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Sammanfattning 
 

 

Samerna, som 1977 erkändes som ett urfolk i Sverige, och deras rättigheter har genom alla tider 

varit ett hett debattämne i samhället. Efter att vice riksdagstalesmannen Björn Söder (SD) 

uttryckt att judar och samer inte är en del av den svenska befolkningen tog debatten återigen 

fart. Förhoppningen med tillkännagivandet av samerna som ett urfolk var att utöka deras 

ursprungliga mänskliga rättigheter och självständighet inom det svenska samhället. Under de 

senaste 30 åren har mycket hänt och från att ha varit en inkomstkälla för staten har det på senare 

tid gjorts upprepade försök för att inkludera samerna i det svenska samhället.  

 

Idén till denna uppsats kom genom föreställningen om att Sverige, som på många punkter kan 

anses som ett förebildsland i frågan om mänskliga rättigheter, även tillgodoser 

samerättigheterna på ett föredömligt sätt. Därför har samernas rättshistoria och dagens rättsliga 

situation utretts för att se hur situationen för de svenska samerna förändrats över tid och hur 

situationen ser ut idag. Eftersom förändringarna de senaste 30 åren har varit stora har en 

rättsdogmatisk metod för att utreda gällande rätt och rättssäkerheten med hjälp av 

rättskällehierarkin använts. Resultatet av studien blev dock inte som förväntat. Samernas 

historia har varit en berg-och-dalbana där de samiska rättigheterna till stor del åsidosatts för 

statens egna intressen, vilket till stor del är fallet även idag.  

 

Från att ha varit ett folk med egna seder, och som under 1600-talet inkluderats i det svenska 

samhället efter sina egna premisser, blev de ett folk som drabbats av kolonisation och 

begränsade rättigheter. Definitionen om vem som kan anses vara same och därmed erhålla 

rättigheterna som ett urfolk är efter både nationell och internationell rätt vag. Det har i sin tur 

lett till att Sverige dragit sig för att implementera de juridiska ramverken som tillgodoser ett 

urfolks rättigheter. Flera utredningar om ett införande av viktiga internationella konventioner 

har gjorts och Sverige får återkommande kritik för att de förhalar processerna, vilket i sin tur 

bidrar till att samernas rättigheter som ett urfolk i Sverige inte tillgodoses i den mån som sig 

bör.  

 

 

 

Nyckelord: samer, urfolk, minoriteter, mänskliga rättigheter, ursprungsfolk, urfolksrättigheter, 

ILO-konventionen nr 169.  

 

  



Abstract 

 

The Sami people, which was acknowledged as an indigenous people in Sweden in 1977, has 

been a huge topic of discussion for centuries. After the deputy speaker of the parliament        

Björn Söder (SD) expressed that neither Jews nor Sami people was a part of the Swedish 

society, the discussion started to flourish yet again. The expectations of the acknowledgement 

of the Sami’s as an indigenous people was to increase their initial human rights and increase 

their level of autonomy within the Swedish society. Several things has changed during the last 

30 years in the question of Sami rights. From just been seen as a source of income for the state 

throughout history, repeated effort to include the Sami people within the Swedish society has 

now been done.  

 

The idea with this thesis came throughout the impression that Sweden, with in many ways could 

be seen as a model-country when it comes to human rights, encounters the rights of Sami people 

in a good way. Hence, the legal history and the current situation of the Sami’s has been 

investigated to see how the situation has changed during time and how it is today. As the 

changes of the rights within the last 30 years has been immense, a legal dogmatic method has 

been used to investigate the rights and its rule of law with help of the hierarchy of the legal 

sources. The result of the study, however, was not as expected. The Sami’s legal history has 

been a roller-coaster ride and the rights of the Sami people has often been set aside for the 

interest of the state, which is often the case even today.  

 

After being a people with its own traditions, and during the 17th century even became included 

within the society on its own premises, it became a people within the state boarders affected by 

colonization and limited rights. The definition of whom is included in the term Sami and hence 

can obtain the rights of an indigenous people is, both nationally and internationally, vague. This 

has resulted in Sweden not implementing important legal frameworks which acknowledge 

indigenous peoples rights. Several investigations on the implementation of these international 

frameworks has been done and Sweden is repeatedly criticized for delaying the process, which 

has led to limited rights of the Sami people as an indigenous people in Sweden.  

  

 

 

Keywords: Sami, indigenous people, minority people, human rights, indigenous peoples rights, 

ILO-convention no.169. 
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Förkortningslista 
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1 Inledning  
 

 

1.1    Bakgrund  
 

Samerna är idag ett folk som lever i de norra delarna av Skandinavien, Sverige, Finland, Norge 

och Kolahalvön i Ryssland. Folkmängden uppskattas vara cirka 70 000 personer. Idag finns det 

cirka 51 samebyar i Sverige och de områden som samerna lever i kallas för Sapmí, eller med 

svensk traditionell benämning Lappmarken.1 De flesta samer bor i Norge och cirka 20 000 

samer beräknas bo i Sverige. Dessvärre finns det ingen exakt siffra då folkräkningarna ofta är 

opålitliga.2 Orsakerna till de osäkra siffrorna beror bland annat på de historiska kränkningar och 

rasidentifikationer som samerna utsatts för under åratal. Det här har i sin tur lett till att många 

samer valt att inte avslöja sin etniska identitet och härkomst.3  

 

År 1977 erkändes samerna som ursprungsfolk i Sverige. Genom tillkännagivandet var 

förhoppningen att samerna skulle få nya, utökade rättigheter under nationell rätt men också att 

de internationella rättigheterna skulle utökas. Sverige har sedan dess haft en positiv utveckling 

av de samiska rättigheterna, men det kommer regelbundet kritik från olika håll. Bland annat 

handlar det om samernas internationella urfolksrättigheter och om samernas rätt att nyttja samt 

bruka mark genom sedvanerätten, vilket blev en tydlig fråga efter Nordmalingmålet år 2011.  

 

Sverige kan på många plan anses vara ett förebildsland i frågan om de mänskliga rättigheterna 

och därför finns ofta en generell tanke om att även samernas rättigheter som ett urfolk 

tillgodoses på ett bra sätt. För de allra flest är det däremot oklart hur rättigheterna sett ut genom 

tiden eller hur rättigheterna ser ut idag. Samhällsdebatten om de svenska samerna har länge 

varit aktuell och efter att den svenske vice riksdagstalmannen Björn Söder (SD) gjorde ett 

uttalande där han menade att judar och samer inte är en del i den svenska befolkningen, tog 

debatten återigen fart. Utvecklingen av samernas rättigheter och ställning i det svenska 

samhället har med åren varit varierad men det finns fortfarande problem att lösa.  

 

  

                                                 
1 Korpijaakko-Labba s 52-53. 
2 SOU 2006:14 s 86. 
3 1976/77: KrU43 och Skogvang 2009 s 21-24. 
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1.2    Problematisering, syfte och avgränsning 
 

Rättsläget för de svenska samerna är omdebatterat och har förändrats mycket under de senaste 

30 åren. Idén till denna uppsats kom genom en föreställning att samernas rättigheter som ett 

urfolk tillgodoses av den svenska staten, då Sverige på många plan kan ses som ett förebildsland 

i frågan om mänskliga rättigheter. Frågan är om detta stämmer. Syftet med denna studie är 

därför att utreda den historiska utvecklingen av samernas rättigheter i Sverige för att sedan se 

hur rättsläget ser ut idag. Studien syftar även till att se hur den internationella rätten på området 

ser ut och hur den påverkar samernas nationella rättigheter. För att driva utredningen framåt har 

ett antal frågeställningar beaktats: hur ser samernas rättshistoria ut? Vad definierar ett urfolk? 

Och vilka rättigheter åtnjuter samerna som nationella minoriteter och urfolk? En slutlig analys 

blir således att se vilka framtida utmaningar Sveriges såväl som Nordens regeringar står inför 

och vilken ställning de tar till en gemensam nordisk samekonvention.  

 

För att examensarbetet ska hållas inom den ram som är tillåtet har ett antal begränsningar gjorts. 

Bland annat har den samiska rättshistorien har utretts ur ett nordiskt perspektiv med fokus på 

den svenska rätten, förändringar i rättssystemet och inrättandet av ett svenskt sameting. En stor 

del av det samiska rättsläget grundas i sedvanerätt och traditioner. Då studien inte ämnar till 

fördjupade kunskaper om sedvanerätten har dessa frågor fått ett begränsat utrymme med hänsyn 

till samernas nationella rättsläge, rättspraxis och förhållandet till internationell rätt. Frågorna 

har likväl fått en naturlig plats av studiens återkommande diskussion då de är viktiga för den 

allmänna samhällsdebatten. Två av same- och svensk sedvanerättsliga historias mest 

uppmärksammade fall, Skattefjällsmålet och Nordmalingmålet, har analyserats. Detta har gjorts 

i hopp om att få en större förståelse för hur det rättssystemet förändrats i frågor rörande 

samernas rättigheter.  

 

Även frågan rörande samernas vatten- och markutnyttjande är av vikt både inom nationell och 

internationell rätt. Dessa har beaktats även i detta arbete, dock med viss restriktivitet. Fokus har 

således varit att utreda samernas rättsliga historia och vilka rättigheter samerna har under 

internationell rätt. Genomgången av nationella och internationella konventioner har därför 

fokuserat på de mest relevanta källorna rörande samerna som nationell minoritet och urfolk i 

Sverige och Norden.  

 

 

1.3    Metod och material 
 

I denna studie har en rättsdogmatisk metod med rättshistoriska perspektiv och internationella 

utblickar gjorts. Då metoden är olika för alla jurister är en förklaring av begreppet i förhållande 

till denna studie på sin plats.  

 

Ordet dogmatisk, skriver professor Claes Sandgren i sin debattartikel Är rättsdogmatiken 

dogmatisk?, förknippas med den medeltida skolastiken och härstammar från den kristna 

teologin. Ordet syftar på föreställningen om att det finns en bestämd sanning om att någonting 

är rätt och har en auktoritet som är betydande. Vidare menar han att den dogmatiska studien 

ofta har en bestämd ram inom vilken arbetet utförs.4 Den rättsdogmatiska studien däremot är 

något mer komplicerad och det finns flera uppfattningar om vad begreppet omfattar, vilka ofta 

överlappar varandra. Det kan bland annat röra sig om att källorna används rangordnade efter 

sin legalitet. Det kan även betyda att ett arbete syftar till att fastställa gällande rätt och 

                                                 
4 Sandgren s 648. 
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systematiskt arbeta för att analysera den materiella rättssäkerheten utifrån vad som fastställs 

vara gällande rätt.5  

 

I detta arbete har ett visst fokus på rättskällehierarkin lagts i förhållande till den rättsdogmatiska 

metoden. Källorna rangordnas olika av olika jurister och i denna studie har lagtext och 

internationella åtaganden beaktats tillsammans med förarbeten, statliga utredningar och 

prejudicerande domar, vetenskaplig doktrin och artiklar. Det har således fallit sig naturligt att 

ge nationella och internationella lagrum en högre status bland rättskällorna. Dock är ämnet av 

sådan karaktär att förarbeten, rättspraxis och doktrin också visat sig vara av stor vikt. Som 

tidigare nämnts är den sociala debatten rörande samerättigheter stor vilket gjort det oundvikligt 

att inte beakta vissa sociala och samhällsvetenskapliga artiklar. Dessa har gett en större bredd i 

förståelsen för rättsläget och bidragit till att frågeställningarna kunnat ses ur ett mer objektivt 

perspektiv. Liksom Sandgren beskriver ämnar denna rättsdogmatiska studie att utreda gällande 

rätt och således även utreda den materiella rättssäkerheten av gällanderätten. Den materiella 

rättssäkerheten är en av studiens grundstenar. Begreppet rättssäkerhet kan delas upp under två 

kärnpunkter. För det första ska det inkludera en viss mån av förutsägbarhet av rättsliga beslut, 

processer och utsagor. För det andra bör det finnas en inneboende förståelse för den första 

punkten vilket gör att den offentliga makten ska utövas under lagarna, den så kallade 

legalitetsprincipen. 6 Den materiella rättssäkerheten grundar sig således i att materialet, så som 

lagtext och de rättsliga källorna, uppfyller dessa två kärnpunkter. Genom att utreda samernas 

rättsliga situation utifrån gällande rätt finns möjligheten att avgöra om rättsläget kan anses 

rättssäkert eller inte. 

 

Norden har sedan långt tillbaka en gemensam historia vilket även gäller samernas historia och 

rättigheter. Studien har tillämpat en viss metod där komparativa och internationella utblickar 

gjorts. Jämförelser med de nordiska ländernas, och då framförallt Norges, utveckling av 

samerättigheter förekommer. Detta för att kunna fastställa hur det samiska rättsläget i Sverige 

har utvecklats, ser ut idag och hur det kan utvecklas i framtiden. 

 

Olika material i denna rättsdogmatiska litteraturstudie har, som tidigare nämnts, beaktats. Då 

litteraturen om samerna och deras rättsliga historia är varierad har även valet av material blivit 

detsamma. Delar av studien fokuserar på samernas rättsliga historia vilket bidragit till att det 

fallit sig naturligt att beakta historisk och statsvetenskaplig doktrin. Även i dessa delar har 

förarbeten, så som statens offentliga utredningar, regeringsskrivelser och historiska kodicill, 

beaktats. Syftet med studien är att utreda gällande rätt, därför har nationella lagrum, 

internationella konventioner och gränsöverskridande fördrag genomgående undersökts.  

 

I frågan om definitionen av samerna som ett urfolk och nationell minoritet, samernas 

sedvanerätt och de mänskliga rättigheterna har den svenska sametingslagen, rennäringslagen 

och minoritetsspråklagen varit de lagrum som främst beaktats. Internationella källor som 

beaktats är de som ansetts betydande för nationella minoriteter och urfolk. Till dessa kan 

konventionerna UNDRIP, ICCPR artikel 27 och ILO konventionen nr 169 räknas. Dessa 

behandlar frågorna om nationella minoriteter och urfolk, vilket gjort att de varit betydelsefulla 

för utredningsarbetet. Den nordiska samekonventionen har även den beaktats. Denna har stor 

vikt för samernas nationella, internationella och mänskliga rättigheter över och mellan de 

nordiska gränserna. Då konventionen fortfarande bearbetas har kompletterande yttranden från 

bland annat sametingen beaktats. Dessa yttranden har varit viktiga för att ta ställning till och 

besvara studiens frågeställning.  

                                                 
5 Sandgren s 649-650.  
6 Beskrivningen är hämtad ur artikeln Om rättssäkerhet, Josef Zila, SvJT 1990 s 284. 
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1.4    Källkritik  
 

Studiens information har utgått från både statliga och samiska källor, så som statens offentliga 

utredningar och samiska hemsidor eller yttranden från det svenska sametinget. Det är därför 

viktigt att komma ihåg att fastän källorna är vetenskapliga eller inom ramen för denna 

vetenskapliga studie är informationen vinklad efter gruppens egna intressen. Staten har i 

utredningar påtalat vikten av utökade samerättigheter och behovet att införa åtgärdsprogram. 

Dock kan det inte anses helt rättvist att titta sig blind på staternas löften då förändringsarbetet 

kritiserats och förhalats. Samernas uppfattningar gentemot staten, även om de värnar om de 

egna intresset, är även de mycket viktiga då de ger denna studie ett bredare perspektiv om 

samerättigheterna. För att skapa balans i studiens material har även utredningar och information 

från något mer opartiska organ, t.ex. FN, även behandlats. 

 

 

1.5    Disposition 
 

Uppsatsens huvuddel inleds under kapitel 2 som redogör för samernas rättsliga situation genom 

tiderna: från 1000-talet när folket levde sida vid sida med det övriga samhället till 

kolonisationens början under Vasatiden. För att få en förståelse för rättssystemet under denna 

tid och förändringar med tiden fortsätter denna del att utreda Lappkodicillen, dess ursprung och 

rättsliga verkan. I kapitel 3 utreds den nationella rätten för samerna i Sverige. Här redogörs för 

instiftandet av det svenska sametinget, dess arbete och vikten av tinget i det svenska samhället, 

lagen om nationella minoriteter och rätten att använda sitt språk samt samernas traditioner 

genom sedvanerätten. Vidare utreds i kapitel 4 ett urfolks rättigheter. Kapitlet behandlar hur ett 

urfolk ska definieras utifrån nationella och internationella regelverk och de mest betydelsefulla 

internationella konventionerna UNDRIP, ICCPR artikel 27 och ILO-konventionen nr 169 

utreds och analyseras. I kapitel 5 utreds nuvarande problem och framtida utmaningar. Här ges 

en översikt av utkastet till den nordiska samekonventionen och på vilket sätt den har betydelse 

för samerna i Sverige. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattande analys om varför en 

gemensam nordisk samekonvention behövs utifrån ett historiskt och nutida samerättsligt 

perspektiv. I kapitel 6 redogörs sedan för studiens slutsats i förhållande till frågeställningarna. 
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2 Samernas rättshistoria 
 

 

2.1    Ett rättshistoriskt perspektiv 
 

Det samiska folket har funnits i Sverige i århundraden. Forskning pekar på att den samiska 

kulturen uppstod runt det första årtusendet e.v.t.7 Dock finns det ingen säker tidpunkt då det 

kan sägas att samer och den övriga befolkningen fick kontakt. Istället menar historiker att folken 

levt sida vid sida under alla år.8  

 

Samerna sades vara ett folk i norr som levde på att jaga, finna örter, var klädda i djurhudar och 

leva i ett med naturen. Så sent som 800-1000 e.v.t. har reliker och gamla gravar efter samer 

hittats. Den samiska historien har genom alla tider präglats av förtryck från omvärlden och 

historien har, i stället för att berättas ur ett samiskt perspektiv, berättats ur ett kristet perspektiv. 

Adam av Bremen beskrev samerna i sin skrift Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, 

från sent 1000-tal, som ett barbariskt folk vilka levde längs kusten vid Skandinaviens gränser. 

Några av dem hade redan då konverterats och andra var på väg att bli ”kristnade”. Den första 

rättsliga koden rörande samerna instiftades före 1100-talet och förbjöd folket att ha någon 

kontakt med samerna överhuvudtaget, detta för att gör samefolket till allmänna sägner.9  Redan 

under denna tidsera går det att se hur staten försökte förbise det samiska folket. 

Porträtteringarna av samerna var varierade men det går tydligt att se en distinktion mellan 

samerna och det kristna folket. 

 

Under 1500-talet levde samerna organiserat i byar. Dessa bestod av stora landområden där 

byborna själva nyttjade mark och vatten för jakt och fiske. Områdena var sedan uppdelade i 

flera mindre delar mellan familjerna och det har idag kunnat säkerställas hur gränserna mellan 

dem såg ut.10 Under denna tid var Sverige något av en mångkultur och ett flerspråkigt land 

vilket gjorde att samer inte var främmande för det övriga samhället.11 Kronan, som var den 

regerande beteckningen på dåvarande staten under Gustaf Vasas styre, hade sina egna 

lappfogdar. Lappfogdarna i sin tur hade i uppgift att driva in lappskatt från samerna. Land som 

samerna nyttjade genom sedvana var tidigt ett mål för att driva in skatt till staten. Marken 

kontrollerades av kronan och samerna hade rätten att nyttja marken i utbyte mot betalning.12 

Behandlingen av samerna innan 1100-talet och kontrollen av dem under Vasatiden har speglat 

samernas rättsliga situation så som den ser ut idag.  

 

Redan före 1600-talet och Vasatiden var samerna endast sedda som en inkomstkälla för staten. 

Förfogande över mark och vatten var kontrollerat av staten vilket bidrog till att samerna hade 

rätt att bruka marken genom att betala skatt till lappfogdarna. Under 1600-talet kom situationen 

att förändras då den svenska häradsrätten infördes. Det politiska systemet under 1600-talet 

bestod av ombudsmän som fördelade skattebördan och landområden inom lappbyarna. De 

högst uppsatta ombuden utgjorde tillsammans häradsrätten som dömde tvistemål gällande den 

svenska rätten och samernas sedvanerätt.13 Häradsrätten tog över många av lappfogdarnas 

                                                 
7 Förkortning, e.v.t. - efter västerländsk tideräkning. 
8 SOU 1999:25 s 53. 
9 Kjellström s 26ff.    
10 Lundmark 1998 s 33. 
11 SOU 1999:25 s 54. 
12 Nationalencyklopedin sökord: samer. 
13 Lundmark 2002 s 44-62 och Lundmark & Rumar 2008 s 107-234. 
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uppgifter. I samband med detta gavs en större markrätt till samerna och precis som de ”övriga 

bönderna” i samhället ansågs de ha rätt till det land de brukade. Samerna var representerade i 

flera av häradsrätterna och hade därigenom möjlighet att påverka uppdelningen av mark så att 

den följde den samiska sedvanerätten. Situation mellan samerna och staten varade dock inte 

länge. Under senare delen av 1600-talet började kronan åter hävda rätten till mark och vatten 

som samerna nyttjat. Kronan menade att samerna inte hade den rätt som de hävdade och att 

marken låg under kronans disposition.14 Det här blev starten för kolonisationen av det samiska 

samhället. Kolonisationen startade på de platser som ansågs vara samernas viktigaste 

bruksområden, längs kusten och vidare inåt land. Under 1700-talet var kolonisationen av 

samesamhället ett faktum. Genom kolonisationen och senare införandet av Lappkodicillen 

förlorade samerna mycket av den självständighet de haft under häradsrätten.15 De politiska, 

rättsliga och kulturella spår som denna tid gjort i samernas historia var ett startskott på den 

systematiska diskriminering som samerna senare fått utstå.  

 

 

2.2    Lappkodicillen 
 

Under mitten av 1700-talet skrevs fredsavtalen mellan Sverige och Norge (då tillhörande 

Danmark) och gränserna mellan de två länderna drogs. Fram tills dess var stora delar av norra 

Sverige och Norge utan gränser och låg inte till fullo under något lands jurisdiktion. Genom 

gränsdragningen utökade länderna sin suveränitet och fastlade sin jurisdiktion över områden 

som tidigare inte tillhört dem. Expanderingen av de två staterna påverkade samerna negativt då 

de själva inte bildat en egen stat. Länderna hävdade nu sin rätt till landområden som nyttjats 

och bebotts av samerna sedan en lång tid tillbaka och gränserna drogs genom samernas byar 

och bruksområden. Staterna började även reglera samernas medborgarskap och möjligheten till 

förflyttningar av renhjordar över gränserna.16 En konvention slöts i samband med de nya 

gränsdragningarna, Lappkodicillen även kallad Samernas Magna Charta, vilken tog hänsyn till 

vissa av samernas särskilda behov: 

 

”[…]som ömse sidors Lappar behöfva bägge Rikens land deras Rendjurs 

uppehälle; så har man i anseende till dem överenskommit om sådene inrättningar, 

som uti denna Gränse Tractats första Bihang eller Codecill innehållas”.17  

 

Lappkodicillen erkände samerna som ett eget folk. Syftet med koden var att reglera 

gränsöverskridande förflyttningarna av det samiska folket, bland annat i samband med renbete 

i enlighet med deras seder, och minska osämjor mellan de olika folken och staterna.18 

Lappkoden stadgade ett antal rättigheter: samerna gavs rätten att fritt välja sitt medborgarskap 

(3-9§§), den reglerade rätten till land och vatten (2, 10 och 12-14§§), samerna gavs friheten att 

vara neutrala i krig (10-11§§), rätten till att ha intern förvaltning (15-21§§), och slutligen 

regleringen att upprätta en självständig samisk domstol (22-27§§).19 I anknytning till 

Lappkodicillen instiftades även ett internt samiskt system kallat Lapperätten. De två 

regleringssystemen relaterade inte bara till frågor rörande samernas medborgerliga rättigheter 

och renskötsel utan även till samernas handelsrättsliga situation.20  

                                                 
14 SOU 2006:14 s 110-113. 
15 SOU 1999:25 s 54. 
16 SOU 1986:36 s 74 och Skr 2004/05:79. 
17 Artikel 3 i gränsdragningskontraktet, citat går att finna i Skr 2004/05:79 s 5.  
18 Skr 2004/05:79.  
19 Skr 2004/05:79 s 6.  
20 SOU 2005:116 s 312 och Den store norske leksikon sökord: Lappekodisillen.  
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Genom inrättandet av Lappkodicillen, och Lapperätten, fastslogs att vare sig Sverige eller 

Norge skulle förändra samernas etablerade rättigheter mer än nödvändigt för den statliga 

suveräniteten. 21 Genom ett sådant erkännande gavs en viss grad av suveränitet tillbaka till 

samerna men de blev trots allt inte helt självständiga från staterna. Samernas rättigheter kom 

alltså fortsatt att begränsas. 

 

Under mitten av 1900-talet lades användningen av Lappkodicillen tillfälligt på is för att göra 

plats åt ny lagstiftning, en gemenskapslag mellan Sverige och Norge, Felleskapsloven. Den 

tidigare lappkodicillen reglerade gränserna och förflyttningarna av samerna över gränserna. 

Efter införandet av felleskapsloven började emellertid friheterna i gränspassagen att luckras 

upp. Den nya lagen minskade återigen samernas rättigheter och fastställde fler finansiella 

skyldigheter.22 År 1972 instiftades ännu en ny konvention i Sverige och Norge, Renbeteslagen. 

Än en gång minskades samernas rättigheter och fler restriktioner för deras seder upprättades. 

Bland annat fastställdes på vilka områden renbete fick ske och under vilka tider som detta var 

tillåtet.23 Under hela senare delen 1900-talet var Lappkodicillen mer eller mindre osynlig. Först 

år 2005 gjordes ett officiellt återinförande av koden i Sverige. Efter att koden inte varit i bruk 

under ett halvt sekel gjordes vissa förändringar, dock behölls grunden i texten från 1751. Koden 

antogs med förbehåll för att den endast skulle ha en rättslig verkan fram till dess att en ny, mer 

omfattad lagstiftning gällande renskötsel, samernas sedvanor och marknyttjande etablerats.24  

 

 

2.3    En kort sammanfattning och analys av samernas rättshistoria 
 

Från att ha varit ett folk som staten skymfat undan har samerna nu blivit en del av samhället. 

Dock inte på sina egna premisser och med suveränitet från staten. Samerna är ett eget folk som 

borde kunna vara fritt från staten, men då de inte har ett ”eget land” utan lever som nomader 

och förflyttar sig efter sina betesmarkstraditioner uppstår det en krock i systemet. Markägare 

vill ha rätten till sin egen mark och samerna vill ha rätt att nyttja mark genom sedvanerätten. 

Den svenska staten har i alla tider nyttjat samerna som en inkomstkälla. Det var först på 1600-

talet när häradsrätten infördes som samerna fick möjligheten att inkluderas och säga sin mening 

i beslut rörande sina egna seder, vilket i ett senare skede blivit viktigt i frågan om samernas 

urfolksrättigheter.25   

 

Införandet av lappkodicillen och gemenskapslagen mellan Sverige och Norge kom successivt 

att begränsa samernas möjlighet till inflytande i samhället. Fler restriktioner rörande samernas 

seder inrättades och återigen kom samerna att ses endast som en inkomstkälla än som ett eget 

folk. Detta blev ett bakslag i för det samiska folkets självständighet. Lappkodicillen uttrycker 

något diplomatiskt att koden inte ska inskränka samernas rättigheter mer än vad som är 

nödvändigt för statens suveränitet. Detta skulle kunna anses som ett kryphål för staten. Så länge 

en inskränkning kan motiveras och är grundad i statens suveränitet behöver staten inte 

tillgodose rättigheterna på samma sätt. Frågan är om detta är fallet än idag?  

 

Vid det officiella återinförandet av lagen år 2005 framlades att lappkodicillen hade en rättslig 

verkan fram till dess att en mer omfattande lag på området stiftades. Det kan därmed sägas att 

                                                 
21 Skr 2004/05:79 s 6. 
22 SOU 2005:116 s 148 och Den store norske leksikon sökord: Lappekodisillen.  
23 SÖ 1972:15 och prop. 1972:16. 
24 SOU 1999:25 s 66 och Skr 2004/05:79 s 6ff.  
25 Se kap. 4.2. 
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staten själv återinförde möjligheten att, till en viss gräns, inskränka samernas fri- och rättigheter 

och samtidigt uttalade att ett nytt regelverk måste vara ”gott nog” för att införas. Det skulle 

således kunna antas att staten genom återinförandet av lappkodicillen även fastslagit 

möjligheten att begränsa de samiska rättigheterna. Det kan förvisso förmodas att 

inskränkningen i dagens läge bör följas av proportionalitetsprincipen26 och att det måste finnas 

ett visst förbehåll för de fundamentala mänskliga rättigheterna. Kan detta i så fall vara en grund 

till att Sverige skulle försöka förhala processer om införandet av nya regelverk? 

 

Samhället förändras och trots att koden vid återinförandet år 2005 fick vissa förändringar 

innehåller koden fortfarande samma grundramar, vilka idag appliceras i frågor rörande 

samernas rättigheter. Trots att samernas sedvanerätt är begränsade genom koden fortsätter de 

att bruka mark och vatten utifrån sina seder. Här uppstår det något av en krock, då markägare 

ständigt uttrycker att samernas sedvanor inkräktar på deras äganderätt. Den kod som instiftades 

för att förhindra osämjor mellan markägare och samer har idag inte fullt samma funktion som 

för 250 år sedan, då rättsläget och samhället ständigt förändras.  

  

                                                 
26 En inskränkning måste således ha lagstöd och får inte gå längre än vad som kan anses behövligt för att 

uppfylla syftet. Finna rätt s 69.  
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3 Nationell rätt 
 

 

3.1    En introduktion 
 

För att få en bredare förståelse för samernas rättsliga situation är samernas rättsutveckling 

genom historien en viktig del. Som ovan beskrivits har samernas rättshistoria varit varierad och 

efter kolonisationen fortsatte rättigheterna att begränsas. År 1977 kom emellertid en 

förhoppning om förändring för samerna då de erkändes som ett urfolk i Sverige.27 Erkännandet 

har dock haft varierad effekt och med åren har flera steg för att öka samernas självständighet 

och rättigheter i det svenska samhället tagits. Bland annat inrättades 1993 det svenska 

sametinget och år 2009 en nationell språklag28 och minoritetsspråklag29 för att öka kunskapen 

och förståelsen för det samiska samhället samt öka deras självständighet.  

 

Samerna har under alla år kämpat för sin självständighet,30 men trots det uppstår det ofta en 

krock med det ”övriga” samhället när det kommer till samernas rätt att nyttja och bruka mark 

efter sina seder och traditioner. Det första prejudicerande fallet rörande samernas rättigheter 

som ett minoritetsfolk var Skattefjällsmålet, NJA 1981 s. 1. Fallet rörde motsättningar mellan 

samernas sedvanebruk av mark till renbete, rättssystemet och samhällsvärderingar. Ett senare 

prejudicerande fall som återigen tog upp samernas sedvanerätt till mark var Nordmalingmålet, 

NJA 2011 s.109. De två fallen har blivit vägledande och grunden till samernas sedvanerätt 

enligt svensk rätt idag.  

 

Mot denna bakgrund undersöks i denna del bland sametingets funktion, den nationella rätten 

för samerna utifrån de två kända fallen och slutligen om minoritetsspråkslagen påverkar 

samernas situation något.  

 

 

3.2    Det svenska sametinget  
 

Den samiska rättshistorien är viktig för att förstå och kunna se hur rättsutvecklingen har varit 

fram till idag. Samerna fick under senare delen av 1900-talet fler begränsade rättigheter men 

trots det skedde det förändringar i rättsläget vilket sågs som ett framsteg för samerna som under 

alla år kämpat för sin självständighet.31 År 1977 erkändes de svenska samerna som ett urfolk, 

efter att tidigare haft en status som nationell minoritet.32 Som ett led i samerättsutredningen 

SOU 1989:41 inrättades år 1993 det svenska sametinget, vilket blev ytterligare ett steg i arbetet 

för samernas självständighet.  

 

Det svenska sametingets uppdrag är att besluta om fördelningen av ekonomiska bidrag till 

samisk kultur och organisationer. Det har också uppgiften att utse en sameskolstyrelse, främja, 

bearbeta och fastställa mål om det samiska språkarbetet. Vidare är det sametingets uppgift att 

bidra till planeringen av och bevaka de samiska behoven som samhället bör beakta. Till dem 

                                                 
27 Prop. 1976/77:80 s 44 och 1976/77: KrU43 s 1. 
28 Språklagen [2009:600]. 
29 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk [2009:724] (cit. Minoritetsspråklagen).  
30 Se kap 2.  
31 Se kap 2.  
32 Prop. 1976/77:80 s 44 och 1976/77: KrU43 s 1. 
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hör bland annat rennäringen.33 Arbetet genomförs i samarbete med svenska myndigheter. I 

samband med dessa tar tinget ofta initiativ för att utbilda myndigheternas personal inom 

samiska näringsutvecklingsfrågor. Sametinget driver ett aktivt arbete för att utveckla och bevara 

en levande samisk kultur grundad på en ekonomisk hållbarhet. Målet är att öka samiskt 

självbestämmande i det svenska samhället.34 I korta drag kan det sägas att sametinget är den 

allmänna rösten för det samiska folket och har haft stor betydelse för samernas 

självständighet.35 Även den svenska regeringen driver, parallellt med sametingets arbete, ett 

arbete för att öka kännedomen om den samiska kulturen, religionen och språket i de svenska 

skolorna. Målet är att förändra läroplanen inom det obligatoriska och frivilliga skolväsendet för 

att skapa kunskap och förståelse.36  

 

 

3.3    Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 

Ytterligare ett steg för att öka samernas, och minoriteters, rättigheter och självständighet i 

Sverige kom genom införandet av en lag [2009:724] om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (minoritetsspråklagen). Dock har lagen fått nationell kritik för att den inte haft 

sådan inverkan på samhället som det var tänkt från början.  

 

Det finns idag fem nationella minoritetsgrupper i Sverige: samer, sverigefinnar, tornedalingar, 

judar och romer. Europarådet har implementerat två konventioner som blivit grunden för 

minoriteters särställning inom den svenska rätten: Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (EKNM)37 och Den europeiska stadgan om landsdels eller 

minoritetsspråk.38 EKNM syftar till att skydda nationella minoriteter så att de kan fortsätta 

utvecklingen av sin kultur utan att frukta för sin fortsatta existens. Den förbjuder, precis som 

den svenska diskrimineringslagen, diskriminering mot någon av de skyddade 

minoritetsgrupperna på grund av etnisk tillhörighet.39 Genom antagandet av EKNM har Sverige 

åtagit sig uppgiften att främja jämlikhet mellan minoritets- och majoritetsgrupper på alla 

ekonomiska, sociala, politiska och kulturella plan. Minoritetsgrupperna ska också ha 

möjligheten att utveckla och bevara sin kultur och identitet genom såväl språk och religion som 

genom sina traditioner.40  

 

För att tillhöra en minoritetsgrupp finns det vissa krav att uppfylla, vilka kan sägas gå hand i 

hand med de kriterier som bör uppfyllas för definitionen av ett minoritetsspråk. För det första 

ska det finnas en grupp med uttalad samhörighet som går att särskilja från den övriga 

befolkningen. För det andra bör det finnas religiösa, språkliga eller kulturella samhörigheter i 

gruppen som även de skiljer sig från samhällets majoritet. För det tredje, självidentifikation: att 

det finns en uttalad vilja hos gruppen att behålla sin identitet som minoritet. Till sist ska det 

finnas en historisk eller långvarig knytning till Sverige.41 Dessa kriterier passar även in på den 

generella definitionen som vi kan se av vem som anses tillhöra ett urfolk.42 Även om 

minoritetsgruppen eller språket inte skulle uppfylla det sista kravet, om historisk anknytning 

                                                 
33 Sametingslag [1992: 1433] 2:1. 
34 Skr. 2001/02:83 s 92-93. 
35 Se kap. 4.2. 
36 Skr 2001/02:83 s 91. 
37 SÖ 2000:2. 
38, SÖ 2000:3. 
39 EKNM artikel 4 p 1.  
40 Clevesköld 2012 s 37ff. 
41 Prop. 1998/99:143 s 31. 
42 Se kap. 4.2. 
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till Sverige, går det att tillgodo se flera av minoritetsspråkrättigheterna. Språken kan således 

delas upp i territoriellt bundna eller obundna språk.43  

 

Territoriellt bundna och obundna språk tydliggörs genom den europeiska stadgan om landsdels 

eller minoritetsspråk och preciseras i regeringens proposition om nationella minoriteter. Ett 

territoriellt bundet språk är det som används inom ett speciellt område inom landet. Till skillnad 

anses ett territoriellt obundet språk vara ett språk:  

 

”[…]som används av medborgare i en stat som avviker från det eller de språk som 

används av resten av befolkningen i den staten, men som, trots att de av hävd används 

inom den statens territorium, inte kan identifieras med en bestämd del av den”.44 

 

Även om beskrivningen är något vag går det att tolka att de territoriellt obundna språken bör 

särskilja sig från majoritetsspråket och användas av tillräckligt många människor för att det ska 

ha en plats som minoritetsspråk. De språk som kan bindas till en historisk plats ges i regel ett 

starkare skydd än de territoriellt obundna språken. I Sverige anses samiska, finska och 

meänkieli (tornedalsfinska) som territoriellt bundna språk och åtnjuter därmed ett starkare 

skydd. Personer som talar ett territoriellt bundet språk ger t.ex. fler möjligheter att använda sitt 

språk vid kontakten med myndigheter, domstolar eller inom vård och omsorg.45 Rättigheterna 

utökades genom Språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som 

infördes år 2009.46 Genom införandet av minoritetsspråklagen ges nu rätten till tolk och 

assistans vid kontakt med myndigheter i alla ärenden där en enskild är involverad.  

 

I propositionen till språklagen lades fyra mål för landets språkpolitik fram. Det första är att det 

svenska språket ska vara huvudspråket i Sverige: det andra, att svenskan ska vara ett komplett 

och samhällsbärande språk: det tredje, att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och 

begriplig samt: det fjärde, att alla har rätt till språk, att utveckla och använda sig av ett 

modersmål eller ett av de nationella minoritetsspråk och få möjligheten att lära sig främmande 

språk.47 Riktlinjerna i språklagen kom även att fastslå bestämmelser rörande de nationella 

minoritetsspråken: samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Språklagen fastställer 

de svenska nationella minoritetsspråken och påvisar att ”det allmänna har skyldigheten att 

skydda och främja nationella minoritetsspråk”.48 Nationella minoriteter ska därigenom få 

möjligheten att lära sig, utveckla och använda sitt språk, i enlighet med åtagandena genom 

Europarådets avtal.49  

 

Efter införandet av språklagen antogs en minoritetsspråklag, som ersatte lagen om rätt att 

använda samiska i domstolar och förvaltningsmyndigheter.50 Minoritetsspråklagen refererar 

frekvent till bestämmelserna i språklagen och konventionerna genom Europarådet. Detta 

framförallt rörande frågor om vilka grupper och språk som inkluderas inom lagens ramar.51 

Lagen ger individer rätten att bruka sitt språk i kontakten med myndigheter och domstolar, men 

                                                 
43 Prop. 1998/99:143 s 32. 
44 Prop. 1998/99:143 s 90. 
45 Prop. 1998/99:143 s 78-86, s 135. 
46 Språklag [2009:600] och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk [2009:724] (cit, 

Minoritetsspråklagen).  
47 Prop. 2005/06:2 s 14. 
48 Språklagen 7-8§§. Citat, språklagen 8§. 
49 Språklagen 7-14§§.   
50 Lag [1999: 1175] om rätt att använda samiska i domstolar och förvaltningsmyndigheter.  
51 Minoritetsspråklagen 2§.  
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också rätten att bruka sitt modersmål i skolgång eller vid service och omvårdnadstillfällen.52 

Det kan därför sägas att minoriteter i Sverige, genom införandet av minoritetsspråklagen, har 

fått ett ytterligare skydd. Grupper som talar ett nationellt minoritetsspråk har nu ett större 

inflytande i exempelvis frågor som berör dem och informationsdelgivning på sitt modersmål.53  

 

 

3.3.1 Kritik mot lagen 

 

Efter införandet av minoritetsspråklagen gavs Länsstyrelsen i Stockholm och det svenska 

sametinget tillsammans ett uppföljningsansvar rörande myndigheternas tillämning av 

minoritetsspråklagen. I rapporten Nationella minoriteter – Rapport om tillämpningen av lagen 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 201354 klarläggs brister i lagstiftningen. Det 

uttrycks bland annat att tillämpningen av lagen ofta faller sig olika beroende på det lokala 

intresset för minoritetspolitiken. Likväl är möjligheterna att påverka situationen och förändra 

rätten olika mellan de olika kommunerna och myndigheterna. Tillsammans är det 

Länsstyrelsens och sametingets åsikt att ansvaret för kommuner, landsting och myndigheter är 

otydligt. Ansvaret bör således tydliggöras och de föreslår att tillsynsåtgärder bör införas. 

Länsstyrelsen och sametinget betonade även att möjligheten för enskilda minoritetsgrupper att 

uttrycka sitt missnöje och kräva en bättre tillämpning av sina rättigheter bör stärkas.55  

 

 

3.3.2 Självbestämmande genom sametinget och minoritetsspråklagen, en kort analys 

 

En del i införandet av det svenska sametinget var att öka samernas självständighet i frågor som 

rörde dem. Detta kan sägas ha haft en relativt stor genomslagskraft. Sametinget har blivit 

samernas gemensamma röst i samhället och driver ständigt frågor för att förbättra situationen 

för samerna i det svenska samhället. Ett införande av den nationella minoritetsspråklagen år 

2009 skulle även den bli ett steg mot att stärka skyddet för svenska minoritetsgrupper. För 

samerna som erkänts som ett nationellt urfolk borde lagen ha fått en stor inverkan för deras 

självständighet, speciellt med hänsyn till ställningen som både nationell minoritetsgrupp och 

urfolk. Det kan däremot sägas att denna lag inte fått den kraftfulla inverkan som det var tänkt 

från början. Som går att se ovan har både sametinget, som den gemensamma rösten för 

samefolket, och en svensk myndighet kritiserat lagen och hittat brister i tillämpningen. Det 

skulle kunna sägas att likhetsprincipen vid tillämpandet av minoritetsspråklagen bortses från i 

större utsträckning än vad som borde anses acceptabelt. Genom att svenska myndigheter och 

kommuner tillämpar denna princip ska det säkerställas att alla står lika inför lagen och att alla 

fall där de faktiska förutsättningarna är likvärdiga ska behandlas lika. Principen skulle kunna 

jämställas med likabehandlingsprincipen, för att motverka diskriminering.56 Kritik mot 

kommuner och myndigheter när det gäller tillämpningen av minoritetsspråklagen kan därför 

anses befogad. Lagen tillämpas inte effektivt och rättigheterna för minoriteter i Sverige 

säkerställs därför inte i den grad som sig bör. Som framgår av rapporten är minoritetsgrupper 

högst beroende av kommuners och myndigheters individuella intresse för frågorna. Genom att 

likhetsprincipen vid tillämpningen av minoritetsspråklagen frångås är ett antagande att den 

                                                 
52 Minoritetsspråklagen 17-18§§. En kommun som erbjuder plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet 

ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det en plats på en verksamhet där minoritetsspråket bedrivs. Den 

som så begär ska även få möjlighet att bruka sitt språk inom ramen för service så som äldreomsorg i den mån 

personal kunnig inom språket kan erbjudas.  
53 Minoritetsspråklagen 3-5§§. 
54 Länsstyrelsens rapport 2013.  
55 Länsstyrelsens rapport 2013.  
56 Finna rätt s 68. 
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olika tillämpningen av lagen innebär en direkt eller indirekt diskriminering av samerna, likväl 

som andra svenska minoritetsgrupper.  

 

Det svenska sametinget skulle kunna ses som ett slags övervakningsorgan till bland annat frågor 

som tillämpningen av minoritetsspråklagen. Syftet med ett svenskt sameting är att driva frågor 

för att öka det samiska självbestämmandet och främja att den samiska ekonomiska, kulturella 

och sociala välfärden får möjlighet att utvecklas. Tinget kan därför höja en kritisk röst och 

tilldelas uppgifter så som ovan, t.ex. att utreda tillämpningen av en redan implementerad lag. 

Det kan alltså hävdas att tinget i viss mån är ett kontrollerande organ för statens räkning. 

Sametinget är alltså fortfarande till stor del kontrollerat av den svenska staten och inte 

självständigt i den mån som det kanske borde för att samerna ska kunna åtnjuta full suveränitet 

från staten. En förklaring skulle kunna vara att samerna inte är ett folk med egna statsgränser.57 

Det skulle kunna påstås att samerna trots erkännandet som ett urfolk fortfarande behandlas som 

en nationell minoritetsgrupp och efter minoritetsspråklagens införande med ett territoriellt 

bundet språk. Rättigheterna finns där men inte i den mån som kanske bör för att klassas som ett 

urfolk.58  

 

Det finns fortfarande kritik att rikta mot tillämpningen av nationell skyddslagstiftning. En 

förändring skulle kunna vara en implementering av annan, internationell lagstiftning och 

införande av ett oberoende övervakningsorgan, i syfte att endast övervaka minoriteters- och 

urfolkens rättigheter. 

 

 

3.4    Betydande fall för samernas sedvanerätt i Sverige 
 

Två fall som har haft stor betydelse för svensk rättspraxis när det kommer till samernas 

sedvanerätt och land- och vattenrättigheter är Skattefjällsmålet och Nordmalingmålet. 

Skattefjällsmålet avgjordes i HD 1981 och behandlade frågan om samerna hade någon rätt till 

fjället utöver den rätt de åtnjöt genom rennäringslagen59. Äganderätt och nyttjanderätt utifrån 

samernas ställning som svensk minoritet var här två frågor som var i fokus. Nordmalingmålet, 

ett fall som avgjordes i HD 2011, gällde samernas rätt att bedriva renskötsel på privata ägares 

mark. Här beaktade domstolen det tidigare prejudicerade fallet från 1981, men diskuterade 

främst samernas rätt till nyttjande av mark genom sedvana och urminnes hävd.  

 

Hur begreppet urminnes hävd ska tolkas har regelbundet diskuterats. Ett likställt begrepp med 

urminnes hävd har varit ’av ålder’, som använts i den gamla jordabalken. Därigenom anges 

urminnes hävd vara rättigheter för t.ex. fast egendom som oavbrutet besuttits, nyttjats och 

brukats sedan en tid då ingen minns, eller att ingen minns hur egendomen kommit i någons ägo. 

Ett återkommande problem rörande samernas renbete har varit att marken inte brukats 

kontinuerligt. Renhjordarna flyttas ständigt och brukande av en och samma mark kan ske med 

10-15 års mellanrum.60 Det går att förskaffa sig äganderätt och bruksrätt genom urminnes hävd 

och den föreslagna tidslängden för urminnes hävd ska röra sig om en tidsram om minst 90 år, 

eller tre generationer.61  

 

                                                 
57 Se kap. 2.2.  
58 Se kap. 4. 
59 Rennäringslag [1971:437]. 
60 Bengtsson 2011 s 528-529. 
61 Bengtsson 2004 s 80 och Undén 1965 s 144. 
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Det finns sex grundläggande förutsättningar för att urminnes hävd ska föreligga: för det första, 

antagandet om en tidigare ägare: för det andra, krav på ägande eller kontinuerligt bruk av 

egendomen: för det tredje, kravet på ett mindre och avgränsat område: för det fjärde, det ska ha 

pågått intensivt bruk av och arbete på egendomen: för det femte, obehindrad besittning och 

bruk: och för det sjätte, det ska finnas bevisning om besittning och bruk av egendomen.62 När 

det kommer till definitionen av urminnes hävd utgås ofta från att en konflikt mellan tidigare 

ägare och nuvarande nyttjare av marken föreligger.63 De olika förutsättningarna utreddes även 

av HD i de nedan nämnda domarna.  

 

 

3.4.1 Skattefjällsmålet 

 

I det svenska Skattefjällsmålet yrkade flera samebyar och enskilda samer att de hade en större 

rätt till renbetesfjäll i Jämtland än vad staten hade. De grundade sin utsaga på äganderätten och 

privaträttsliga grunder. Samerna hävdade att rätten genom urminnes hävd, ockupation som 

pågått sedan lång tid tillbaka, övergått i äganderätt. Staten å sin sida hävdade att det inte fanns 

någon sådan typ av äganderätt till marken.64  

 

I Högsta domstolsförhandlingarna ville samerna att hänsyn till deras särställning som nationell 

minoritet skulle beaktas och argumenterade för att äganderätten och samernas rättigheter skulle 

ses ur ett historiskt perspektiv. Staten hävdade däremot att en äganderätt inte kunnat uppkomma 

via en ockupation av så stort område, då detta krävde bearbetning och en värdeökning av 

marken sker med tiden. Äganderätt via urminnes hävd, som samerna hävdade, var inte möjlig 

då landets dispositionsrätt hela tiden tillhört kronan.65 HD poängterade i domskälen att frågan 

i målet inte var att fastställa samernas ställning som nationell minoritet, utan snarare att utreda 

den civilrättsliga tvisten gällande äganderätt och marktillhörigheten. Dock inflikades att 

samernas ställning som minoritet hade betydelse i sammanhanget.66  

 

HD beskriver i fallet utifrån rennäringslagen att samernas rätt ska tolkas som en bruksrätt, inte 

som en äganderätt. Då rennäringslagen har sin grund i renbeteslagen från 1886 ansåg HD att 

det var viktigt att utreda vilken rätt samerna hade till fjället före 1886. Svårigheterna att utreda 

detta ansågs vara bristen på skriftligt material och bevisning, då mycket av den samiska kulturen 

förs vidare via tal och inte skrift. HD ansåg dock att bevisbördan inte bara skulle ligga på en 

part då båda parterna hävdade äganderätt.67 I fallet utredde HD innebörden av orden ockupation 

och urminnes hävd i förhållande till samernas rättigheter, då marken inte nyttjats eller brukats 

med odling eller fast bosättning vilket enligt lagen ansågs vara det vanliga. HD klargjorde 

därför att vissa rättigheter kan uppstå genom urminnes hävd. Under 1600-talet hade samerna 

möjligheten att bruka landet på annat sätt än genom odling eller bosättning och ändå inneha 

skattemannarätt. Det fanns även rättspraxis från 1900-talet som visade äganderätt genom 

urminneshävd ”när markområden väl inte uppodlats men dock nyttjats på det sätt som varit 

naturligt med hänsyn till markens art”.68 Detta ansåg dock HD rörde sig om ett undantag då 

det inte var säkert under vilka omständigheter denna bedömning skulle kunna fastställas 

eftersom Skattefjällsmålet handlade om stora markområden för renskötsel.  

                                                 
62 Allard 2010 s 29. 
63 Allard 2010 s 12-16. 
64 NJA 1981:1 s 9 och 20. 
65 Se kap. 2. 
66 NJA 1981:1 s 175. 
67 NJA 1981:1 s 182. 
68 NJA 1981:1 s 190. 
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För att fastställa samernas rättshistoriska ställning utreddes flera historiska källor. Det 

huvudsakliga materialet som behandlades var brev och skrivelser från Vasatiden. Dessa var 

dock svåra att tyda, vilket gjorde det svårt att säkerställa samernas historiska ställning under 

Vasas styre. Under 1600-1700-talet fanns inte den enskilda äganderätten så som den ser ut idag. 

Det handlade då om en ”skattemannarätt” vilket innebar en nyttjanderätt som kunde gå i arv, 

medan den huvudsakliga äganderätten tillhörde kronan. Trots denna utredning ansåg HD att 

rättsläget var otydligt. En bruksrätt under denna period kunde inte ensamt fastställa samernas 

skattemannarätt genom ockupation eller urminnes hävd. Den kunde heller inte sägas fastställas 

säkert genom att samerna nyttjat marken under lång tid.69  

 

Efter 1700-talet övergick samerna från att vara halvnomadiska, med sättningar i fasta byar, till 

att bli helnomader, vilket gjorde att de kom att bruka marken i fjällen än mer. De samiska 

samhällena började koloniseras och den första renbeteslagen ersattes genom införandet av 

Lappkodicillen. HD menade att skog och mark genom denna kod ansågs herrelösa, men den 

gav inte samerna någon extra rätt till marken. Den generella svensk-samiska historien har aldrig 

fokuserat på samerättigheter. Men genom införandet av lappkodicillen stärktes tanken om att 

samerna ansågs ha rättigheter som ett eget folk. En vändning kom genom skattefjällsbrevet 

som, enligt HD, stärkte samernas försummade rättigheter under början av 1800-talet och 

kolonisationen. Brevet fastlade avgränsningarna av samernas betesmarker på renbetesfjällen 

och fastslog gällande rätt, att samerna har rätt till åretruntbetesmarker.70 Genom detta kom HD 

fram till frågan i målet: staten ansågs ha äganderätten till fjället utifrån den gamla renbeteslagen 

och samerna kunde anses ha en bruksrätt till fjället.  

 

I domslutet var justitierådet Bertil Bengtsson avvikande, då han ansåg att samerna fram till 

lagstiftningen 1886 haft ensamrätt i nyttjandet av Skattefjället. Myndigheterna införde vissa 

begränsningar, mot t.ex. ersättning, genom lagstiftningen. På grund av detta ansåg Bengtsson 

att samerna behandlats negativt då de inte hade nyttjanderätten eller ansågs ha förvärvat marken 

genom urminnes hävd. Bengtsson menade att en negativ särbehandling skulle varit befogad om 

ett legitimt skäl funnits, vilket han alltså inte ansåg att det fanns. Enligt honom kom domen att 

diskriminera samerna som nationell minoritet.71  

 

 

3.4.2 Nordmalingmålet 

 

I Nordmalingmålet, NJA 2011 s 109, yrkade ett flertal fastighetsägare att det inte fanns någon 

sedvanerätt till vinterbete på fastighetsägarnas mark i Nordmalings kommun. I fallet utredde 

HD på vilka platser samerna genom ”gammal sedvana” hade rätt till vinterbete och vad som 

kunde anses vara sådan sedvana.  

 

Den sedvanerätt som samerna har rörande renskötselrätten säkerställs i rennäringslagen och 

fastställdes senare genom skattefjällsmålet.72 Den tidigare renbeteslagen 3§ fastställer att 

renbete endast får bedrivas 1 oktober till den 30 oktober. Genom en tolkning av renbeteslagen 

ansåg HD att avsikten inte varit att begränsa samernas rätt till vinterbete efter vad som fastställts 

genom urminnes hävd. HD utredde även skillnaden på uttrycken ”gammal sedvana” och ”av 

ålder” och fastslog att de olika uttrycken i grunden har samma betydelse som ”urminnes 

                                                 
69 NJA 1981:1 s 194. 
70 SOU 2006:14 s 423. 
71 NJA 1981:1 s 249-253. 
72 Rennäringslagen 1§ 2 st.  
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hävd”.73 I Nordmalingmålet ansågs dock tidsaspekten vara av största vikt för att utreda vad som 

kan anses som urminnes hävd. För att uppfylla rekvisitet urminnes hävd ansåg HD att det skulle 

röra sig om ett faktiskt bruk av marken som kan anses som godtagbart och att detta bedrivits 

under mer än en generation; ett minimum om 90 år ansåg HD var rimligt. Även frågan om 

regelbundenhet i nyttjandet av ett markområde utreddes och där utgick HD från de faktiska 

omständigheterna kring hur renbete går till. Ett återkommande bruk av mark skulle kunna röra 

sig om en tidsfrist om 12 år eller än mer sällan om det rör sig om reservmarker som inte nyttjas 

regelbundet men som ändå ansetts etablerade. Genom att uttrycka ”tydliga och välgrundade 

invändningar”74 kan markägare hindra att sedvanerätten etableras. Men, när en sedvana väl 

etablerats har rätten att motsätta sig den upphört eftersom en sedvana består av förståelse och 

godtycke från alla parter.  

 

Normalt ligger bevisbördan i en tvist på parten som hävdar att en sedvanerätt utifrån urminnes 

hävd föreligger. Då samernas kultur bygger på en muntlig tradition finns det sällan några 

skriftliga källor och därför kan sedvanerätten vara svår att bevisa. Detta menade HD var fallet 

för båda parter i Nordmalingmålet. Samerna argumenterade för sin särställning som nationell 

minoritet och urfolk utifrån både nationella och internationella regelverk vilket inte ansågs 

hållbart då målet främst rörde sig om civilrättsliga frågor: ”Att samerna behöver bibehålla sin 

rätt till vinterbete för att kunna bedriva renskötsel kan inte vara ett argument i detta mål, som 

gäller just om samerna har den rätt till vinterbete som de påstår”.75 HD betonade att sättet som 

renskötsel idag bedrivs har förändrats mycket sedan slutet av 1900-talet då Skattefjällsmålet 

avgjordes. Det kan alltså ses som naturligt att vissa beten inte används lika ofta som andra. HD 

gjorde ett konstaterande efter en tillbakablick på uttalanden från 1886 gällande samernas rätt 

till vinterbete. Därav framgick att samernas bruk av betesmarkerna pågått under lång tid och 

aldrig ifrågasatts. Samma tillförlitliga resultat har visats även vid senare utredningar. Därför 

valde HD att grunda domslutet på dessa uppgifter. Samerna fick därför rätt i frågan om att det 

fanns en etablerad sedvanerätt rörande renbete i Nordmalings kommun.76  

  

 

3.4.3 Motsättningar gällande samernas sedvanerätt, en analys 

 

En kan fråga sig om rättsläget för samerna efter de olika domarna har förändrats och om 

Nordmalingmålet gjort att Skattefjällsmålets prejudicerande verkan kan anses förgånget. Enligt 

Bengtsson kan de två domarna anses ha en parallell verkan. Skattefjällsmålet rör åretruntbete 

grundat på urminnes hävd, medan Nordmalingmålet berör vinterbetesmarker grundat i 

sedvanerätten. Efter Nordmalingmålet används inte begreppet ”urminnes hävd” så som tidigare. 

Bengtsson menar att HD genom detta öppnade tolkningsutrymmet av lagen och därigenom 

förenklade rättsläget.77 Denna tes kan dock kritiseras. Genom att domstolen väljer att införa en 

friare bedömning av begreppet urminnes hävd går det inte längre att likställa med sedvanerätten. 

Detta menar även Christina Allard. Hon ifrågasätter bland annat om Nordmalingmålet gjort att 

begreppet urminnes hävd inte längre är applicerbart vid tvister om åretruntbetesmarker. Detta 

inte är troligt, enligt henne, då sedvanerätten inte kan ligga till grund för äganderätten. Enligt 

Allard måste äganderätt genom sedvana kombineras med ockupation. Finns inte det är 

begreppet urminnes hävd den naturliga grunden för att äganderätten skulle vinna laga kraft.78 

                                                 
73 NJA 2011:109 s 5-10. 
74 NJA 2011:109 p 13. 
75 NJA 2011:109 p 20. 
76 NJA 2011:109 s 46-51. 
77 Bengtsson 2011 s 530-532. 
78 Allard 2011-2012 s 117-121 och s 127. 
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På ena sidan finner vi således Allard som menar att lagstiftningen rörande samernas renbete 

och sedvanerätt allt som oftast är otydlig och att Nordmalingmålet är ett bra exempel på 

rättsutveckling inom området, vilket hon anser bör uppmuntras.79  

 

På andra sidan finner vi Bengtsson, som menar att Nordmalingmålet visar motsättningar mellan 

politiska och juridiska bedömningar rörande samefrågor. Detta menar han visar sig genom att 

tidigare regeringar inte lagstadgat vad HD slog fast i domen, även om grunderna för lösningen 

var goda.80 Både Bengtssons och Allards argumentation kan anses logisk och är på olika 

punkter viktig för samernas sedvanerätt. Bengtsson lyfter en viktig poäng i att Nordmalingmålet 

visar de politiska och juridiska motsättningarna rörande rättsläget, något som måste 

uppmärksammas. Dock kan Allards tolkning sägas ge mer stöd åt samernas nyttjanderätt av 

mark genom sedvanerätt, samtidigt som den ger en god utredande grund. Allard presenterar 

även ett alternativt synsätt i frågorna rörande samernas sedvanerätt genom begreppet urminnes 

hävd. Denna, menar hon, skulle kunna likställas med att samerna var det folk som funnits på 

platsen och brukat marken först, vilket även är ett synsätt som brukas i Kanada. Genom att gå 

tillbaka till kolonisationens start, före 1800-talet som genom fastslagen praxis ansetts vara 

tidsramen för benämningen urminnes hävd, kan samerna ha ansetts ockuperat ett 

markområde.81 Detta synsätt skulle innebära att samerna skulle ha fler rättigheter till mark- och 

vattenområden än vad som många gånger anses, utläst från de historiska undersökningarna och 

de traditionella samiska källorna. 

 

Även Susann F. Skogvang har presenterat två liknande synsätt för den samiska äganderätten. 

Den första är att en utgångspunkt från dagens rättsläge bör tas. Detta för att sedan gå bakåt i 

tiden och använda de historiska källorna som komplement till dagens rättsmaterial. Ett andra 

synsätt är en metod kallad den logiske rettshistoriske metode.82 I denna används de äldsta 

historiska källorna som utgångspunkt. Sedan redogör utredningarna för rättsutvecklingen 

kronologiskt fram till dagsläget. Skogvang menar att valet av metod i de flesta fall är avgörande 

för bestämmandet av samernas rättsliga ställning.83 

 

Åsikterna rörande samernas sedvanerätt går isär trots att ny praxis etablerats genom 

Nordmalingmålet 2011. En anledning till de olika åsikterna kan vara de olika intressen som 

speglas i samhället som också speglar de olika fallen: markägarnas intresse att bruka sin egen 

mark och samernas intresse att nyttja marken till renbete genom sedvana. En annan anledning 

kan, precis som Skogvang presenterar, vara vilken tolkningsmetod som används vid en 

utredning rörande sedvanerätten och en slags ursprunglig rätt till mark- och vattenområden.  

 

Att ta ställning i frågan om vem som ska anses ha det största behovet eller den största rätten till 

ägande- eller nyttjanderätt till mark är inte alltid lätt. Det är många olika intressen som måste 

beaktas och de alla är lika viktiga, beroende av individperspektivet. Det finns alltid två sidor av 

myntet i denna fråga. Antingen ses frågorna utifrån ett nutida perspektiv, efter 1800-talet och 

kolonisationen då samernas rättigheter gentemot staten var relativt små. Eller så ses frågorna ur 

ett förkolonialt perspektiv, där samerna befolkade och nyttjade marker långt före övriga 

skandinaver. Det senare perspektivet skulle göra att samerna anses ha rätt att nyttja mark- och 

vattenområden genom urminnes hävd och sedvanor. Icke att förglömma är att motsättningar 

och tvister rörande samernas sedvanerätt troligtvis alltid kommer att äga rum: oavsett om en 

                                                 
79 Allard 2011-12 s 118. 
80 Bengtsson 2011 s 532. 
81 Allard 2010 s 28-34.  
82 Skogvang 2009 s 237. 
83 Skogvang 2009 s 237. 
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domstol fastslår ytterligare prejudicerande fall eller tydligare regelverk stadgas. Ett 

ställningstagande i frågan, utifrån samernas mänskliga rättigheter som urfolk men även utifrån 

ett historiskt perspektiv, skulle därför vara att samerna bör ha rätten att nyttja marker för renbete 

efter sina seder. Precis som Allard beskrev i sin artikel rörande Nordmalingmålet måste beslut 

som dessa uppmuntras. Rättsläget behöver bli mer fokuserat på respekt för urfolkens naturliga, 

historiska och mänskliga rättigheter. Dessa borde värdesättas högre och anses stå över den 

enskilde markägarens intressen om marknyttjande.  
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4 Rättigheter för ett urfolk 
 

 

4.1    En kort introduktion 
 

Förutom de nationella lagrummen finns det även flera skyddsramar av internationell karaktär 

som inkluderar minoritets- och urfolksrättigheter. FN är ett av de främsta organ som 

sammanställt tre av de konventioner som kan anses ha en större inverkan för minoriteters och 

urfolkens rättigheter: FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP),84 Internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),85 och ILO konventionen nr 169.86 Denna del 

kommer därför fortsätta att utreda vad som definierar ett urfolk utifrån ett internationellt och 

svenskt perspektiv, hur den internationella rätten för urfolk ser ut och hur den kan appliceras på 

ett urfolk som samerna i Sverige.  

 

 

4.2    Definitionen av ett urfolk och vikten av självidentifikation 
 

Det finns ingen tydlig eller generell definition av vem som kan anses vara same. Inte heller 

finns det någon tydlig definition av vem som kan anses tillhöra ett urfolk, då ett generellt 

begrepp skulle kunna bli över- eller underinkluderande. Däremot finns det en allmän 

uppfattning om att benämningen ”urfolk” inkluderar en unik tradition av seder och en historisk 

anknytning till land eller till ett geografiskt område. Det kan exempelvis handla om sociala och 

kulturella seder eller ekonomiska och politiska differenser från en majoritet av landets 

befolkning. Ett urfolk är de som kan anses ha befolkat ett geografiskt område först och är 

således utspritt i olika grupper världen över.87 Studier av internationella organisationer och 

enskilda forskare har visat, att trots att det inte finns någon generell definition av begreppet 

urfolk kan det ändå sägas att ett visst antal kriterier bör uppfyllas för att definieras som ett 

urfolk.88 Jose R. Martinez Cobo är en av dem som, i sin studie Study of the problems of 

discrimination against indigenous population, gjort en definition av begreppet urfolk. Cobos 

definition har senare kommit att bli en allmänt använd definitionsteori i forsknings- och 

analyssammanhang.  

 

Cobo beskriver i utredningen att ett av de viktigaste kriterierna att uppfylla i definitionen av ett 

urfolk är den om självidentifikation. Individen och gruppen måste med andra ord själva 

identifiera sig som ett urfolk och vilja tillhöra den gruppen av urfolk de betecknas som. Ett 

urfolk bör även ha en historisk anknytning till det land eller den geografiska miljö där de lever. 

Det kan t.ex. röra sig om mentala anknytningar och en lång tradition av brukande av ett 

landområde. Cobo menar även att urfolket har en social, ekonomisk och politisk särställning 

från det övriga samhället. De skiljer sig ofta i språk, kultur eller religion- livsåskådning och 

lever på ett vis som kopplar dem samman med sina förfäder.89  

 

                                                 
84 UNDRIP, FNs deklaration om urfolkens rättigheter. 
85 ICCPR, Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.  
86 ILO- konventionen nr 169.   
87 UN Department of Economic and Social Affairs, Concept of Indigenous People. 
88 Se även kap. 3.3. 
89 UN Department of Economic and Social Affairs, Concept of Indigenous People och Cobo, Study of the 

Problems of Discrimination Against Indigenous Population.  
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Cobos definition av ett urfolk har som sagt blivit en av de mest använda i forskningsvärlden. 

Definitionen är därför inte helt olik den som beskrivs i UNDRIP.90 Frågan om 

självidentifikation kan lättast utläsas ur konventionens artikel 33. Den betonar att ett folk och 

en individ själv identifierar sig som och vill tillhöra ett urfolk: 

 

”1. Indigenous people have the right to determine their own identity or 

membership in accordance with customs and traditions […]. 

 

2. Indigenous people have the right to determine the structure and to select the 

membership of their institutions in accordance with their own procedures.”91 

 

Utifrån Cobos utredning och UNDRIPs första punkt i artikel 33 kan uttolkas ett stort fokus när 

det kommer till att definitionen av ett urfolk ligger i självidentifikationen. Individens egen 

känsla av tillhörighet har stor betydelse och därför bör det göras skillnad mellan urfolket och 

majoritetsbefolkningen, både kulturellt, geografiskt och socio-ekonomiskt. Den andra punkten 

i UNDRIPs artikel 33, vilken även den kan utläsas ur Cobos utredning, visar att det dessutom 

är skillnad mellan ett folk och ett urfolk. Ett urfolk antas ha en stark koppling till sitt land och 

det geografiska området det lever i. Kopplingen till landet och marken är ofta andlig och 

historisk, vilka är viktiga faktorer i definitionen av ett urfolk.  

 

Erkännandet av samerna som ett urfolk i Sverige och inrättandet av Sametinget har för deras 

självständighets skull haft en stor betydelse. På så vis har de haft möjlighet att påvisa fler 

positiva och negativa rättigheter som ett urfolk gentemot den svenska staten. Samerna och 

frågor gällande samesamhället jämte det svenska samhället har genom alla tider varit aktuell 

och är än idag en omstridd politisk fråga. Definitionen av de svenska samerna går att finna i 

såväl sametingslagen som rennäringslagen. Sametingslagen uttrycker att:  

 

”Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och 1. gör sannolikt att 

han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 2. gör sannolikt 

att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft 

samiska som språk i hemmet, eller 3. har en förälder som är eller har varit upptagen 

i röstlängd till Sametinget.”.92  

 

Sametingslagen gör med andra ord en distinktion av samerna som ett urfolk genom det samiska 

språket. Rennäringslagen, emellertid, kan anses vara betydligt öppnare i sin utformning: den 

”som är av samisk härkomst (same)” anses vara same.93 Vem som kan anses vara av samisk 

härkomst är dessvärre också mycket tvetydigt. I proposition 1976/77:80 om insatser för 

samerna preciserades att den som är av samisk härkomst får bedriva renbete.94 För att inneha 

denna rätt måste bedrivandet av renbete finnas i direkt uppåt- eller nedåtgående släktled, så som 

mor och far eller mor- och farföräldrar. En logisk tolkning skulle därför vara att den som i direkt 

uppåt- eller nedåtgående släktled har renskötselrätt även kan anses vara av samisk härkomst, 

och därmed betraktas vara same samt kan tillgodogöra sig rätten som ett urfolk. 

 

Samerna är bara ett av världens alla urfolk. Lika svårt som det är att definiera vad ett urfolk är 

och vem som anses tillhöra det, lika svårt är det att avgöra vem som kan anses vara same i 

                                                 
90 Se närmare om UNDRIP i kap. 3.2.  
91 UNDRIP artikel 33:1 och 2. 
92 Sametingslagen 1:2.  
93 Rennäringslagen 1§.  
94 Prop. 1976/77:80 s 6.  
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Sverige. Definitionen är tvetydig både på internationell och nationell nivå. Det går däremot att 

se att Cobos definition av ett urfolk inte är helt olik kriterierna om att tillhöra en minoritetsgrupp 

och ett minoritetsspråk.95 De största skillnaderna kan sägas vara den socio-ekonomiska 

särställningen. Denna definition skulle således kunna vara en som det svenska rättsväsendet 

kunde dra nytta av i tvister om samernas urfolksrättigheter. Dock kan vi idag se att varje 

samerättslig tvist i domstol klarats upp genom individuella utredningar och med hjälp av 

rättspraxis. Därmed kan definitionen av ett urfolk i en tvist bli olika och den slutliga 

bedömningen av tvisten kan skifta från fall till fall.96  

 

 

4.3    Internationell rätt 
 

Definitionen av ett urfolk, som utretts ovan, är viktigt för att kunna avgöra vem som har rätten 

till specifika skydd och rättigheter för urfolk. Förutom de nationella lagrummen finns det även 

flera internationella konventioner för att tillgodose de mänskliga rättigheterna. När det kommer 

till ett urfolks mänskliga rättigheter är dessa något mer specifika och därför är konventionerna 

något färre. Nedan utreds därför de tre främsta ramverken till skydd och rättigheter för ett 

urfolk, UNDRIP, ICCPR artikel 27 och ILO-konventionen nr 169.  

 

 

4.3.1 UNDRIP och ICCPR 

 

UNDRIP, som är FNs internationella skyddskonvention för ursprungsbefolkning eller urfolk, 

etablerades av kommissionen för mänskliga rättigheter år 2007. Texten hade då förhandlats och 

utvecklats mellan FN, staterna och urfolk i nära 25 år. Den slutliga deklarationen blev en om 

rättvisa för att stärka urfolkens mänskliga rättigheter. Syftet med etableringen av UNDRIP var, 

och är än idag, att försäkra att de mänskliga och specifika rättigheterna för ett urfolk upprätthålls 

och särskilja dem från majoritetsbefolkningens mänskliga rättigheter. Det kan handla om 

förändrade rättigheter till land- och vattenområden, acceptans för ett språk, informations-

delgivning på ett minoritetsspråk och att urfolken inkluderas i beslutsfattande efter sina 

traditioner. Positiv särbehandling, som detta kan sägas innebära, är viktigt för att ge urfolken 

möjligheterna att fortsätta utvecklingen av sitt samhälle på ett ekonomiskt, socialt och kulturellt 

plan parallellt med den övriga samhällsutvecklingen.97 Deklarationens artikel 43 påvisar en 

minimumstandard av rättigheter för urfolkens överlevnad, värdighet och välbefinnande. Där 

adresseras både individuella och kollektiva rättigheter. Det rör sig t.ex. om kulturella och 

identifierande rättigheter eller rätten till utbildning, hälsa, arbete och språk m.m. efter urfolkets 

egna traditioner. Förutom de positiva rättigheterna så påvisar deklarationen även ett förbud mot 

diskriminering: den uppmanar likaså till att effektivt inkludera urfolken i alla frågor och 

beslutsfattande som rör dem och deras samhällen.98  

 

UNDRIP är ett bra internationellt verktyg för att främja urfolkens rättigheter. Skyddet för 

urfolken och deras mänskliga rättigheter som preciseras i deklarationen är svåra att finna i 

någon annan deklaration eller konvention. Kritik mot deklarationen skulle dock kunna riktas då 

den inte är juridiskt bindande för medlemsstaterna.99 Det kan anses att deklarationen endast är 

                                                 
95 Se kap. 3.3. 
96 Bengtsson s 45. 
97 ILO-konventionen nr 169 artikel 3-5.  
98 International Work Group for Indigenous Affairs (cit. IWGIA) The UN Declaration in the Rights of 

Indigenous peoples. 
99 UNDRIP, Annex “Encouraging States to comply with and effectively implement all their obligations”. 
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ett moraliskt ramverk eller riktmärke för vilka rättigheter ett urfolk har och vilka skyldigheter 

medlemsstaterna har. Oberoende av sin juridiskt bindande effekt kan deklarationen sägas ha 

många fördelar då den erkänner de fundamentala mänskliga rättigheterna specifika för ett 

urfolk.100 En effektiv implementering av deklarationen skulle därför gynna och förbättra den 

generella situationen för urfolken i de olika staterna. 

 

Förutom UNDRIP tillhandahåller FN ett flertal andra viktiga skyddstraktater för mänskliga 

rättigheter, som i vissa fall även inkluderar skydd och rättigheter för minoriteter. Bland dem 

finns t.ex. ICESCR, ICERD, CRC, CAT, CEDAW, ICRMW, och CRPD,101 men betydande för 

minoritetsrättigheter är särskilt ICCPR och då främst artikel 27. Trots att konventionen stadgar 

skyldigheter för alla medlemsstater och därigenom tryggar individers rättigheter är det viktigt 

att komma ihåg att det ingenstans i ICCPR bokstavligen går att finna benämningen urfolk. 

Likväl, med en extensiv tolkning av konventionen kan den anses inkludera även samerna som 

ett urfolk, då urfolk allt som oftast även betraktas som nationella minoriteter: så är även fallet 

för de svenska samerna.102  

 

Experter från FNs kommission för mänskliga rättigheter har identifierat olika områden rörande 

minoritetsgruppers mänskliga rättigheter utifrån ICCPR artikel 27 och UNDRIP vilka är extra 

viktiga att uppmärksamma. För det första, regelverken ska skydda minoriteters fortsatta 

överlevnad och existens, vilket inkluderar ett skydd för den fysiska integriteten och att stater 

effektivt förhindrar folkmord av en folkgrupp. För det andra ska folkens kulturella och sociala 

identifikation som minoriteter främjas och skyddas. För det tredje bör det effektiva skyddet för 

likabehandling och antidiskriminering garanteras. Detta inkluderar strukturell eller systematisk 

diskriminering likväl som främjandet av nödvändiga positiva rättigheter. Slutligen anser 

experterna att ett aktivt deltagande i samhället när det kommer till minoritets- och urfolksfrågor 

bör främjas. Folken ska alltså ha möjlighet att aktivt delta i beslutsfattande som rör dem.103 

Experternas identifiering av vilka områden som är angelägna att arbeta med rör främst 

minoritetsgrupper men kan likaväl kunna appliceras på frågor rörande urfolksrättigheter, då 

urfolk ofta även ses som nationella minoriteter. ICCPR artikel 27 skulle därigenom vara 

applicerbar även i fråga om ett urfolk.  

 

Artikel 27 i ICCPR presenterar tydligt ett ställningstagande för minoriteter:  

 
“In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons 

belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the 

other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise 

their own religion, or to use their own language”104 
 

Nationella minoritetsgrupper ska med andra ord, av staten, tillgodoses sina samhälleliga 

rättigheter, t.ex. rätten att uttrycka sin kultur, religion eller sitt språk. Till skillnad från UNDRIP, 

som inte är juridiskt bindande för medlemsstaterna, har ICCPR en juridiskt bindande effekt 

                                                 
100 Till dem hör bland annat frågor om självidentifikation, äganderätt, kontroll av land, territorium och nyttjandet 

av naturresurser. 
101 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on the Elimination 

of all forms of Racial Discrimination, Convention on the Rights of the Child, Convention Against Torture, 

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, International Convention on the 

Protection of the Rights of all Migrant Workers and their families, Convention on the Protection of the Persons 

with Disabilities.   
102 Minoritetsspråklagen 2§.  
103 UN Human rights, Office of the High commissioner for human rights, international standards. 
104 ICCPR artikel 27. Fet stil i citatet har lagts till av uppsatsförfattaren.  
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efter ratificering av konventionen. Detta ålägger medlemsstaterna en skyldighet att skydda och 

tillgodose minoriteters rättigheter i den utsträckning som konventionen anger.105 Detta skulle 

återigen, i kombination med experternas identifieringsområden, beredda grunden så att även 

samerna som ett urfolk kan erhålla rättigheterna stadgade i ICCPR. 

 

Tillsammans ger ICCPR artikel 27 och UNDRIP ett sällsynt skydd för urfolkens mänskliga 

rättigheter. De tillgodoser de fundamentala mänskliga rättigheterna, ger ett extensivt skydd åt 

ursprung och möjligheter till samhällsutveckling samt identifikation av ett urfolk och 

inkludering i de frågor som rör dem. 

 

 

4.3.2 ILO-konventionen nr 169 

 

Den internationella konventionen ILO-konventionen nr 169 trädde ikraft 1991 och är en av 

grundstenarna för det internationella skyddet gällande urfolksrättigheter. Konventionen är 

rättsligt bindande för medlemsstaterna i minst tio år efter ratificering och erbjuder ett specifikt 

skydd för ett urfolks rättigheter.106 Konventionen är i sin beskrivning av ett urfolk relativt vag 

och oprecis, men presenterar trots det en tydlig ram för de människor den avser att skydda. Som 

tidigare nämnts är frågan om självidentifikation, icke-diskriminering och principen om ett 

aktivt deltagande i samhällsfrågor och beslutsfattande några av de fundamentala delarna när det 

kommer till definitionen av ett urfolk. Så även i ILO 169. Konventionen är ett bra ramverk för 

det skydd som ett urfolk bör åtnjuta. Syftet med ILO 169 är att försäkra jämställda mänskliga 

rättigheter mellan urfolk och den övriga befolkningen. Konventionen garanterar även att ett 

urfolk ska ha full delaktighet i beslutsfattande och möjligheten att utöva en effektiv kontroll 

över sin egen utveckling på nationell nivå.107 Trots det har det visat sig att de rättigheter och 

skyldigheter som preciseras i konventionen har varit svåra för staterna att uppfylla. Det här har 

bidragit till att få stater valt att ratificera konventionen, vilket i sin tur minskat urfolkens 

internationella rättigheter.108 

 

Den norska regeringen beslutade i samband med utfärdandet 1991 att ratificera konventionen 

och blev därmed ett av de första länderna att ingå avtalet.109 I stort är det norska rättssystemet 

liknande det svenska, vilket även var fallet före införandet av ILO-konventionen.110 Det skulle 

däremot kunna anses att samernas rättsskydd i Norge efter införandet av konventionen ökat. 

Sverige, emellertid, är det enda skandinaviska landet som ännu inte infört konventionen. En av 

anledningarna är att konventionen inte preciserar sin målgrupp, utan snarare beskriver de 

berörda folkens rätt.111 Separata statliga utredningskommissioner har vid flera tillfällen tillsatts 

för att utreda och avgöra ILO-konventionens framtid i Sverige. 

 

 

4.3.2.1 Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige SOU 1999:25  

 

I september 1997 beslutade regeringen att tillsätta en kommission för att ”utreda frågan om 

Sverige kan ratificera ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande 

                                                 
105 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, International standards.  
106 SOU 1999:25 s 116. 
107 IWGIA och The University of British Colombia UN Declaration on the Rights of Indigenous People. 
108 ILO-konventionen nr 169, ratificering av konventionen. 
109 SOU 1999:25 sammanfattning s 18. 
110 SOU 1999:25 s 57 ff. 
111 SOU 1999:25 s 114. 
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länder och vilka åtgärder som i sådant fall är nödvändiga för att Sverige skall kunna efterleva 

bestämmelserna”.112  

 

I utredningen påtalade kommissionen ett visst antal åtgärder som behövde vidtas gällande 

samernas rättigheter, främst grupprättigheter, innan ett antagande av konventionen skulle vara 

möjligt. Åtgärderna i fråga skulle då gälla samernas; 1.) ägande- och besittningsrätt till mark, 

2.) nyttjanderätt av mark, 3.) rätt till domstolsprövning av anspråk på mark, 4.) rätten till 

inflytande över naturtillgångar samt 5.) hälso- och sjukvård utifrån sina behov.113 

Kommissionen föreslog även att en speciell övervakningsmyndighet med ansvar för samefrågor 

skulle tillsättas för att konventionen skulle kunna ratificeras. Dess uppgift skulle enligt 

kommissionen vara ”att inhämta synpunkter från samerna och att samordna åtgärder på 

området”.114  

 

Den sammanvägda bedömningen från utredningen fastslog att Sverige kan ansluta sig till ILO- 

konventionen nr 169. Däremot ansågs det att förändringar och åtgärder rörande samernas mark- 

och vattenrättigheter behövde göras för att implementeringen av konventionen skulle bli 

effektiv.115 

 

 

4.3.2.2 Samernas sedvanemarker SOU 2006:14 

 

I SOU 1999:25 gjordes utredningar av konventionens samtliga artiklar och rättigheter samt 

vilka åtgärder Sverige behövde göra för att en ratificering av konventionen skulle vara möjlig. 

Precis som i den tidigare utredningen framkom även i SOU 2006:14 att de största hindren för 

en ratificering av konventionen var regleringen rörande samernas markrättigheter och nyttjande 

av mark utefter seder och tradition. Utredningen samernas sedvanemarker var främst ett 

betänkande från gränsdragningskommissionen för renskötsel och kan ses som en förlängning 

av SOU 1999:25. Det huvudsakliga syftet med utredningen var därför att ”[…]avgränsa de 

områden som samerna enligt rennäringslagen får använda för renbete[…]”.116 Men 

utredningen hade även ett andra syfte, av större intresse för denna studie: 

 

”att överföra de termer som finns i artikel 14 i konvention nr 169 av ILO 

(International Labour Organisation) till svenska förhållanden. Den aktuella 

artikeln handlar om mark som ursprungsfolk traditionellt innehar (traditionally 

occupy) respektive traditionellt nyttjar tillsammans med andra (which they have 

traditionally had access for their subsistence and traditional acti-vities). Gränsen 

mellan dessa båda kategorier av mark har vi benämnt den inre gränsen.”.117  

 

Den andra delen av utredningen handlar således om samernas rätt till ägande, nyttjande- och 

besittningsrätt till den mark som traditionellt bebotts och nyttjats, vilket uttrycks i ILO-

konventionen 169 artikel 14.118 Enligt artikeln måste samernas ägande- och besittningsrätt till 

mark som nyttjas genom seder och traditioner erkännas av berörda parter. I denna utredning 

kom kommissionen fram till att så kallad ”sedvanemark”, så som beskrivs i artikel 14, finns i 

                                                 
112 SOU 1999:25 inledning.  
113 SOU 1999:25 s 15-18. 
114 SOU 1999:25 s 18. 
115 SOU 1999:25 s 251ff.  
116 SOU 2006:14 s 15.  
117 SOU 2006:14 s 15. 
118 SOU 2006:14 s 436-437. 
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Sverige och därför var utredningen av stor vikt. Däremot ansågs att samerna var tvungna att ha 

en exklusiv tillgång till mark för att rättigheterna inom konventionen skulle kunna tillgodose.119  

 

 

4.3.3 Motsättningar mot ILO-konventionen nr 169 

 

Redan efter den första statliga utredningen rörande ILO-konventionen nr 169 kom det motstånd 

från olika håll. Bland annat från utredaren Sven Heurgren. Han skriver i SOU 1999:25: 

 

”Jag har under arbetets gång haft kontakter med såväl markägare som med 

kommunala företrädare inom renskötselområdet och de statliga myndigheter som 

berörs av frågorna. En klar majoritet av dessa har angett att de är mycket 

tveksamma till en svensk anslutning till konventionen om det kommer att innebära 

att samernas markrättigheter stärks. De menar att praktiska lösningar kan nås på 

lokal nivå genom förhandlingar mellan dem och samerna”.120 

  

Det är tydligt att motståndet mot en ratificering av konventionen inte bara kommit från 

markägare utan också från statligt håll. Värt att notera är att Heurgren endast nämner att han 

under utredningens gång varit i kontakt med markägare, kommun och statliga företrädare. Han 

har däremot inte frågat vad samerna anser i frågan. Det återkommande motståndet mot en 

ratificering av ILO-konventionen har väckt frustration hos samerna. Genom tidskriften 

Samefolket nr 9 uttryckte flera samer sitt missnöje för hur situationen rörande de samiska 

rättigheterna hanterats.121 

 

Åsikterna gällande samernas rättigheter har inte förändrats mycket med tiden. Senast under 

2014 lades en motion fram av riksdagsledamot Mia Sydow Mölleby (V) om att ta nya steg mot 

ett införande av ILO- konventionen nr 169.122 Detta avslogs dock av riksdagen i början av 2015, 

med hänvisningar till de tidigare SOU-utredningarna från 1999 och 2006.123 Från olika håll och 

instanser inom Sverige hörs invändningar mot en ratificering av ILO-konventionen, trots att 

internationella övervakningsorgan vid upprepade tillfällen påtalat vikten av en svensk 

ratificering konventionen.124  Processen går med andra ord ytterst sakta. Det går rentav att påstå 

att processen för en ratificering avsedd att öka samernas mänskliga rättigheter och rättigheter 

som urfolk i nuläget står stilla, med oklar framtid. 

 

 

4.4    Sammanfattande ord och analys av det internationella rättsläget 
 

Rättsläget för samerna kan i dagens läge anses otklart. De åtnjuter specifika rättigheter som 

nationella minoriteter och ett urfolk, men trots det är regeringen motvillig att ingå 

internationella konventioner för att fullt ut tillgodose urfolksrättigheterna. Genom ICCPR 

artikel 27 och UNDRIP tillgodoses samerättigheter i Sverige på ett bra vis. Dock kan kritik 

riktas mot att ICCPR huvudsakligen fokuserar på minoritetsgrupper genom artikel 27 (även om 

rättigheterna vid en extensiv tolkning kan härledas till urfolk) och UNDRIP inte är juridiskt 

                                                 
119 SOU 2006:14 s 453ff och s 446. 
120 SOU 1999:25 s 19. 
121 Tidskriften Samefolket nr9.  
122 Motion 2014/15:849. 
123 2014/15: KU16. 
124 2014/15: KU16, Rekommendationer från internationella övervakningsorgan, som visar att FNs råd för 

mänskliga rättigheter i sin periodiska rapport för 2015 återigen uppmanar Sverige att ratificera konventionen. 
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bindande. Det kan sägas att Sverige idag inte har några internationella skyldigheter gentemot 

samerna som urfolk trots erkännandet 1977.  

 

I de tre huvudsakliga urfolkskonventionerna betonas vikten av delaktighet i samhällsprocesser 

i frågor som rör urfolken. Genom införandet av det svenska sametinget och minoritets-

språklagen uppstod en förhoppning om att öka samernas självständighet i Sverige. Detta har till 

viss del skett. Dock kan vi, genom det ständiga motståndet mot ett införande av ILO-

konventionen nr 169, se att total dekatighet i dessa frågor ännu inte finns. Framförallt går det 

att utläsa ur SOU 1999:25 att samerna inte har haft någon betydande delaktighet i utredningarna 

av införandet av ILO-konventionen nr 169. Fokus i utredningarna har snarare legat på enskilda 

markägare, kommuner och statliga myndigheter.  

 

En återkommande argumentation till stöd för att den svenska staten inte vill införa ILO-

konventionen nr 169 har varit att den inte tydligt definierar ett urfolk. Till det påståendet går att 

göra en parallell till definitionen av vem som kan anses vara same enligt svensk rätt och vad 

som är ett urfolk enligt Cobos allmänt använda definition. Det har tidigare fastställts att 

definitionen av ett urfolk är generellt vag, det för att inte göra begreppet över- eller 

underinkluderande. Lika vag är dagens svenska definition om vem som är same. Frågan är då 

varför Sverige anser sig behöva en tydligare definition av ett urfolk är genom ILO-

konventionen nr 169, när både den svenska och den allmänt vedertagna definitionen redan är 

vag och det inte påtalats tidigare. Det skulle kunna ses som ytterligare en del i att förhala en 

ratificering av konventionen och därmed inte behöva följa de internationella riktlinjerna om 

urfolksrättigheter.  
 

Å ena sidan finns det röster som talar för att en ratificering av konventionen skulle vara möjlig, 

då de traditionella gränsmarkerna för samerna inte skulle vara allt för svåra att fastställa. 

Gränsdragningskommissionen hävdar dock motsatsen. Rättsförhållandet rörande samernas 

markrättigheter i Sverige kan fortfarande anses oklara och samerna har inte alltid haft ensamrätt 

till brukandet och nyttjandet av de områden där de lever.125 Detta kan även ses i de tidigare 

behandlade Skattefjälls- och Nordmalingmålen, där båda tvisterna rört samernas nyttjande av 

mark genom deras sedvanerättsliga traditioner. Dock ansåg kommissionen att samerna i många 

fall nyttjat markområden i Sverige tillräckligt intensivt för att ha uppfyllt konventionens krav 

på innehav av mark.126  

 

Det skulle alltså kunna anses att det prejudicerande domslutet från Nordmalingmålet, att 

samerna har rätt att nyttja mark för renbete efter sina sedvanor, till stor del följer artikel 14 i 

ILO-konventionen nr 169 om rätten till marknyttjande efter traditioner och seder. Ett 

konstaterande kan därför göras. Trots att Sverige inte har ratificerat ILO-konventionen nr 169 

kan det alltså anses att det svenska rättsväsendet successivt tar ställning för att upprätthålla den 

samiska sedvanerätten och samernas rättigheter som ett urfolk. Precis som med samernas 

sedvanerätt så kommer det alltid att finnas motsättningar i förhållande till ett införande av ILO-

konventionen, även om det finns tydliga bevis för att en implementering vore möjlig. Trots att 

rättsväsendet tagit ställning för samernas urfolksrättigheter skulle en ratificering av 

konventionen öka acceptansen för samerna som ett urfolk och deras rättigheter skulle stärktas. 

Konventionen har med andra ord en plats i den svenska rätten och det är inte omöjligt att göra 

de gränsdragningar som behövs för att uppfylla konventionens skydd. Däremot kan det 

understrykas, som tydliggörs i utredningarna, att speciella övervakningsmyndigheter bör 

                                                 
125 SOU 2006:14 s 454ff.  
126 SOU 2006:14 s 461-462. 
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införas för att säkerställa att konventionen efterlevs.127 Regelverket bör utökas och klargöras 

för att lättare kunna identifiera landområden och i största mån undvika osämjor mellan 

fastighets- och markägare. Om dessa förändringar gjordes skulle en implementering och 

ratificering av ILO-konventionen nr 169 bli effektivare och skyddet för samerna skulle stärkas.  

                                                 
127 SOU 2009:14 s 461ff. 
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5  Nuvarande problem och framtida utmaningar 
 

 

5.1    Nordiska samekonventionen 
 

De nordiska länderna har idag relativt likartade rättssystem, men det finns fortfarande skillnader 

som gör att rättigheter för urfolken skiljer sig åt. För att upprätthålla det historiskt gemensamma 

rättssystemet påbörjades ett arbete för en gemensam samekonvention. Vid Nordiska rådets 

session i Reykjavik år 1995 togs ett initiativ att börja arbetet för den gemensamma 

samekonventionen mellan de nordiska länderna. En expertkommitté tillsattes som arbetade med 

förslaget 2001–2005.128 Dock har de berörda länderna ännu inte antagit konventionen och 

förhandlingarna pågår, med ett beräknat slutdatum, fram till 2016.129 

 

De länder som berörs av den gemensamma samekonventionen är Sverige, Norge och Finland. 

Konventionen erkänner samerna som ett urfolk och stadgar även deras rätt till 

självbestämmande i kulturella, språkliga och sociala frågor, samt rätten att förfoga över sina 

naturtillgångar.130 De två artiklar i samekonventionen som skapat mest debatt under processen 

kan anses vara artikel 9 och 34. Artikel 9 kan anses vara en av konventionens grundpelare och 

fastställer att samernas rättsuppfattning utifrån rättsliga traditioner och sedvanor ska 

respekteras. Vidare presenteras i artikel 34 rätten till land och vatten: ett ”Långvarigt 

traditionellt brukande av land- eller vattenområden utgör grund för samernas individuella eller 

kollektiva äganderätt till dessa områden enligt de nationella eller internationella regler som 

gäller för brukande under lång tid”.131 I artikelns senare del beskrivs att samerna ska ha rätten 

att bruka den mark de sedan länge nyttjat. Staten har således det överhängande ansvaret att 

skydda rättigheterna och har även ansvaret att skydda de naturresurser som samerna är i behov 

av för att fortsätta sitt traditionella leverne.132 Samekonventionen stadgar även, bortsett från de 

mark- och äganderättsliga frågorna, bestämmelser om skyddet för samernas näringsliv, språk 

och kultur m.m.133 

 

Konventionens femte del behandlar genomförande och utveckling av konventionen. Där 

beskrivs att de nordiska länderna tillsammans med sametingen har ett överhängande ansvar för 

utvecklingen av konventionen och främjandet av dess ändamål, att underlätta samiska intressen.  

I denna del presenteras även vikten av att konventionen tillämpas så likt som möjligt mellan de 

tre medlemsstaterna, varför en konventionsnämnd bör tillsättas. Nämnden ska bestå av 

representanter från alla konventionens medlemsgrupper och dess uppgift ska vara att inför 

sametingen och ländernas regeringar lägga fram förslag som gynnar konventionens syfte.134  

 

Konventionen har hittills varit relativt omdebatterad och en ratificering av den mellan de olika 

länderna har ännu inte skett. Anledningarna har varit många men grundats mestadels i den 

materiella delen rörande land-, vatten och gränser för samernas nyttjandeområden i förhållande 

till sedvanerätten. I konventionens sjätte del stadgas hur en ratificering ska gå till. Där fastställs 

bland annat att sametingen måste ge sitt godkännande före en ratificering och ett ikraftträdande 

                                                 
128 Motion 2010/11: K405. 
129 Nordiska samekonventionen, Sametinget. 
130 Nordisk samekonvention (konventionstext utkast), Sametinget. 
131 Nordisk samekonventionen artikel 34. 
132 Nordisk samekonvention artikel 35 och 36.  
133 Nordiska samekonventionen artikel 34ff.  
134 Nordiska samekonventionen artikel 44-47.  
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av en gemensam samekonvention är möjlig.135 En anledning kan tänkas vara att sametingen är 

den gemensamma rösten för Nordens samer och att ett godkännande därigenom bevisar deras 

rätt att vara delaktiga i beslutsfattande och samernas självständighet gentemot de tre staterna.  

 

 

5.2    Varför en nordisk samekonvention?  
 

”Vi samer är ett folk och statsgränser ska inte inkräkta på vårt samhälle”,136 så lyder den 

politiska grundtanken för det samiska folket. Det visar en samhörighet och en sann nordisk 

historisk anda. Det samiska folkets intressen har ofta skurit sig med staternas intressen och 

därmed blivit en kostnad för det samiska samhället. Med hjälp av experter från de tre nordiska 

medlemsstaterna och sametingen är förhoppningen att, genom en gemensam nordisk 

samekonvention, skapa en ny rättslig grund för det samiska folket.137 

 

Den nordiska samekonventionen har sin grund i ILO-konventionen nr 169 och den samiska 

sedvanerätten. Däremot kan det sägas att bestämmelserna i den nordiska konventionen på ett 

bättre sätt anpassats efter de nordiska ländernas rättssystem.138 Målet och arbetet med en 

gemensam samekonvention, menar Carsten Smith i sin artikel Samiske rettigheter i nordiskt 

perspektiv, har varit att skapa ett gemensamt regelverk för samerna som ett gemensamt folk. 

Rättigheterna ska gälla för alla samer, inte bara de som arbetar med renskötsel, skog eller fiske. 

Oavsett vilket land den enskilde samen är bosatt eller medborgare i ska konventionen alltså 

täcka över gränserna och erbjuda en stark rättslig grund. Smith menar att om konventionens 

form arbetas fram på rätt sätt kommer den att ge ett starkt grundläggande skydd för samerna 

och intresset på ett internationellt plan skulle bli större.139  

 

Det svenska sametinget gjorde under parlamentarikerkonferensen i februari 2014 ett uttalande 

om arbetet och förhandlingarna rörande den nordiska samekonventionen. Under konferensen 

betonades vikten av arbetet med konventionen och främjandet av arbetet över statsgränserna. I 

de sjätte och sjunde punkterna i yttrandet beskrevs även att:  

 

”6. Sametinget ser med oro att förhandlingarna inte fortskridit som sametingen 

önskade, då alla artiklar i konventionsutkastet blir föremål för förhandlingar. 

 

7. Sametingen kräver att förhandlingarna slutförs senast under 2016. Sametingen 

accepterar inte ytterligare förseningar och fördröjningar i förhandlingarna”.140 

 

Det skulle kunna tolkas som att sametingen genom yttrandet, förutom oro, även uttrycker en 

viss ilska över att förhandlingarna av konventionen förhalats. Arbetet går långsamt, artiklar 

plockas isär till molekyler och blir således föremål för omfattande, komplicerade diskussioner. 

Det är dessvärre inte första gången som kritik av sådant slag riktas mot staterna och arbetet 

kring samekonventionen. Under 2013 kom en rapport från FNs kommitté om avskaffande av 

rasdiskriminering med kritik riktad mot Sverige. Bland annat kritiserades Sverige, som ett av 

de nordiska länderna, för att kommittén ansåg att landet förhalar ett införande av den nordiska 

                                                 
135 Nordiska samekonventionen artikel 48-51.  
136 Citatet hämtat från Smith 2006 s 323. Citatet är översatt av uppsatsförfattaren, original citat lyder: ”Vi samer 

er ett folk, og rikenes grenser skal ikke bryte vårt folks fellesskap”. 
137 Smith 2006 s 323.  
138 Smith 2006 s 324. 
139 Smith 2006 s 324.  
140 Sametingets yttrande om den nordiska samekonventionen 2014. 
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samekonventionen och därigenom inte anstränger sig tillräckligt för att konventionen ska träda 

ikraft.141 Anledningarna till förhalandet skulle kunna vara på grund av samernas nyttjande av 

mark genom sedvanerätten och att samekonventionen har sin grund i ILO-konventionen nr 169. 

Debatten om samernas sedvanerättsliga tradition ingenting nytt142 och frågan är om 

förhalningsprocessen är grundad i återinförandet av lappkodicillen från 1751, år 2005. Vid 

återinförandet av lappkodicillen framlades att koden skulle ha rättslig verkan till dess att ett mer 

omfattande regelverk etablerats. Denna grund kan anses välgrundad då rättsläget gällande 

samernas sedvanerätt är mycket komplext. Däremot stadgar lappkodicillen att staten inte får 

begränsa samernas rättigheter mer än nödvändigt för statens suveränitet.143 Det här kan med 

andra ord ses som, tidigare nämnt, ett undantag till den svenska statens fördel. Så länge det 

finns en välmotiverad grund kan samernas rättigheter som urfolk inskränkas i nästan vilken 

grad som helst.144 Det här kan alltså anses som en relativt god anledning, från statens sida, att 

försöka förhala processer om införandet av ett nytt regelverk, då den fortsatt har rätten att 

begränsa samernas urfolksrättigheter inom ramen för nuvarande regelverk.  

 

Jämfört med både Sverige och Finland har Norge kommit betydligt längre i arbetet för samernas 

nationella och internationella rättigheter. Bland annat har de två förra länderna haft särskilt svårt 

att förhålla sig till frågorna om självbestämmande och rätten till mark och vatten. Norge har 

däremot haft lättare att förhålla sig till det framarbetade nordiska regelverket då ILO-

konventionen nr 169, som är grunden för den nordiska konventionen, redan har införts där. För 

samer med norskt medborgarskap, boende i Norge, skulle ett införande av konventionen inte 

förändra rättigheterna nämnvärt. Förändringarna kan sammanställas genom ett antal punkter: 

för det första, att principen om självbestämmande fastställs och tydliggörs, för det andra, att 

staternas skyldigheter att vidta positiva åtgärder för samernas situation erkänns, för det tredje, 

att samarbete för samiska rättigheter över gränserna, för det fjärde, att sametingen har en större 

del i beslutsfattande och i vissa fall även vetorätt, samt slutligen, att samerna får en utökad rätt 

till land och vattenområden. Rättigheterna kan med andra ord på ett flertal plan sägas bli stärkta 

genom ett införande av en gemensam samekonvention.145 Dessa är dock endast de förändringar 

som skulle äga rum i Norge. I Sverige och Finland skulle förändringarna bli mer omfattande i 

positiv bemärkelse för samerna, framförallt i frågor rörande land- och vattenrättigheter. Smith 

menar att det föreligger ett statsansvar att tillhandahålla ett regelverk för att säkra samernas 

rättigheter. En nordisk samekonvention skulle enligt Smith därmed vara lättare att ratificera, då 

den är uppbyggd efter Nordens rättstradition.146 Dock kan denna tes kritiseras, då det hittills 

visat sig att länderna gång på gång förhalar en ratificering av regelverket och, som tidigare 

nämnts, ständigt finner nya problem med innehållet i den gemensamma samekonventionen. 

 

Samerna är en liten nation som regelbundet utsätts för starka påfrestningar från omvärlden. Det 

är ett urfolks rätt att få njuta av sin kultur och de grundläggande mänskliga rättigheterna. En 

gemensam samekonvention skulle således säkra och utveckla samernas rättigheter i Norden. 

 

                                                 
141 Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden. 
142 Se kap. 4.4. 
143 Se kap. 2.3.  
144 Minimum nivå kan anses vara generella mänskliga rättigheter. Undantagen blir därför de mer specifika 

urfolksrättigheterna som samerna har rätt till enligt internationell standard. Med reservation för att 

proportionalitetsprincipen efterföljs, som ses i tidigare kap. 2.3 och 4.4. 
145 Smith 2006 s 341. 
146 Smith 2006 s 336. 
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6 Slutsats 
 

 

Samernas historia har alltid varit något av en berg- och dalbana och situationen för de svenska 

samerna är mycket omdebatterad än idag. Historien visar att samernas intressen och rättigheter 

alltid satts åt sidan för statliga intressen. Idén till denna studie grundade sig i tanken om att 

Sverige på ett bra sätt tillgodoser samernas mänskliga och speciella rättigheter som ett urfolk. 

Därför var syftet att utreda samernas rättshistoria och rättsläget idag för att sedan se om det 

skett någon förändring med tiden.  

 

Som visats genom denna studie har samerna alltid varit ett separat folk, men då de inte skapat 

en egen stat har de ofta utnyttjats som en inkomstkälla av staten. Först under 1600-talet fick 

samerna genom häradsrätten möjligheten att inkluderas i bestämmandefrågor på sina egna 

premisser och kunde därför fortsätta att bruka sina seder och traditioner. Det här bidrog till att 

samerna fick större självständighet från staten och fler rättigheter som minoritetsgrupp i 

samhället. Situationen varade däremot inte länga då kolonisationen av det samiska samhället, 

som startade under 1800-talet, återigen minskade samernas minoritetsrättigheter.  

 

År 1977 erkändes samerna som ett urfolk i Sverige vilket höjde förhoppningarna om ökade 

samiska rättigheter och självständighet i det svenska samhället. Det här har dock inte visat sig 

vara lätt. Definitionen av ett urfolk är generellt vag och så är även definitionen om vem som 

kan anses som same. Den internationellt vedertagna definitionen av ett urfolk är att folket själva 

ska definiera sig som det urfolk de tillhör och ha en stark koppling till den geografiska plats där 

de lever. Till skillnad från den internationella definitionen av ett urfolk är definitionen om vem 

som anses vara same än mer otydlig. Den svenska regleringen gör kopplingar antingen till det 

samiska språket eller till samiska släktband och det fastställs därigenom vem som är same.  

 

Den vaga definitionen om vem som är same eller definitionen av ett urfolk har visat sig skapa 

problem i antagandet av internationella konventioner till skydd för ett urfolk. Bland annat har 

Sverige valt att inte ratificera ILO-konventionen nr 169, som stadgar specifika 

urfolksrättigheter, för att den inte tydligt beskriver ett urfolk utan endast beskriver det folk den 

ämnar att skydda. Trots att Sverige fått återkommande kritik för att processer förhalats och trots 

att utredningar visat att konventionen kan implementeras utan några större komplikationer för 

den svenska rätten har Sverige inte infört konventionen. En anledning kan vara på grund av det 

officiella återinförandet av lappkodicillen 2005 där staten, vid en extensiv tolkning av 

regelverket, har en möjlighet att inskränka samernas urfolksrättigheter till förmån för statens 

suveränitet.  

 

Två konventioner, förutom ILO-konventionen nr 169, som tillgodoser urfolks- och 

minoritetsrättigheter är UNDRIP och ICCPR, vilka Sverige har ratificerat. De upprättar bland 

annat specifika mark- och vattenrättigheter, rätten till språk och informationsdelgivning på ett 

minoritetsspråk samt rätten att delta i beslutsfattande efter egna traditioner. Dock kan Sveriges 

förhållande till konventionerna, i förhållande till samernas rättigheter, ifrågasättas då UNDRIP 

inte är juridiskt bindande och ICCPR artikel 27 främst är riktade mot minoritetsgrupper och 

inte urfolk. Det kan därför sägas att Sverige förbehåller sig rätten att inskränka samernas rätt 

till sedvana och traditioner genom att inte inträda internationella skyddskonventioner.  

 

Det svenska rättsväsendet har däremot erkänt samernas rätt till nyttjande av mark genom 

sedvanerätten genom de prejudicerande Skattefjälls- och Nordmalingmålen. Det tidigare rörde 
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samernas äganderätt till mark och de senare samernas nyttjanderätt till mark genom sedvana. 

Trots att det skiljer nästan 30 år mellan fallen beslutade domstolen relativt lika i fallen. Samerna 

har rätt till nyttjande av mark genom sedvanerätten. Det kan alltså sägas att rättsväsendet tagit 

ställning i frågan om markrättigheterna som är den frågan gällande samerna som skapat stora 

samhällsdebatter, där regelverket är otydligt. Genom de prejudicerande fallen kan det alltså 

sägas att samerna som ett urfolk i Sverige, trots att de internationella skyddsramarna inte 

implementerats, tillgodoses vissa sedvanerättsliga rättigheter.  

 

Fram till denna punk går det att se att mycket har här när det kommer till samernas rättigheter 

som ett urfolk i Sverige. De åtnjuter fortfarande inte full självständighet från den svenska staten, 

men genom införandet av det svenska sametinget har arbetet för samerättigheterna successivt 

ökat. Den slutliga delen av denna studie syftade således till att utreda hur framtiden för samerna 

ser ut. Genom att de nordiska länderna startade processen för en gemensam nordisk 

samekonvention har återigen ögonen för ökade samerättigheter som ett urfolk öppnats. Dock 

har denna process visat sig vara lika problematisk som införandet av ILO-konventionen nr 169. 

En av anledningarna kan tänkas vara att den gemensamma konventionen har sin grund i ILO-

konventionen, en annan kan återigen kopplas till det svenska kryphålet för den svenska staten 

att begränsa samernas rättigheter genom lappkodicillen. Som framkommit av denna studie är 

står processen still. Slutdatum för förhandlingarna mellan de nordiska länderna är satt till 2016, 

men det finns ingen garanti för att en nordisk samekonvention då kommer att införas och bli 

verklighet. Det kan därför konstateras att samernas rättigheter fortfarande är begränsade av den 

svenska staten, på obestämd framtid, och trots att det hänt mycket genom historien tillgodoses 

inte alla samernas rättigheter som ett urfolk som de borde. Samerna är en liten nation utan 

territorium och har under alla tider blivit utsatta för påfrestningar av omvärlden. Ett införande 

av en gemensam nordisk samekonvention skulle stärka samernas rättigheter på många plan och 

det skulle även öka deras självständighet som ett eget folk i Sverige.  
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