 

politiska mobilisering. Detta åskådliggörs tydligt med Gunnar Heckschers uttalande från 1946: 

”Jämlikhetens och demokratins genombrott medförde ingalunda ett mera omedelbart 

förhållande mellan stat och individ; tvärtom har behovet av förmedlade sammanslutningar 

vunnit allt större erkännande.”58  

 

                                                
55 Lapp-skall-vara-lapp användes första gången 1906 och hade stort genomslag i svensk samepolitik. Syftade till 
att de renskötande fjällsamerna skulle ägna sig åt renskötsel medan skogssamerna istället skulle bli bofasta eller 
nomadiserade renskötare. Uttrycket stärkte den exotiska bilden av idealsamen.  
56 Lantto, 2000, s. 86. 
57 Ibid, s. 153.  
58 Heckscher, Gunnar. Statens och organisationerna. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1946, s. 16. 
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Som tidigare påvisats fanns lokala organisationer tidigare, till exempel samebyar, men dessa 

uppnådde ytterst begränsade resultat. Starka samiska riksorganisationer som exempelvis 

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Same Ätnam etablerades först efter krigstiden. 

Genom dessa organisationers bildande blev fler nationsöverskridande samarbeten vanligare. 

Organisationernas främsta roller var dels att stärka gemenskapen i gruppen och dels att öka 

gruppens möjligheter till inflytande. Eftersom samerna är en liten minoritet i förhållande till 

majoritetssamhället, var det särskilt viktigt för dem att sammanslutas i grupper. Den första 

samekonferensen instiftade Svenska Samernas Riksförbund (SSR) i Jokkmokk 1953. Nordiska 

Samerådet (Saami Council) bildades vid den andra Nordiska Samekonferensen 1956 och har 

sedan dess bildande aktivt arbetat med samiska språk- och kulturfrågor. Detta organ tillkom 

som en följd av det samiska samarbetet efter andra världskriget och fungerade som en 

gemensam organisation för de samiska organisationerna i Sverige, Finland och Norge.59 De 

övergripande målen för Samerådet var att stärka samhörigheten över nationsgränserna och 

arbeta för de samiska intressena. Vidare var även en av rådets främsta uppgifter att arbeta för 

att samerna erkänns och behandlas som ett folk och att samernas ekonomiska, kulturella och 

sociala rättigheter blir stadgade i ländernas lagstiftning. 

 

En milstolpe i den svenska samepolitiken och även upptakten till vad som senare kom att bli 

inrättandet av Sametinget var domen i det så kallade Skattefjällsmålet. Domen avgjordes av 

Högsta Domstolen och föll 1981. Detta var en betydelsefull rättstvist för samerna eftersom den 

gav uttryck för behovet av samisk samverkan.60 Kort sammanfattat var målet en tvist mellan ett 

antal jämtländska samebyar och staten kring äganderätten till de så kallade skattefjällen. Efter 

domen framställdes det av ett flertal partier i riksdagen att ett samiskt folkvalt organ var 

nödvändigt och gynnsamt för alla parter. Myndigheterna skulle få ett bättre samröre med 

samerna och samerna skulle med hjälp av ett förenat organ arbeta med gemensamma 

intressen.61 En utredning, Samerättsutredningen, tillsattes för att utreda huruvida samerna var i 

behov av en gemensam nationell organisation. 

 
 
 
 

                                                
59 Nationalencyklopedin. Samerådet. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samerådet 
(hämtad: 2016-11-13). 
60 Elenius, 2006, s. 311. 
61 Myntti, 1998, s. 201. 
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UNDERSÖKNING 
Diskussionerna kring Sametingets inrättande i Sf presenteras utifrån en kronologisk indelning. 

Den första delen, Januari 1990-november 1992, behandlar diskussionerna efter att 

Samerättsutredningens betänkande framlades och sträcker sig fram tills dess att regeringen 

presenterar propositionen. Under denna tid kännetecknas diskussionerna av debatten kring 

Sametingets eventuella inrättande och behandlar främst de förväntningar som samerna hade på 

regeringens proposition. Den andra delen, November 1992-maj 1993, behandlas utifrån 

underrubrikerna; Besvikelse i det samiska samhället, Åter-mobilisering samt Partibildningar 

och rösträtt väcker oro. Den tredje delen, Januari 1993-december 1994, behandlas utifrån 

följande underrubriker; Rösträtt, Upptakten till konflikter och Inre stridigheter och splittringar. 

Alla underrubriker är följaktligen tematiskt uppbyggda och bedömdes nödvändiga för 

undersökningens tydlighet.  
 

JANUARI 1990 – NOVEMBER 1992  

Samerättsutredningens uppgift var att utreda om ett gemensamt organ för samer var nödvändigt 

och i sådana fall hur organet och dess ansvarsområden skulle fungera. I juni 1989 lämnade 

Samerättsutredningen fram sitt huvudbetänkande Samerätt och sameting (SOU 1989:41). I 

betänkandet behandlades frågor om skyddet för rennäringen, ett grundlagsstadgande om 

samerna, behovet av en särskild samelag och slutligen inrättandet av ett folkvalt samiskt organ. 

Vad beträffar det folkvalda samiska organet hade utredningen tre aktuella modeller, en 

gemensam riksorganisation, en paraplyorganisation eller ett sameting. Sametinget ansågs vara 

den lämpligaste modellen eftersom det betraktades som bäst anpassat för att företräda alla samer 

i Sverige.62 Dessutom fanns det i både Norge och Finland redan motsvarande organ för samisk 

representation och därtill ansåg utredningen att det inte var fördelaktigt att ersätta de dåvarande 

sameorganisationerna. I Samerättsutredningen framkom att ett sameting i första hand skulle 

innebära ett erkännande av samernas status som eget folk och att det därför var betydelsefullt.63 

Utredning fastslog även att tinget skulle bli ett initiativ- och remissorgan med begränsad 

beslutanderätt och fungera som en statlig myndighet. Upprättandet av tinget skulle skapa någon 

form av samiskt självstyre som var jämförbart med den kommunala självstyrelsen.64  

 

                                                
62 SOU 1989:41, s. 150. 
63 Ibid.  
64 SOU 2002:77, Sametingets roll i det svenska folkstyret: betänkande, s. 97. 
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I början av 1990-talet omnämns Sametinget inte i någon nämnvärd utsträckning. 

Diskussionerna om dess eventuella inrättande behandlar främst remissyttranden från 

diskrimineringsombudsmannen (DO). DO, Peter Nobel, kritiserar Samerättsutredningen på en 

rad punkter och framhåller många oklarheter och brister i Samerättsutredningen. Framför allt 

kritiseras utredningen för att den anses sakna en historisk analys av samerätt och 

samelagstiftning, att begreppet urminnes hävd inte är tillräckligt preciserat och att det inte 

förlagts någon helhetssyn på samefrågan.65 Trots DO:s kritik, framkommer förvånansvärt lite 

diskussioner kring den aktuella utredningen. Emellanåt förekommer dock ett mindre antal 

artiklar om Samerättsutredningen men dessa fick ingen nämnvärd publicitet. Det dröjde till april 

månad innan diskussionerna kom igång på allvar. 

 

Förväntningar och misstro 

Sametingskommitténs förslag var att Sametinget skulle bli en statlig myndighet och således 

formellt inordnat under regeringen och tillhöra dess myndighetsorganisation. En del 

remissinstanser förundrades över hur denna konstellation skulle fungera med tanke på att 

Sametinget skulle vara ett folkvalt representativt organ.66 I Sf diskuteras dess ställning och det 

betonas viktigt att alla tänkbara alternativ behöver bli grundligt prövade.67 En representant från 

Kiruna sameförening uppmanar samerna att kämpa för sin sak eftersom samerna kommer att 

bestå oavsett vilka beslut som fattas av regeringen i Samerättsutredningen. Hen påstår att 

demokratibegreppet i framtiden kommer att vara för fint för att nyttjas i dess nuvarande 

betydelse och att Sametinget kan fungera vägledare i samernas kamp och som livboj för 

renskötseln och den samiska kulturen.68 Representanten får medhåll av en person från Tännäs 

sameby som även berömmer Samerättsutredningens arbete. Dock är personen orolig över att 

regeringen inte kommer att ta hänsyn till det som presenterats i utredningen och lägger därför 

stor tilltro till de andra riksdagspartierna.69  

 

I Sf går det att urskilja en utbredd misstro mot regeringens ståndpunkter i fråga om ett sameting. 

Eftersom utredningen om Samerätt och sameting (SOU 1989:41) var slutförd och förslag var 

                                                
65 DS 1989:72, Remissyttranden över Samerättsutredningens betänkanden (SOU 1986:36) Samernas folkrättsliga 
ställning och (SOU 1989:41) Samerätt och sameting, ss. 114-115. 
66 Ibid. ss. 114-115. 
67 ”Blir det något Sameting?” Samefolket nr 4, 1990. 
68 ”SSR:s landsmöte” Samefolket nr 6-7, 1990. 
69 Ibid. 
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framlagda, antogs det att regeringen under vårsessionen 1990 skulle presentera en samlad 

proposition beträffande de samepolitiska frågorna inför riksdagen. I november 1990 hade detta 

ännu inte skett varpå misstron ökade. I en insändare framhålls att regeringens brist på 

handlingskraft riskerar att försumma samernas möjligheter till en gemensam nordisk politik i 

de samepolitiska frågorna.70 Svenska samernas riksförbunds (SSR) ordförande Ingwar Åhrén 

(1944-2015) uttrycker oro till en ökad polarisering mellan den svenska och samiska 

befolkningen i många lokalsamhällen i Sverige. Åhrén varnar för risken att det kan uppstå en 

ny fejd där svenskar och samer står emot varandra.71 

 

I Sf jämförs Sveriges situation med grannländerna Finland och Norges och det konstateras att 

regeringen har tagit ett långt steg tillbaka samtidigt som Finland och Norge försöker driva de 

samepolitiska frågorna framåt.72 I en artikel i Sf hänvisar man till samerättsutredaren Martin 

Olsson som poängterar den dubbelmoral som Sverige arbetar efter. Olsson hävdar att Sverige 

under efterkrigstiden varit i framkant med att skapa internationell opinion för att skydda 

minoriteter och deras rättigheter men inte ett föregångsland vad beträffar det egna 

ursprungsfolket. Han lyfter Norge och Finland som exempel och att Sverige i flera avseenden 

hamnat efter i samepolitiska reformer, däribland ett samiskt parlament och ifrågasätter när 

organet kommer att inrättas.73 Det kostnadsproblem som tidigare framhållits är enligt Olsson, 

inte ett godtagbart argument eftersom demokrati måste få kosta pengar.74 I en skrivelse till 

regeringen beskriver Samernas nationalråd samepolitiken som i ett vakuum eftersom 

regeringen varit passiv i samepolitiska frågor efter Samerättsutredningens slutbetänkande. 

Enligt Samernas nationalråd har detta skapat utrymme för tveksamheter.75 

 

Det diskuteras hur Sametinget kommer att organiseras och ett flertal debattörer är oroliga över 

riksdagens kommande proposition. En del andra är dock hoppfulla och påstår att det är de själva 

som ska ange färdriktningen för Sametingets bildande. Det betonas att Sametinget kommer att 

bli samernas ensak och att organet blir till vad de själva gör det till. De har anmärkt på brister i 

utredningens förslag men ändock accepterat Sametingets huvuduppgifter. Ett inrättande av ett 

Sameting skulle leda till ökad aktivitet och identitetskänsla som även skulle stärka 

                                                
70 ”SSR:s landsmöte” Samefolket nr 6-7, 1990. 
71 Ibid. 
72 ”Så behandlade den svenska regeringen samerättsutredningen” Samefolket nr 3, 1991. 
73 ”Blir det något sameting? Svävande svar från utbildningsministern” Samefolket nr 3, 1991. 
74 Ibid. 
75 ”Samepolitiken är i ett vakuum” Samefolket nr 5, 1991. 
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gemenskapen hos samerna som ett folk anser många.76 Trots att en del misstro riktas mot 

regeringen är dock förväntningarna tydligt märkbara främst eftersom många samer varit nöjda 

med Samerättsutredningens betänkande. Ett ytterligare led i förväntningarna går att skönja på 

SSR:s landsmöte den 23 maj 1992 då Kiruna kommuns satsning på en samisk profilering lyfts. 

I Sf finns vissa delar ur landsmötet återgivna och i en artikel är kommunalrådet Bengt Ek citerad. 

Ek diskuterar det eventuellt kommande Sametingets administration i Kiruna och att staden är 

lämpad för ändamålet eftersom Kiruna har en stor samisk befolkning. Vidare framhålls i den 

resolution som antogs av landsmötet att Sametinget bör bli representativt för hela den samiska 

befolkningen och att den samiska ställningen i de nordiska länderna bör vara jämställd. Ett steg 

att minska samernas olikartade ställning är således att inrätta ett sameting som arbetar mot 

assimilering. 

 

Organisationen Same Ätnam kräver i en skrivelse att Sametinget ska ges reella befogenheter 

mot bakgrund av vad som deklarerats om folkrättens betydelse för samerna och förslaget till 

grundlagsbestämmelse som erkänner samerna som ett folk. Vidare hävdar Same Ätnam att om 

inte Samerättsutredningens förslag tas i beaktande i regeringens proposition och Sametinget 

inte ges reella befogenheter, tvingas organisationen att tacka nej till ett sameting.77 Det samiska 

ungdomsförbundet Saminuorra förhåller sig pessimistisk till regeringens proposition och 

befarar att Samerättsutredningens många goda förslag enbart kommer att utmynna i en 

”krissameproposition” utan reellt innehåll och finansiella resurser.78 Vidare anser förbundet att 

Sverige arbetar mer med internationella frågor gällande minoriteter och urfolk än med det egna 

landet. Därför anser Saminuorra att regeringen och Sverige med stor sannolikhet inte är beredda 

att göra något för deras egna ursprungsfolk. De löften och förväntningar som regeringen tidigt 

gav, anser representanter från Saminuorra, som borta och enbart bestående av undanflykter med 

hänvisning till den rådande ekonomiska krisen. Under förbundsmötet diskuteras därför om de 

möjligen måste göra ett eget Alta-uppror79 med hänvisning till den förändring som upproret 

medförde för samepolitiken i Norge.80  

 

                                                
76 Kenneth Awebro, ”Sameparlament kan skapa en etnisk diskriminering” Samefolket nr 4, 1990. 
77 Gustav Heikka, ”Same Ätnams krav: -Ett Sameting med reella befogenheter” Samefolket nr 7, 1992. 
78 ”Måste vi göra vårt eget Alta-uppror?” Samefolket nr 10, 1992. 
79 Alta-upproret pågick mellan 1979-1981 och gällde byggandet av ett vattenkraftverk och kraftverksdamm i 
Altaälven. Upproret lade sedan grunden för att Sametinget i Norge inrättades. 
80 ”Måste vi göra vårt eget Alta-uppror?” Samefolket nr 10, 1992. 
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Följaktligen behandlas främst det eventuellt kommande Sametingets konstitutionella ställning. 

Det förekommer inga intensiva diskussioner kring vem som skall ges möjlighet att få vara med 

och påverka Sametinget. Under denna tid har enbart två artiklar som behandlar frågan om vem 

som ska definieras som same hittats, varpå den ena är ett svar till den första. I ett debattinlägg 

om Sametingets möjliga konsekvenser återfinns följande: ”En tilltalande tanke är ett Sameting, 

som är öppet för alla som är same och/eller känner samhörighet med samernas strävanden. 

Därigenom skapas också en starkare organisation.”81 Vidare framhålls att intentionen med 

inrättandet av ett Sameting är god men kan dock leda till diskriminering för de icke-renskötande 

samerna. Skribenten hävdar att utredningens förslag hade utformats på diskvalificerande 

grunder för de icke-renskötande samerna och att Sametinget följaktligen blir en organisation 

för de renägande samerna. Skribenten fruktar att förslaget riskerar att stänga ute stora delar av 

den samiska befolkningen och betonar vikten av att varje individ själv måste få bestämma sin 

etniska identitet.82 

 

I nästa nummer av Sf återfinns ett debattinlägg som svarar på de möjliga konsekvenserna av 

Sametinget. Skribenten riktar omfattande kritik mot det föregående debattinlägget där det 

konstateras att det inte råder någon tvekan om att denna person inte är same eftersom hen utövar 

krypskytte mot Sametinget och propagerar för att även svenskar ska få rösträtt.83 Hen anklagar 

personen för försökt till att splittra den samiska befolkningen genom att hänvisa till att fattiga 

samer alltid har förtryckts av den rikare delen av folket. Slutligen lägger personen in sin syn på 

Sametinget och skriver att organet inte kommer att bli en organisation för de renskötande 

samerna. Personens ståndpunkt i frågan är tämligen tydlig, hen anser att reglerna kring 

rösträtten bör vara strängt reglerad för att minska risken för att icke-samer ges rösträtt. Detta 

synliggörs tydligt då hen ironiserar över det föregående debattinlägget: ”Låt någon annan än 

samerna få kontroll över Sametinget. I en gammal god lappfogdestil.”84 Följaktligen gällde 

diskussionerna i Sf främst hur regeringen skulle agera och de samiska reservationerna. 

Diskussionerna kom sedan att ändra karaktär när propositionen framlades. 

                                                
81 Kenneth Awebro, ”Sameparlament kan skapa en etnisk diskriminering” Samefolket nr 4, 1990. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Lappfogde är ett gammalt namn som åsyftar en ämbetsman som på regional nivå företrätt kronan gentemot 
samerna. 
”En utvisning av samerna, en visning av 1800-talssyn” Samefolket nr 5, 1990. 
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NOVEMBER 1992 – MAJ 1993 

I slutet av 1992 framlade regeringen propositionen. I denna fastställdes att Sametinget får status 

som statlig myndighet. En särskild lag, sametingslagen, reglerar Sametingets uppgifter och hur 

organet utses och organiseras. Sametinget får 31 ledamöter, val till tinget ska ske vart fjärde år 

och landet ska utgöra en enda valkrets. Röstberättigad är den, som enligt sametingslagen, anser 

sig vara same och har haft samiska som språk i hemmet eller haft samisktalande föräldrar, far- 

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

Röstlängd ska upprättas och registrering av röstberättigade ska ske fram till den 25 januari 

1993.85 Vidare framhålls i propositionen att Sametinget ska verka för en levande samisk kultur, 

besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och 

samiska organisationer samt av andra medel som ställts till samernas gemensamma förfogande. 

Vidare ska tinget medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, 

däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten. Sametinget föreslås träda 

i kraft den 1 januari 1993 och det första valet till tinget ska anordnas i maj 1993.86  

 

Besvikelse i det samiska samhället 

I det första numret i Sf efter propositionen pryds dess omslag av texten: ”BESVIKELSEN”, 

vilket även summerar vad numret ger uttryck för.87 I detta nummer framkommer omfattande 

diskussioner kring propositionen som regeringen lagt fram. På dess ledarsida återfinns följande 

rubrik: ”Ursäkta Sverige att vi finns till!”88 Vidare fortsätter skribenten med att berätta att 

samerna väntat på propositionen i åtta långa år. Samerna var positiva till Samerättsutredningen 

och hade höga förväntningar på deras framtid:  
 

Äntligen ska vi få grundlagsskyddad rätt som urbefolkning. Äntligen ska våra språk erkännas. Äntligen 
skulle vi få starkare rätt till det land som vi betraktar som vårt. Äntligen får vi möjlighet att bestämma 
över våra liv som samer, vår egen kultur, vår framtid. Trodde vi. Så godtrogna vi var. Så dumma och 
blåögda.89  

 

Vidare proklameras den förhoppning som väckts i samband med maktskiftet vid 1991 års val. 

En förhoppning om att den nya borgerliga regeringen skulle ta samefrågor på allvar. Trots att 

en del ansåg att Samerättsutredningen inte gått tillräckligt långt i sina förslag med att stärka 

                                                
85 Proposition 1992/93:32, ss. 1-2. 
86 Ibid. 
87 ”Ursäkta Sverige att vi finns till!” Samefolket nr 11, 1992. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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samernas rättsliga ställning, hyllades utredningen med att dess betänkanden var bra. Förslagen 

som framtogs från betänkandet betraktades möjligen inte som optimala, men var rimliga och 

således möjliga att genomföra. Det väcktes således ett stort hopp från det samiska samhället att 

deras röster äntligen var hörda. När slutligen propositionen var klar bemöttes den med stor 

besvikelse i det samiska samhället: ”Här hade vi förväntat oss en proposition som ska stärka 

vår rätt till land och vatten, till vår kultur, till vårt språk. Och vad får vi? Ja i stort sett några 

bjökvrilar ur statens skog och ett sameting - som vi får betala med vårt land”90. Vidare återfinns 

följande:  
 
Sanningen skall göra er fri, har någon stor tänkare sagt, men i Carl Bildts och för den delen också Ingvar 
Carlssons Sverige så regerar lögnen. En lögn som Sveriges riksdag antog som sin den 16 december 1992 
när beslut om inrättande av ett sameting och ändringar av rennäringslagen klubbades av den svenska 
riksdagens talman.91 

 

SSR:s tidigare ordförande Nikolaus Stenberg (1929-2004) som även varit sakkunnig i 

Samerättsutredningen, hade svårt att se sambandet mellan utredningen och propositionen som 

han anser ytterligare fråntar samerna rättigheter. Stenberg kan inte se något av värde i förslaget 

om Sametinget. Hans förväntningar var att Sametinget skulle få bestämma i 

markanvändningsfrågor men istället föreslås en återgång till det gamla och han hävdar vidare 

att det enda som återstår att göra är att återinföra lappfogden.92 I en annan insändare ställer sig 

en skribent frågande till om förslaget om utökad småviltsjakt och fiske var priset för att ta emot 

Sametinget och om de skulle bli tvungna att avstå från Sametinget för att behålla sina 

rättigheter. Hen är mycket besviken över propositionen och undrar om Sverige skäms över sitt 

ursprungsfolk.93  

 

Representanter från Umeå sameförening, hävdar att det möjligen är alltför kort tid att redan 

1993 genomföra sametingsval och föreslår att valet uppskjuts ett år och genomförs först 1994. 

Representanter från Luokta-Mavas sameby lämnade ett förslag om att landsmötet skulle besluta 

sig för att inte delta i sametingsvalet och rekommenderar även medlemmarna att inte delta i 

valet i väntan på en omarbetning av propositionen. Det hävdas att propositionen är för bristfällig 

för att godkännas och att samerna därför bör bojkotta valet till Sametinget. Ingwar Åhrén 

argumenterade mot båda förslagen och varnade för passivitet om sametingsförslagets 

genomförande förhalades. När det var dags att ta ställning till styrelsens resolutionsförslag 

                                                
90 ”Ursäkta Sverige att vi finns till!” Samefolket nr 11, 1992. 
91 Ibid. 
92 ”Regeringens proposition hårt kritiserad men Landsmötet sade ja till Sametinget” Samefolket nr 11, 1992. 
93 Ibid. 
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antogs styrelsens förslag utan större förändringar. Motförslaget från Luokta-Mavas hade ingen 

reell chans. Efter att resolutionen antagits beslöt landsmötet att SSR ställer upp i sametingsvalet, 

att styrelsen tillsammans med valberedningen skulle nominera kandidater och att SSR skulle 

hålla ett extra nomineringsmöte vintern 1993.94  

 

Sameminister Per Unckel (1948-2011) framhåller att det Sameting som regeringen föreslagit, 

får fler uppgifter än vad Sametinget i Norge fick vid dess inrättande och att det är samernas 

egna uppgift att vidareutveckla organet. Trots Unckels jämförelse med det norska Sametinget, 

är samerna eniga om att propositionen är under all kritik: ”En myndighet med så blygsamma 

befogenheter att man förstod att ordet symbol slank ur Per Unckel när han presenterade 

propositionen på Rosenbad.” 95  Det enda positiva som kan skönjas är att Sametinget så 

småningom har potential att utvecklas till någonting bättre. Propositionen betraktas dock som 

att regeringen fortfarande vill påvisa att statens förmyndarskap över samerna ska bestå.96 

Vidare betraktas Sametinget i regeringens förslag som en fasad inför 1993 som Förenta 

Nationerna proklamerat som urfolkens år. Det tillsattes ett extra landsmöte i Luleå under början 

av 1993 där samerna gemensamt arbetade fram åtta punkter som de krävde att regeringen skulle 

se över i propositionen. Den största besvikelsen har lagt sig och för samerna påbörjas nu en tid 

med arbetet att förhandla och övertyga.97  

 

Återmobilisering 

För att Sametinget ska vara ett verkligt folkvalt organ krävs att så många samer som möjligt 

registrerar sig i röstlängden och deltar i valet. Därför uppmanas samtliga samer att omgående 

anmäla sig till röstlängden. Samerna börjar således återigen att politiskt mobilisera sig. Partier 

behöver etableras och i en insändare uppmanas samer med samma åsikter som avsändaren att 

kontakta hen för att sluta samman och utarbeta ett program med en gemensam lista till 

sametingsvalet 16 maj 1993. Skribenten är hoppfull och hävdar att trots 1993 förutspå bli 

krisens år, med hänvisning till den lågkonjuktur som slagit, är det ett bra tillfälle att bygga det 

samiska samhället utifrån egna värderingar och tankesätt. Vidare fördöms storsamhället och 

skribenten skriver att det är viktigt att ta reda på folkets behov och önskningar:  

                                                
94 ”Regeringens proposition hårt kritiserad men Landsmötet sade ja till Sametinget” Samefolket nr 11, 1992. 
95 Per Fjellström, ”Statens förmyndarskap över samerna ska bestå” Samefolket nr 1, 1993. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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Engagera andra grupper redan i planeringsstadiet! Individer som har kunskaper och erfarenheter från 
barn- och ungdomsverksamhet, socialvård, skola, sjukvård och äldreomsorg. Kyrkan också för den delen. 
Men också, inte minst, den lilla människan som på ett eller annat vis blivit bortrationaliserad ur det 
samiska samhället. Med andra ord. Det samiska samhället får inte byggas av enbart ett fåtal. Annars är 
risken mycket stor att det bara blir människofientliga miljöer.98  

 

Det nya samiska samhället, med ett eget samiskt parlament, bör således enligt personen, byggas 

av hela det samiska folket och det Sameting som föreslås, kommer lägga grunden för en 

framtida rätt till autonomi i första hand inom det kulturella området. Trots att propositionen inte 

deklarerar ett organ för självstyre påstår Ingwar Åhrén att organet blir till det som samerna 

själva gör det till. Trots att propositionen ger uttryck för begränsade uppgifter, sett i förhållande 

till de krav på befogenheter som uppställts, måste samerna enligt Åhrén, ta fasta på att det i 

propositionen skrivs att tinget i framtiden kommer få utvidgade befogenheter som kan leda till 

ökat självbestämmande.99 Diskussionerna börjar sedermera handla om vem som kan tänkas 

tillträda ordförandeposten i Sametinget.100 Sf har studerat vilka som kan tänkas vara kandidater 

till den viktiga posten och ett stort antal namn framkommer. Bland tänkta kandidater 

förekommer personer som inte talar samiska, vilket betraktas som en stor nackdel för den 

tilltänkta posten.101 Vidare ringde Sf upp ett flertal personer för att höra om deras inställning till 

Sametinget. En av frågorna var vilka förväntningar som fanns till det blivande Sametinget. 

Svaren skiljde sig åt på många vis men ett återkommande svar är en förhoppning till att tinget 

får en beslutande funktion och inte enbart förblir en remissinstans till regeringen. En annan 

viktig aspekt som lyfts är förhoppningen om att Sametinget blir representativt för hela den 

samiska befolkningen, oavsett var de bor eller vad de sysslar med. Således är betoningen kring 

representativitet för hela den samiska befolkningen stark. Många av de tillfrågade anser att de 

icke-renskötande samerna har en sämre ställning jämfört med de renskötande och har en tilltro 

till att Sametinget kan förbättra de icke-renskötande samernas ställning. Följande svar redogör 

för detta:  
 
Rättsfrågorna är de allra viktigaste och det som Sametinget först bör ta itu med. Det här gäller inte enbart 
de renskötande samerna utan även dem som står utanför. Jag hoppas Sametinget blir den plattform vi kan 
använda för att utforma en riktig samepolitik. Som gammal militär vill jag uppmana: SLUT LEDEN 
MARSCH! Vi måste sluta oss samman och sträva mot ett gemensamt mål istället för att splittra oss ännu 
mera.102 

 

                                                
98 ”Kungaparet inviger Sametinget” Samefolket nr 1, 1993. 
99 Ibid. 
100 Olle Andersson, ”Vilka kommer att sitta på den nya gräddhyllan? Och vem ska bli president?” Samefolket nr 
2, 1993. 
101 Ibid. 
102 Olle Andersson, ”Så tycker vi om Sametinget” Samefolket nr 2, 1992. 
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I en insändare beskrivs Sametinget som en blandning mellan en gökunge, mutation och 

papperstiger. Skribenten anser att Sametinget formellt är en papperstiger, konstitutionellt en 

mutation och i realiteten en gökunge. Eftersom Sametinget fick två roller, dels som folkvalt 

organ dels som myndighet, blev tinget en konstlad mutation och kan ge upphov till en ”massa 

intressanta och trevliga problem.”103 Skribenten är upprörd över att många svenskar betraktar 

samiskt självstyre som en form av ”minoritetsdiktatur” och ifrågasätter hur samiskt 

självbestämmande i egna angelägenheter går att betrakta som ett hot mot den svenska 

demokratin. Avslutningsvis vädjar hen till det samiska folket: ”Skrämselpropaganda eller inte 

- använd din rösträtt vid sametingsvalet.”104  

 

Det väcks även stora förhoppningar på Sametingets verksamhet. I en debattartikel framkommer 

att en av dess största uppgifter blir att leda det samiska språket på svensk sida. I artikeln 

framlyfts den stora analfabetism som sägs råda i samiska eftersom de inte fått lära sig att skriva 

och läsa i skolan. En annan är att stärka medvetenheten om att språket har en viktig betydelse 

som kulturbärare och ett kännemärke som man ofta använder ute i världen när man vill avgöra 

till vilket folk en individ tillhör. En ytterligare uppgift som lyfts är att Sametinget ska arbeta för 

att språket utvecklas till att användas så mycket som möjligt bland gemene man.105 

 

När registreringen inför sametingsvalet var över konstaterades att 5310 hade registrerats. Det 

betraktas som en enorm succé och jämförs med Norge där det finns dubbelt så många samer 

och enbart 5497 hade registrerats. Den höga siffran var förvånansvärd, främst eftersom samerna 

enbart hade en månad på sig att registreras. I Norge hade samerna ett år på sig och därför tror 

ett flertal att fler hade registrerats om det givits mer tid till det.106  

 

Partibildningar och rösträtt väcker oro 

Inför sametingsvalet upprättades en speciell telefonlinje på Sf:s redaktion dit människor kunde 

ringa för att få information och hjälp kring det kommande valet. Personen som handhade 

telefonlinjen, berättar att de flesta som ringde undrade om de hade rösträtt. Även ett flertal icke 

samer hade ringt och frågat om de kunde rösta trots att de inte var samer för att hjälpa dem i 

                                                
103 Lars Anders Baer, ”Sametinget - en gökunge, en mutation, en papperstiger” Samefolket nr 4, 1993. 
104 Ibid. 
105 Susanna Angéus Kuoljok & Sákka Nejne, ”Sametinget måste nu angripa vår analfabetism” Samefolket nr 2, 
1993. 
106 Olle Andersson, ”Registreringen inför Sametingsvalet blev en enorm succé” Samefolket nr 2, 1993. 
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kampen. Vidare hade även ett flertal uppgivna ringt in och konstaterat att det inte var någon idé 

att rösta eftersom enbart de renägande samerna skulle få makt i Sametinget.107 I en insändare 

till Sf påstås behörigheten till att anmäla sig till röstlängden vara gjord för de renägande samerna 

och deras intressen och att dessa förväntas bli i majoritet i Sametinget. Personen skriver att 

rennäringen och det samiska språket är viktigt för den samiska kulturen men att detta inte får 

resultera i att icke-renskötande samer hamnar utanför Sametinget och gemenskapen i övrigt. 

Skribenten skriver följande: ”För det blir då renägarartistrokratins egen skådeplats som inte har 

tillräcklig kraft och inte representerar någon majoritet.”108 Vidare hävdas att det är glädjande 

att ”förlorade” samer ger sig till känna och visar intresse och stolthet över sitt ursprung och att 

dessa förhoppningsvis känner sig välkomna och tar upp kampen för den samiska kulturen. En 

representant från Gällivare skogssameby anser att röstlängden är utformad kränkande för 

skogssamer och att fjällsamer hade givits bättre förutsättningar. Hen tar fäste vid språkkriteriet 

i rösträtten och skriver följande: ”Kravet på samiska för att kunna delta i sametingsvalet är 

förödande för oss. Nu kräver man samiska av oss, som har förvägrats att tala samiska till och 

med på skolgården!”109 

 

I en annan insändare diskuteras för vad och för vem Sametinget inrättats. Hen anser att 31 

ledamöter i Sametinget är för mycket och har svårt att se hur dessa platser ska fyllas. Skribenten 

kommer enbart rösta på partier som arbetar för rennäringens bästa och har, enligt hen själv, 

såldes enbart Renägarförbundet eller Same Ätnam att rösta på. Vidare anses att de andra 

förbundens representanter enbart arbetar med utrikesfrågor och att ”indianernas sak är inte 

min.”110 Förbund som inte arbetar med rennäringsfrågor har ingenting att göra i ett så viktigt 

parlament som Sametinget eftersom rennäringen lider hårt av dåligt renbete andra året i rad, 

anser hen. Avslutningsvis skrivs följande: ”Jag är rädd att min valsedel kommer att vara röd 

efter de överstrykningar jag antagligen tvingas göra. Valförberedelserna går vidare.”111 

 

När det står klart att 13 grupperingar ställer upp inför det första valet till Sametinget skriver Sf 

att det finns skäl att ställa kritiska frågor till partierna. Det lyfts fram att många partier är 

nybildade och att det därför är svårt att avgöra vad de egentligen står för. Vidare skriver Sf att 

                                                
107 Olle Andersson, ”Registreringen inför Sametingsvalet blev en enorm succé” Samefolket nr 2, 1993. 
108 Lars Anders Baer, ”Samisk fundamentalism” Samefolket nr 2, 1993. 
109 Ibid. 
110 ”Sametinget, för vad och för vem?” Samefolket nr 1, 1993. 
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de partier som ska sitta i Sametinget bör ha haft en fast handlingslinje som utarbetats av 

medlemmarna under en längre tid. Därför är det viktigt att ifrågasätta under hur lång tid som 

medlemsmöten, landsmöten eller årsmöten har hållits, om det funnits någon klar politik i de 

frågor som Sametinget har på sitt bord, om partiets politik förändrats på senare tid och om 

medlemmar har fått vara med om att utse kandidater och fastställa valprogram.112 Sf skriver att 

det är bättre att inte rösta alls än att chansa. Att inte rösta, påstår Sf, innebär inte automatiskt att 

svika, utan kan istället vara ett bra val om det råder alltför många oklarheter kring partiets 

politik. Vidare följer ett flertal frågor som Sf uppmuntrar väljarna att se över, som behandlar 

allt ifrån samedefinitionen, till forskning och sameslöjd. 113  I en insändare sammanfattas 

partiernas program på följande sätt: ”Utgår man från partiernas program skulle Sametingets 

politik kunna bli en anarkistisk kommunistisk variant av en styrd blandekonomi med stänk av 

nostalgisk samisk nationalism.”114 

 
JANUARI 1993 – DECEMBER 1994  

Den 16 maj hölls det första valet till Sametinget. Efter valet står det klart att elva partier finns 

representerade i parlamentet. Valdeltagandet var relativt lågt, endast 71 procent av de 

röstberättigade röstade. Vidare förväntas det bli en hög medelålder bland de 31 ledamöterna i 

Sametinget. 

 

Rösträtt 

I första numret av Sf efter valet till Sametinget återfinns en artikel som ifrågasätter de 

röstberättigade till valet: ”Kan en dansk bli same och få rösträtt i sametingsvalet?” 115 

Bakgrunden till artikeln var ett radioprogram i Sveriges Radio P2 där ett inslag behandlat 

enkelheten med att bli upptagen i röstlängden. I inslaget kommer reportern fram till att det är 

möjligt att ljuga om sina språkkunskaper i samiska och därmed få rösträtt. I radioprogrammet 

intervjuades en dansk man som registrerats som röstberättigad. Kopplingen till det samiska var 

hans sambo som var same. Dessutom tillhörde hans partner Sametingskommittén, vars uppgift 

var att besluta om den som anmält sig ska givas rösträtt eller inte. Enligt Sf förstår mannen 

ingenting av det samiska språket som han uppgett som skäl för att upptas i röstlängden. I 

radioprogrammet tillfrågades samekommitténs ordförande Hans Dau (1932-1995) om den 

                                                
112 Per Mikael Utsi, Sametingspartierna måste granskas innan det är för sent” Samefolket nr 4, 1993. 
113 Ibid. 
114 Lars Anders Baer, ”Maktmänniskor, pratmakare och valskolkare” Samefolket nr 6-7, 1993. 
115 Olle Andersson, ”Kan dansk bli same och få rösträtt i Sametingsvalet?” Samefolket nr 5, 1993. 
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danske mannens agerande var lagligt. Dau uppgav att det fanns fler än han som uppgivit 

uppgifter som inte är sanningsenliga. Dock betonade han att de inte visste i vilken omfattning 

som människor givit felaktiga uppgifter. Vidare hävdade Dau att det var upp till den enskilde 

individen att själv lämna trovärdiga uppgifter varpå radioprogramledaren ansåg att det är ett 

besvärligt rättsläge att själv bestämma om man gör rätt eller fel. Dau förklarade att situationen 

inte var unik i sitt slag och att det i många sammanhang är upp till den enskilde att bedyra 

sanningsenliga uppgifter.116 Den danske mannens upptagning till röstlängden visade sig vara 

början på en intensiv debatt kring frågan om rösträtt. Han försvarar sig i Sf och hänvisar till det 

subjektiva kriteriet självidentifikationen och att han anser sig själv vara same eftersom han lever 

ett tydligt samiskt liv. Hur detta liv såg ut framkommer dock inte. Det som dock bedyras är det 

faktum att han anser sina barn som samer och att det därför är hans skyldighet att förvalta deras 

röst fram tills dess att de är 18 år fyllda.117 

 

Grunden för de diskussioner som sedermera förs fram i Sf bottnar i dels den danske mannens 

uttalande och dels problematiken med samedefinitionens utformning. Enligt 

Sametingskommitténs bedömning är det således inte ett krav att vara same för att bli registrerad 

i röstlängden och delta i sametingsvalet. Vidare påvisar även bedömningen att man inte heller 

behöver vara svensk och  detta synliggörs genom Sametingskommitténs behandling av den 

danske mannen. En ledamot i Sametingskommittén anser att det inte är nödvändigt att vara av 

samisk börd för att få rösträtt. Ledamoten hävdar att det går att förvärva rätten genom att leva 

ett samiskt liv och tala lite samiska.118 Av hennes uttalande framgår dock inte hur mycket 

samiska som är nödvändigt eller vad som åsyftades med ett ”samiskt liv”. Vidare hävdar 

ledamoten att en minoritet kan innehålla individer med olika härstamningar och bakgrunder. I 

sammanhanget är det viktigt att belysa att det är ledamotens man som givits rösträtt till 

Sametinget. Ledamoten anser att det var fel av Sf att belysa detta fall i tidningen och bedyrar 

att hennes man uppfyller kriterierna för att upptas i röstlängden. Hon anser att hans 

språkkunskaper är tillräckliga och att det saknar betydelse hur länge och i vilken form han levt 

ett samiskt liv.119 Debatten fortskred till en rad frågor: Behöver man vara same för att få rösta i 

sametingsvalet? Räcker det att kryssa i en ruta om att man är same samt försäkra att man talar 

samiska i hemmet? Ska den som kommit in i röstlängden betraktas som same? Med 

                                                
116 Olle Andersson, ”Kan dansk bli same och få rösträtt i Sametingsvalet?” Samefolket nr 5, 1993. 
117 Steen Tofte Pedersen, ”Jag är inte den enda som misstänkts för oärligt beteende” Samefolket nr 5, 1993. 
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utgångspunkt i röstlängden, är det möjligt att fastställa hur många samer som finns i Sverige? 

Enligt Sf har ett flertal personer ringt in till redaktionen och undrat om det är nödvändigt att 

vara med i Sametingskommittén för att få sin partner legitimerad som same. Det utmynnar 

sedan i en kontroversiell fråga: Räcker det att vara ingift för att betraktas som same? Kommittén 

fick ta emot mycket kritik i frågan och i artikeln dras detta till sin spets när de frågar: ”Vad blir 

nästa trick från manegen? Att vi försvinner som folkgrupp?”120 

 

Sametingskommittén bedyrar i Sf att de handlat enligt lagen och att de med stor omsorg fullgjort 

den del av arbetet som upprättande av röstlängden utgör. Detta har enligt Sametingskommittén, 

skett inom sametingslagens ramar och med stöd av principiella uttalanden som i övrigt gjorts i 

såväl proposition som utskottsbetänkande. Då det gäller de sökandes eget bruk av samiska 

språket har det varierat men kommitténs utgångspunkt har varit att samiska varit i bruk i 

hemmet.121 Trots att kriteriet på många håll har uppfattats som objektivt, till skillnad från 

självidentifikationen, uppdagas nu att detta inrymmer ett stort inslag av subjektiva 

bedömningar. Det betonas att det måste ligga i den enskildes integritet att själv få bestämma 

när och i vilka sammanhang hen vill nyttja det samiska språket. Dock får detta till följd att vem 

som helst kan förklara sig som same och växla några samiska ord med den man sammanbor 

med och därmed upptas i röstlängden. De samiska organisationerna ville ha en annan 

sammansättning än den Sametingskommittén utgjorde. Dock togs detta inte i beaktning och 

kommitténs konstellation bestämdes av regeringen. Sametingskommittén deklarerade tidigt att 

den inte ville kontrollera individers språkkunskaper vid registreringen till röstlängden. Enligt 

Sf hade det inte heller varit möjligt eftersom ingen av ledamöterna kan sydsamiska.122 

 

I en insändare till Sf skriver en person att den samiska rösträtten enbart bör betraktas som en 

formaliafråga. Hen är inte för en alltför snäv samedefinition eftersom det vore förödande för 

samerna. Skribenten hävdar att de kriterier som finns uppställda har accepterats av såväl de 

samiska huvudorganisationerna som av de flesta enskilda partier och att det därför är viktigt att 

acceptera dessa.123 Kritiken har dock inte i första hand gällt själva definitionen, utan snarare på 

vilket sätt sametingslagens samedefinition har tillämpats. Sametingslagens objektiva kriterium, 

att någon gör sannolikt att hen har eller har haft samiska i hemmet, har således tolkats till att i 

                                                
120 Olle Andersson, ”Vad blir nästa trick i manegen?” Samefolket nr 5, 1993. 
121 Olle Andersson, ”Kan dansk bli same och få rösträtt i Sametingsvalet?” Samefolket nr 5, 1993. 
122 Ibid. 
123 ”Sametingsvalet” Samefolket nr 6-7, 1993. 
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praktiken handla om att fylla i en enkel blankett. Huruvida respektive röstberättigad sedan 

uppfyller detta kriterium har följaktligen inte kontrollerats på något sätt. Skribenten hävdar att 

den yttersta konsekvensen av en sådan tillämpning av sametingslagen är att hela Sveriges 

befolkning hade kunnat rösta. Att vissa i detta läge försöker göra det till att handla om en 

konflikt mellan renskötare och icke-renskötare är olyckligt, skriver hen. Slutligen skriver hen 

att det naturligtvis finns motsättningar mellan renskötande och icke-renskötande samer men att 

den största oron bland det samiska folket är att icke-samer ges möjlighet att rösta i valet till 

Sametinget.124  

 

I debattartikeln skrivs att bildandet av Sametinget har medfört ett stort antal ”nysamer” som 

hen kallar dem. ”Som svampar i en höstblöt skog klev människor som förut alltid förnekat sitt 

ursprung och varit det mest samehatiska fram och påstod sig vara samer.”125 Personen är 

upprörd över att rösträtten är konstruerad för att personer utanför den samiska gemenskapen 

givits rösträtt och anklagar sameministern och Sametingskommitténs ordförande för detta. 

Slutligen vädjar personen till Sametinget att arbeta med andra frågor som de har mer kunskap 

om. Under Same Ätnams landsmöte kretsade debatten till stor del kring Sametingskommittén 

och varför personer utan samisk börd har valts in i röstlängden. Landsmötet citeras i Sf och där 

lyfts att Sametingskommitténs agerande i samband med upprättandet av röstlängden var 

”släpphänt”. Dau avsvor sig slutligen allt ansvar genom att hävda att anmälan till och 

registreringen på vallängden skett på den enskildes eget ansvar.126 

 
Upptakten till konflikter 

När sedermera valet var över stod det klart att elva partier fanns representerade i Sametinget. 

Det beskrivs som ett katastrofval för Same Ätnam som enbart fick två mandat. En förklaring 

till det dåliga valresultatet är tidigare stridigheter inom organisationen som medfört att 

medlemmar och väljare splittrats. Jakt- och fiskesamerna blev valets stora överraskning som 

tog lika många mandat som Same Ätnam. SSR blev största parti. Nästa stora fråga i Sf är vem 

som blir Sametingets ordförande. Eftersom SSR blev största parti anser partiet att de ska ha 

ordförandeposten och självskriven för den anses Ingwar Åhrén vara. Ett problem föreligger 

dock, Åhrén är inte samisktalande vilket är problematiskt eftersom Sametinget ska åläggas en 

                                                
124 ”Sametingsvalet” Samefolket nr 6-7, 1993. 
125 ”Förr samehatare - nu är de samer” Samefolket nr 2, 1994. 
126 ”Varför har andra än samer fått rösträtt vid Sametingsvalet?” Samefolket nr 6-7, 1993. 
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stor språkvårdande verksamhet och röster höjs för att sammanträdesspråket ska vara samiska.127 

Sametinget invigdes den 25 augusti 1993 av kung Carl Gustaf och drottning Silvia. Åsikterna 

kring att de invigde tinget går isär i Sf. Bland annat går följande att läsa:  

 
Jag anser att närvaron av svenska kungligheter och regeringsrepresentanter vid öppnandet av Sametinget 
i Kiruna i augusti borde undanbedjas. Det är orimligt att våra största bekämpare och fiender ska närvara 
vid invigningen av vårt parlament. Det vore en grov oförskämdhet. Vi har nämligen ingenting att vara 
dem tacksamma.128  

 

I en insändare hävdas dock att den norska kungafamiljen bör närvara eftersom de visat samerna 

mer respekt än vad den svenska kungafamiljen hittills gjort. En av de största diskussionerna 

kom att bli drottningens utstyrsel - en kolt. Trots de tidigare relativt intensiva debatterna kring 

deras invigning, är många fascinerade av hennes klädval: ”Det känns som att hon är en av oss. 

Tänk att hon vill bära vår dräkt!”129 Det var Kiruna sameförening som kommit med förslaget 

om klädsel. De kontaktade hovet och sa att samerna skulle känna sig hedrade om drottningen 

bar samedräkt vid invigningen sa ordförande i Kiruna sameförening. 

 

Under Saminuorras förbundsmöte sades i öppningstalet: ”Sametinget får inte bli en skådeplats 

för interna strider. Vi har inget intresse av interna motsättningar.”130 Vidare fastställs att politik 

inte får betraktas som ett självändamål och att den som blivit vald till ett politiskt uppdrag måste 

betrakta sig själv som ett redskap för alla samer. Slutligen betonas följande: ”Vi måste få vara 

stolta över Sametinget, vi måste arbeta för enighet för att vara starka. Sametinget får inte bli en 

skådeplats för interna strider.”131 Vad som sedan händer är i direkt motsats till Saminuorras 

önskemål. Sedan regeringen lade fram propositionen har samerna gemensamt betraktat 

statsmakten med missnöje. Efter sametingsvalet förändras diskussionerna och följande går att 

läsa i Sf strax efter valet: ”Det var inte riktigt så vi tänkt det. Sametinget skulle bli det som 

enade samerna, nu verkar den fått motsatt effekt.”132 Eftersom det blev så många partier i 

Sametinget anser många att det indikerar på en inre splittring över hur Sametinget ska arbeta. 

Följande insändare återfinns i Sf:  

 

                                                
127 ”11 partier i sameparlamentet - katastrofval för Same Ätnam” Samefolket nr 6-7, 1993. 
128 Arvid Kaddik, ”Låt norska kungen inviga Sametinget” Samefolket nr 6-7, 1993. 
129 Gustaw Heikka, ”Så har ni aldrig sett drottningen förut” Samefolket nr 9, 1993. 
130 ”Sametinget får inte bli en skådeplats för interna strider” Samefolket nr 10, 1993. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
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Några säger att de många partibildningarna är ett friskhetstecken, men jag undrar om det inte är några 
små virusbaciller som har spritts ut och härjat på vissa håll. Och säkert finns det påhejare som gnuggar 
sina händer efter valet, och om vi ser nyktert på det uppkomna läget får man den uppfattningen att små 
virusbaciller ställt till med oreda i en del huvuden.133  

 

Personen vädjar att det samiska folket bör tänka om eftersom organisationerna inte blir starkare 

av interna strider. Vidare hävdas att det är viktigt att ställa krav på de ledamöter som valts in i 

Sametinget och om organet ska kunna föra den politik som önskas, är det viktigt att 

representanterna vet hur organisationerna ska formas. 

 

Inre stridigheter och splittringar 

Efter Sametingets första officiella möte återfinns följande rubrik på ledarsidan i Sf: ”Sametinget 

är en enda stor härva” Det påstås att mötet var allmänt kaosartat och att efter en hel dags 

överläggningar kunde ledamöterna enbart komma överens om är dagordningen. Styrelsen får 

därför kritik och i en insändare skriver en person att alla ledamöter hade blivit avskedade 

omgående om detta hade skett i något annat sammanhang. Arbetet med uppbyggnaden av 

Sametinget står stilla. Eftersom det ännu är oklart var tinget kommer att etableras går det inte 

att rekrytera personal. Därför hävdar personen att Sametinget är en enda stor härva som är 

omöjlig att reda ut. Vidare föreslår hen ett nyval eftersom den aktuella styrelsen inte fungerar 

men ett problem ansågs föreligga med förslaget: ”Risken är väl bara att då poppar det upp 

ytterligare nya partier med krav om egna spadar att gräva med i denna samiska sandlåda.”134 

Avslutningsvis skriver personen följande:  

 
Ni skämmer ut oss samer. Myndigheterna skrattar åt oss. Och jovisst, nu har belackarna verkligen fått 
vatten på sin kvarn. Folk skrattar åt oss men det är trots allt inte det värsta. Det värsta är att det samiska 
folket gråter. Det folk som trodde sig ha röstat fram ett eget samiskt parlament men fick en cirkus med 
clowner.135  

 

I ett annat debattinlägg ifrågasätts Sametingets samiska ideologi och om det är ett organ för det 

samiska folket eller ett lydigt regeringsorgan. Några av tingets ledamöter hävdar att Sametinget 

tillsätts och styrs av regeringen och att den därför i likhet med andra statliga myndigheter inte 

kan driva frågor mot regeringens vilja.136  

 

                                                
133 Axel Fjällström, ”Nu är det tid att tänka om…” Samefolket nr 6-7, 1993. 
134 Olle Andersson, ”Sametinget är en enda stor härva” Samefolket nr 11, 1993. 
135 Ibid. 
136 Jan Lundqvist, ”Sametinget infekterat av inre stridigheter” Samefolket nr 2, 1994. 
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I debattinlägget återfinns följande:  
 
Naturligtvis är det av stort statligt intresse att se att Sametinget ställer in sig i ledet och accepterar sig vara 
ett lydigt regeringsorgan. För då kan staten med samernas goda minne fortsätta sin koloniala och rasistiska 
politik i Sápmi.137 

 

Personen anser vidare att regeringen bedrivit en maktdemonstration mot samernas rättigheter 

och att de som röstat på de invalda partierna i Sametinget bör känna sig lurade, i synnerhet de 

som röstade på de sametingsledamöter som handlar efter regeringens vilja. 

 

I en insändare till Sf undrar en person hur demokratin kommer att fungera utifrån vad som 

hittills utspelats i Sametinget. Personen ifrågasätter när politikerna ska börja komma till sak och 

få Sametinget att fungera: ”De spänningsurladdningar som ägt rum i Sametinget, mellan det 

gamla och det nya, mellan unga och gamla och mellan olika intresseinriktningar, har fört med 

sig att det blir allt svårare att samsas om de framtida riktlinjerna.”138 Personen skriver att det är 

tråkigt med strider mellan de samiska partierna och att ju längre stridigheterna tillåts fortsätta, 

desto djupare rotade blir dem. Avslutningsvis uttrycks oro över att vid mandatperiodens slut 

kommer det att konstateras att Sametinget brustit i sina uppdrag.139  

 

I debattartikeln ”Valde vi er till Sametinget för att bråka?” proklamerar en person att dennas 

tålamod börjat ta slut och att bråket i tinget har tröttat ut väljaren.140  Personen anser att 

ledamöterna i tinget enbart kostar pengar och uppfattar bråket som ”ett bråk mellan samiska 

akademiker och det praktiska kunnandets män.”141 Personen frågar följande: ”Tror ni samiska 

akademiker på fullt allvar att akademiska studier ger er rätten att nedvärdera och ogiltigförklara 

de praktiska kunskaperna i Sametinget?”142 Slutligen anser personen att viktiga frågor har 

hamnat i skymundan och att Sametinget utvecklats till en lekstuga för män:  

 
Som väljare förväntar jag mig faktiskt att herrarna i Sametinget och dess ledning nu omedelbart skärper 
sig och tar itu med Sametingets verkliga arbetsuppgifter. Det är ju vi väljare, som är era arbetsgivare och 
vi har väl rätt att förvänta oss faktiska resultat av Sametingets verksamhet.143 

 

                                                
137 Jan Lundqvist, ”Sametinget infekterat av inre stridigheter” Samefolket nr 2, 1994. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Ellen Sourra, ”Valde vi er till Sametinget för att bråka?” Samefolket nr 2, 1994. 
141 Ibid.  
142 Ibid. 
143 Ibid. 
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På ledarsidan i Sf konstateras att Sametingets tillkomst inte blivit det politiska lyft som 

förväntats. Vidare lyfts att det under Sametingets första åtta månader inte hänt någonting 

nämnvärt:  
 
Ekipaget är minst sagt trögstartat och viljorna om vägvalet är så många och motstridiga att ekipaget 
krängande samtidigt försöker köra både framåt, bakåt, svänga åt höger och svänga åt vänster. Allt detta 
är inte möjligt samtidigt!144  

 

Det betonas att många väljare är besvikna över Sametinget och att väljarna har rätt att känna 

sig svikna, vilket är det värsta som Sametinget kan råka ut för. Eftersom Sametinget är ett 

folkvalt organ måste det även eftersträva att förvalta det samiska folkets förtroende. Därför 

måste de interna bråken få ett slut.145 I en artikel uppmanas därför följande:  

 
Vad tror ni alla samer att storsvensken gläder sig mest åt? Jo, de har lyckats splittra även denna lilla grupp 
på cirka 17 000 personer. Nu finns inte enigheten kvar, vilket ju var syftet. Då kan ministrar gnugga 
händerna och säga: Nu kan samerna strida sinsemellan. Det var de det politikerna ville, skapa osämja. Vi 
ger dem Sametinget om de över huvudtaget kan bilda ett fungerande forum, samtidigt tar vi bort 
småviltjakten, säger att det är statens mark. Där är det tillåtet med socialism, stick i stäv med moderaternas 
ideologi.146  

 

Under Min Geaidnus147 partistämma konstateras att Sametingets start varit fyllt av problem och 

att dess tillvaro är jämförbart med att åka utför en fors med en båt utan åror.148 Samtidigt riktar 

Per Unckel en kritisk uppmaning till Sametinget: ”Sluta bråka, samer!”149  Vidare hävdar 

Unckel att så länge Sametinget inte klarar av sina interna angelägenheter på ett bättre sätt 

kommer deras inflytande i samhället att vara litet. Unckel hävdar att få konstruktiva förslag har 

framkommit och att han själv har arbetat hårt för att samerna skulle få ett eget parlament. Detta 

bemöttes av Ingwar Åhrén: ”Per Unckel vet uppenbarligen inte speciellt mycket om 

Sametingets verksamhet. Man kunde åtminstone förvänta sig att han satte sig in i de verkliga 

förhållandena innan han gör sina uttalanden.”150 Ett ytterligare led i kritiken mot Sametinget 

var en motion från partiordförande för Samisk solidaritet, där det föreslås att nordsamiska ska 

bli Sametingets officiella språk. Vidare anser partiordförande att alla som anställs av 

Sametinget ska genomgå språktest och ha dokumenterad kunskap i samiska. Om inte kriterierna 

uppfylls ska enbart provanställning under ett år ges och personen fick själv se till att lära sig 

                                                
144 Gustaw Heikka, ”Bekymmersam splittring” Samefolket nr 4, 1994. 
145 Ibid. 
146 ”Den ger ju bara en bild av verkligheten” Samefolket nr 4, 1994. 
147 Min Geaidnu bildades i samband med inrättandet av Sametinget. 
148 Olle Andersson, ”Sametinget är som en forsfärd utan åror” Samefolket nr 11, 1994. 
149 ”Sluta bråka samer!” Samefolket nr 11, 1994. 
150 Ibid. 
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samiska genom studier på egen bekostnad. Ett flertal samer rasar mot förslaget i Sf och hävdar 

att det är diskriminerande mot lule- och sydsamer.151 

 
27 augusti 1993 skedde valen till förtroendeposterna där Lars Jon Allas, Renägarförbundet, 

utsågs till ordförande. Ingwar Åhrén, SSR, blev ordförande för Sametingets styrelse. När dessa 

två förtroendeposter var tillsatta utbröt enligt Sf en maktkamp mellan Åhrén och Allas om vem 

av dessa som skulle bli Sametingets främste företrädare. Slutligen fastställdes att Åhrén fick 

störst rätt till bestämmande efter röstningen som togs om att sametingsstyrelsens ordförande 

ska bestämma över sametingspresidentens representation. Efter röstningen påbörjas en intensiv 

debatt där en del ledamöterna anser att det skett en statskupp.152 Eftersom röstsiffrorna blev 17-

14 var detta med minsta möjliga marginal. En person uttrycker i Sf att detta givit makt åt enbart 

ett parti och en person och syftade till Åhrén. Ordförande Allas redogör i en skrivelse till Sf om 

sina åsikter kring Sametinget. Han är besviken över det arvode som han blivit tilldelad och 

vägrade att ta emot detta med hänvisning till att det norska Sametingets ordförande har ett 

avsevärt högre arvode. Allas anser att han enbart uppfattas som mötesledare och inte har givits 

de befogenheter som han hoppats på. Han beskyller majoritetsblocket för ett odemokratiskt 

uppträdande utan respekt för minoritetsblocket. Slutligen konstaterar Allas följande: 

”Sametinget blev inte en försvarslös papperstiger, nej det blev en cancertumör för det svenska 

samiska samhället. Med de metoder som Sametinget arbetar efter är det förintelse inifrån.”153 

 

Vid det tredje sammanträdet framkommer det återigen att det fortfarande saknas tydliga 

arbetsformer i Sametinget. I Sf uttrycks att det skett ett allvarligt misstag vid sammanträdet 

genom att inte gå oppositionen till mötes i kritiken av att sametingsstyrelsens ordförande skulle 

bestämma över sametingsordförandets representation. Enligt Sf strider detta mot all 

motsvarande praxis i andra folkförsamlingar och uppfattas även som en maktdemonstration. 

Det fastställs att majoriteten hade vunnit sympatier om de tagit oppositionens förslag i 

beaktning. Den aktuella frågan gällde en del av Sametingets delegationsordning som innebär 

att den som fått delegation beslutar för hela Sametinget. I artikeln hävdas att majoriteten borde 

ha förstått att beslutet om styrelseordförande som förmyndare är synnerligen provokativt och 

kommer leda till efterverkningar. Ordförande för Sametingets styrelse, Åhrén, fick uppleva att 

                                                
151 ”Sluta bråka samer!” Samefolket nr 11, 1994. 
152 Olle Andersson, ”Regeringschefen bestämmer över presidenten” Samefolket nr 1, 1994. 
153 Olle Andersson, ”Hånad, hotad, mobbad” Samefolket nr 10, 1994. 



  40 

det ställdes en förtroendefråga angående hans fortsatta existens som styrelseordförande.154 

Åhrén får våldsam kritik och anklagas för att agera som en företrädare för svenska staten. Fem 

sametingspartier går till hård kritik mot hans sätt att representera tinget utåt och leda dess 

sammanträden. Reaktionerna gäller också hans krav att jämställas med en generaldirektör med 

samma löneförmåner som en sådan. Partierna hävdar att de inte längre känner respekt för 

honom efter ett flertal händelser och att Sametinget påverkas negativt av honom som 

ordförande. De arbetssätt som Åhrén hittills har tillämpat, anser partierna inte är värdiga som 

ordförande. 155  I en debattartikel i Sf uppmanas Åhrén att avgå. SSR beskrivs som en 

”odemokratisk falang”  som håller på att förstöra Sametinget och det samiska folket inifrån. 

Åhrén beskrevs som maktgalen och det enda sättet för SSR att komma på rätsida är att avsätta 

honom:  
Vi anser att det finns endast en ”medicin” som hjälper och den består i att Sametingets styrelseordförande 
och tillika SSR-sametingsledamot Ingwar Åhrén MÅSTE AVGÅ, för det samiska folkets bästa eller 
AVSÄTTAS om han inte frivilligt har förståndet att avgå.156  

 

Vidare styrks det faktum att Sametinget ska vara ett forum och en garanti för det samiska folkets 

demokratiska grundförutsättningar. Åhrén har enbart skapat intriger och bedrivit en 

konspirationspolitik, anser de. I en insändare i Sf hävdar en person att beslutet kring 

delegationen måste rivas upp. Vidare skriver personen att den är djupt kränkande mot Allas 

eftersom han blir underställd en styrelseordförande och därmed fråntagits möjligheten att utföra 

sitt arbete som representant för ett folkvalt organ. Vidare hävdas att detta beslut har satt 

demokratin ur spel och att det således inte längre är möjligt att acceptera.157 Vid sametingsmötet 

i Hemavan blev Åhrén ytterligare hårt pressad av representanter från främst de övriga partierna. 

Det mynnade ut i en frågestund där Åhrén fick bemöta en mängd frågor, däribland 

rollfördelningen mellan styrelsen och tinget och om löneavtalet mellan Åhrén och styrelsen.158 

I en annan insändare uppmanas Åhrén ännu en gång att avgå. Med hänvisning till den 

cancertumör som Allas tidigare refererat till, skrivs följande:  
 
Vi ser idag att SSR och Ingwar Åhrén också försöker sprida SSR-sjukan in i Sametingets kansli, med de 
förödande effekter som det för med sig och som vi redan har sett prov på. SSR och Ingwar Åhrén skyr 
tydligen inga medel för att kunna komma till makten.159  

 
 

                                                
154 Olle Andersson, ”Hånad, hotad, mobbad” Samefolket nr 10, 1994. 
155 ”Du agerar fullt ut som företrädare för svenska staten” Samefolket nr 1, 1994. 
156 ”Avgå Ingwar Åhrén!” Samefolket nr 12, 1994. 
157 ”Olyckligt beslut måste rivas upp!” Samefolket nr 2, 1994. 
158 ”Ett mera demokratiskt sätt att fungera efterlyses” Samefolket nr 6-7, 1994. 
159 ”Nu behöver inte vi renlösa samer stå med mössan i hand” Samefolket nr 12, 1994. 
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ANALYS & SLUTDISKUSSION                                                                                        
Syftet med föreliggande undersökning var att studera de diskussioner som förelåg i Samefolket 

under Sametingets inrättande i Sverige 1990-1994. Tre frågeställningar formulerades för att 

uppfylla syftet och dessa kommer att besvaras i kronologisk ordning. Sedermera kommer 

empirin att analyseras utifrån den teoretiska referensramen, etnisk reorganisering. Slutligen 

återfinns förslag på vidare forskning inom området.  

 

ÖVERGRIPANDE DISKUSSIONER OM SAMETINGETS 

INRÄTTANDE 

Diskussionerna kring Sametingets eventuella inrättande blev aktuella i Sf i april 1990. Under 

denna period var diskussionerna främst koncentrerade vid dess konstitutionella ställning och i 

synnerhet vilken makt tinget skulle tilldelas. I synnerhet går två övergripande parter att skönja 

i frågan, där ena sidan hade förväntningar till organet och den andra sidan förhöll sig tvivlande. 

Förväntningarna gällde främst att Sametinget skulle fungera enande för den samiska 

befolkningen och att det var samerna själva som skulle få organisera det eventuella tingets 

konstitutionella ställning. Sametinget ansågs bland dem stärka den samiska gemenskapen och 

även leda till en ökad politisk aktivitet för det samiska folket. Det främsta skälet till de positiva 

attityderna var Samerättsutredningens slutbetänkande. Misstron var främst riktad mot 

regeringen där flera insändare behandlade regeringens inställning till Samerättsutredningen och 

en orsak till den negativa hållningen var hänvisningar till tidigare oförrätter från statligt håll. 

Ett flertal enskilda personer och organisationer, däribland Same Ätnam och ungdomsförbundet 

Saminuorra, förhöll sig negativa eftersom de hävdade att Sametinget sannolikt inte skulle 

erhålla någon egentlig makt. Trots att ett flertal förhöll sig negativt inställda var majoriteten 

förhoppningsfulla. Detta förändrades dock med tiden, då propositionen dröjde och i november 

samma år var diskussionerna i Sf främst negativa.  

 

Efter att propositionen framlades och Sametingets institutionella ställning var proklamerad, var 

diskussionerna tämligen enstämmiga; Sametinget skulle inte bli det folkvalda organ som 

samerna hade hoppats på. Sf genomsyrades av ett utbrett missnöje och den politiska aktiviteten 

som varit rådande mellan 1990-1992 började successivt att ersättas med passivitet. Många 

tolkade propositionen som att staten fortfarande ville påvisa ett slags förmyndarskap över 

samerna och den betraktades därför som ytterligare ett led i att frånta samernas rättigheter. 
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Minoritetspolitiken ansågs ha blivit bättre i Norge och Finland, varpå regeringen i dessa länder 

jämfördes med den svenska. På denna punkt var alla delaktiga parter i diskussionen överens; 

den svenska regeringen låg långt bakom dess grannar i väst och öst vad beträffade behandlingen 

av dess ursprungsfolk.  

Efter att det första valet till Sametinget hölls, var diskussionerna främst negativt inställda till 

främst röstlängden och de samiska ledamöterna. Den kritik som regeringen tidigare hade fått 

utstå blir mindre påtaglig och istället förskjuts diskussionerna till kritik mot i synnerhet 

Sametingets ordförande Ingwar Åhrén. Kriterierna för att få upptas i röstlängden skapade 

utrymme för konflikter, främst på grund dess subjektiva kriterium. Från en del håll uppfattades 

röstlängden provocerande och det hävdades att strängt taget alla människor i Sverige givits 

möjlighet att påverka Sametingets utformning. En del andra förhöll sig positivt inställd till 

röstlängdens utformning eftersom den även införlivade samer som av tidigare oförätter förlorat 

sin samiska identitet. Diskussionerna kring röstlängden kom sedermera att visa sig vara 

konfliktskapande och leda till splittring i det samiska samhället.  

 

DISKUSSIONERNA FÖRÄNDRAS 

Diskussionerna i Sf kom att förändras drastiskt under den undersökta perioden 1990-1994. När 

Samerättsutredningens huvudbetänkande var presenterat återfanns både positiva och negativa 

reaktioner i debattinläggen och under Sametingets inledningsskede 1993-1994 riktade istället 

en majoritet av inläggen i Sf kritik mot Sametinget. Eftersom en stor andel röstberättigade valde 

att inte rösta, torde det stärka det faktum att ett stort missnöje rådde.  

 

Den markanta förändringen i attityden till dess inrättande kan i huvudsak förklaras utifrån tre 

faktorer. För det första fick Sametinget en dubbel roll, som både statlig myndighet och som 

folkvalt organ. Många blev upprörda över denna konstellation och kritiserade partierna och 

enskilda personer för att arbeta efter statens bestämmelser. På grund av tidigare motsättningar 

med staten blev situationen ytterligare känsloladdad och många samer upplevde att Sametinget 

konstruerades för staten och inte för samernas skull. Eftersom Sametinget blev en remissinstans 

upplevde även många ett starkt missnöje eftersom det enligt dem inte gav Sametinget några 

reella möjligheter att påverka. För det andra rådde det delade meningar om samedefinitionen i 

röstlängden, där en del hävdade att röstlängden var för vidsträckt utformad och att vem som 

helst i realiteten gavs möjlighet att rösta till Sametinget. Ett ytterligare led i missnöjet riktades 

mot Sametingskommittén, till viss del eftersom dess konstellation bestämts av regeringen. Den 
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andra sidan ställde sig positiva till utformningen eftersom den gav utrymme för de som förlorat 

sin samiska identitet att rösta. Eftersom staten historiskt sett fråntagit en stor del av folkets 

samiska identitet, ansågs detta som ett försök till att reparera tidigare övergrepp. Denna fråga 

har som tidigare påvisats, givit utrymme för en del konflikter och splittringar mellan det 

samiska folket. Den tredje och slutliga anledningen var att de nybildade politiska partierna hade 

svårt att ordna ett gemensamt partiprogram, vilket är förståeligt med hänsyn till det tidsutrymme 

som förelåg. På enbart ett par månader hade partier möjlighet att bildas samt utveckla ett 

partiprogram. Det väckte missnöje bland väljarna och för dem var det således svårt att veta vad 

partierna i realiteten representerade. En del uttalanden från enskilda individer i ett parti fick 

förödande konsekvenser och det var även svårt för partierna att nå konsensus i frågor.  

 

ENANDE ELLER SEGREGERANDE? 

Av insändarna och debattinläggen i Sf att döma, påvisade resultatet att Sametingets inrättande 

under den undersökta perioden fungerade segregerande. Vid Sametingets första verksamhetsår, 

var förväntningarna höga. Representanterna i tinget förväntades utföra ett aktivt och 

självständigt arbete, vilket inte skedde. Under dess första år betraktades Sametinget som 

passivt, vilket upprörde människor. Dess passivitet hade till viss del dock naturliga orsaker 

eftersom exempelvis ingen personal kunde rekryteras då det fortfarande var osäkert var 

Sametinget skulle inrättas.  

 

Kritik riktades både mot Sametingets verksamhet och mot enskilda personer inom tinget, 

däribland Åhrén som anklagades för att arbeta under staten. Sametingets ledamöter ansågs från 

sina håll ha förbrukat sitt förtroende och ett flertal väljare uttryckte besvikelse över 

ledamöterna. Konflikterna fick stort utrymme i Sf och ett flertal ansåg att det är på grund av 

dessa som politiken stod stilla. Styrelseskicket var nytt i sitt slag för den samiska befolkningen 

och som tidigare lyfts fram bildades många nya partier med partimedlemmar som tidigare inte 

varit aktiva inom politik. Utifrån dessa premisser var det således svårt att förhålla sig till de 

direktiv som framkom. Dess institutionella ställning visade sig vara orsaken till de flesta 

konflikter och dess dubbla uppdrag var svårt att implementera. Den politiska mobiliseringen 

som Sametingets inrättande medförde, förde även med sig konflikter. Under 

undersökningsperioden var dess inrättande därför till stor del splittrande för den samiska 

befolkningen. Trots detta var inrättandet början till den historiskt största politiska 

mobiliseringen i det samiska samhället.  
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ÅTERKOPPLING TILL DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 

Den teoretiska referensramen som nyttjats som utgångspunkt i föreliggande undersökning är 

som diskuterats i tidigare avsnitt, etnisk reorganisering. Anledningen till att denna teori ansågs 

mest lämplig var att denna dels kan belysa hur samernas politiska mobilisering varit beroende 

av de förändringar som staten har medfört och dels hur samerna reagerat på de förändringar 

som dessa inneburit. Inom teoribildningen används som tidigare nämnts begreppen frivilliga 

inre och påtvingade yttre aspekter av etnisk förändring. Inom ramen för föreliggande 

undersökning är främst propositionen att betrakta som en påtvingad yttre aspekt eftersom den 

genom dess direktiv bestämde Sametingets utformning. Utifrån de premisser som klargjordes i 

propositionen fick samerna ordna sig politiskt och hade således en avgörande betydelse för 

samepolitikens framväxt. Ett visst handlingsutrymme gavs men exempelvis röstlängd, valkrets 

och antalet ledamöter var redan stipulerat. Kommittén som skulle bestämma vilka som fick 

upptas i röstlängden, Sametingskommittén, var på förhand organiserad från statligt håll. I 

enighet med teorin är således även detta att betrakta som ett led i de yttre aspekterna som 

samerna fick anpassa sig efter. Implementeringen av Sametinget utifrån de bestämda 

premisserna skapade konflikter, både inom det samiska samhället och gentemot statsmakten. 

När Samerättsutredningens betänkande var färdigt skedde en omfattande mobilisering bland 

samerna, vilket sedan stagnerade när regeringen senare presenterade propositionen. I enighet 

med det teoretiska antagandet var således de yttre påtvingade aspekterna inte avgörande för hur 

samerna skulle agera men styrde ändock deras handlingsutrymme.   

 

Inom teoribildningen etnisk reorganisering är förändringen av de politiska strukturerna den 

mest grundläggande faktorn och betecknar ett förändrat politiskt agerande eller att ett politiskt 

agerande uppstår. Inrättandet av Sametinget ska därför betraktas som en anpassning till den 

rådande samhällsstrukturen eller en organisationsform utifrån normerna i majoritetssamhället. 

Två samiska parlament fanns redan representerade i Sápmi, vilket höjde påtryckningarna om 

att det även var en nödvändighet i Sverige. Påverkningarna kom både från svenskt och samiskt 

håll och indikerar på att detta skulle vara en anpassning till den rådande samhällsstrukturen. År 

1977 hade samernas ställning som urfolk proklamerats offentligt och 1983 fastställdes att staten 

därför hade förpliktelser att ge utrymme för samerna att påverka sin livssituation utifrån 

samiska värderingar. Det var bland annat utifrån ovanstående tre faktorer som ett samiskt 

parlament instiftades och inordnades således i den rådande samhällsstrukturen.  
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Slutligen innebär den politiska reorganiseringen ett vidgande av den politiska mobiliseringen 

utifrån mer vidsträckta premisser. Sametinget visade sig vara mer genomgripande än tidigare 

eftersom detta organ samordnade mindre organisationer och enskilda individer till att slutligen 

omfatta samerna som grupp inom nationen. I enighet med teorin gick således det politiska 

agerandet från en regional nivå till en nationell nivå, där en ny organisationsstruktur hade vuxit 

fram. 

 

VIDARE FORSKNING 

Trots att Sametingets inrättande skapade debatter och konflikter, är undersökningarna kring 

dess uppkomst av bristfällig karaktär. Som tidigare påvisats är forskning inom området främst 

ur ett juridiskt perspektiv där enskilda frågor är centrala, exempelvis ratificeringen av ILO 169. 

Vid framtida forskning inom området, hade en komparation med ett eller flera andra sameting 

i de övriga länderna fyllt en viktig kunskapslucka. Vidare finns det inte heller någon 

komparation mellan de fyra sametingen vad beträffar dess konstitutionella ställning. Även detta 

är således väl motiverat att utföra. Eftersom föreliggande undersökning utelämnat intervjuer, 

hade dessa kunnat utgöra ett viktigt komplement till vidare forskning om samepolitik. En annan 

möjlig infallsvinkel är att studera medierapporteringen under Sametingets uppkomst. I sådana 

fall hade det varit intressant att studera en ”svensk” tidning och en samisk, för att utreda om det 

finns skillnader i deras sätt att rapportera om dess uppkomst. Sannolikt förekommer en del 

skillnader, varpå det hade varit betydelsefullt att utröna varför dessa föreligger. Vid 

behandlingen av materialet har det uppkommit ett tydligt mönster - de flesta uttalanden som 

gjorts vid Sametingets inrättande är av män i övre medelåldern. Vid granskningen av 

ledamöterna i Sametinget är situationen densamma. Således är en sista idé till vidare forskning 

att granska ledamöterna i Sametinget över tid ur ett genusperspektiv. 
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