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De senaste två decennierna har vi på en internationell nivå bevittnat
ett växande globalt erkännande av urfolks rättigheter, något som
inte minst manifesteras i fn:s Deklaration om urfolks rättigheter från
2007. I många delar har denna utveckling varit resultatet av en allt
kraftfullare politisk mobilisering bland urfolk såväl lokalt, regionalt
som internationellt sedan 1970-talet och samerna i de nordiska
länderna har varit mycket aktiva i denna mobilisering (se t ex Anaya
2009; Minde 2003; Shafir och Brysk 2006). Urfolksdeklarationen
stadgar bland annat att ”urfolk har rätt till självbestämmande. Med
stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och
fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”;
urfolk har också rätt till ”mark, territorier och resurser som de
traditionellt ägt, besuttit eller på annat sätt utnyttjat eller förvärvat” (fn 2007, Art 3 och 26). Den faktiska innebörden av urfolkens
rätt till självbestämmande är dock fortfarande både omdiskuterad
och ifrågasatt, och internationell rätt ger inte någon god vägledning för vad denna rätt egentligen betyder i praktiken, eller hur
den skulle kunna förverkligas (Quane 2011; Xanthaki 2007; Åhrén
2016). Den svenska staten erkände samerna som ett folk med rätt
till självbestämmande 2006 och i linje med det röstade Sverige –
tillsammans med 143 andra stater – för att fn:s generalförsamling
skulle anta urfolksdeklarationen. Utgångspunkten i denna bok är
således att samers rätt till självbestämmande i egenskap av urfolk är
erkänd både nationellt i Sverige och i internationell rätt.
Sametinget är idag det folkvalda representativa organ som ska
tillvarata och i praktiken utöva det samiska folket i Sveriges rätt till
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självbestämmande. I varje demokrati behövs det kunskap om det
egna samhället och dess medlemmar å ena sidan, och om de centrala
politiska institutionerna å den andra. Kunskap om befolkningens
politiska deltagande, åsikter och beteende är därför avgörande för
att förstå och utveckla demokratiska institutioner (se t ex Berelson
et al 1954; Thomassen och Schmitt 1996; Bingham Powell 2000;
Thomassen 2005). Men även kunskap om hur utformningen av
dessa institutioner påverkar väljarkåren är viktig, något som inte
minst blir tydligt i denna bok. Den 19 maj 2013 hölls det sjätte valet
till Sametinget sedan det invigdes 1993 och i anslutning till det
genomfördes också den första väljarundersökningen i samband med
sametingsval. I fokus för denna undersökning stod valdeltagande
och partival, attityder och åsikter i olika sakfrågor, samt medias
roll vid valet. Sametinget var fram till dess det enda folkvalda organ
i Sverige som inte systematiskt studerats och analyserats genom
återkommande väljarundersökningar. Redan i samband med riksdagsvalet 1956 lanserades den första svenska valundersökningen
och därefter har väljarundersökningar genomförts i samband med
alla nationella val liksom folkomröstningar och val till Europa
parlamentet (Oscarsson och Holmberg 2013).
Det saknas således forskning om den samiska väljarkåren i relation till det egna folkvalda organet, även om Rolf Sjölin redan under
1960-talet genomförde en väljarundersökning i samband med val
till kommuner och riksdag bland renskötande samer (Sjölin 2002).
När det svenska Sametinget studerats tidigare har fokus i första
hand varit på dess institutionella konstruktion (se t ex Lawrence
och Mörkenstam 2012, 2016; Vasara-Hammare 2002, 2003), eller
så har dess formella ställning och mandat varit del av jämförande
studier (se t ex Hocking 2005; Josefsen, Mörkenstam och Saglie
2015; Josefsen, Mörkenstam och Nilsson 2016; Robbins 2011, 2015;
Stepien, Petrétei och Koivoruova 2016). Den väljarundersökning
som analyseras i denna bok är därför den första i sitt slag i Sverige. I
fokus står den samiska väljarkåren men också de politiska partierna
och media. Väljarundersökningen är en del av och kärnan i ett projekt som jämför Sametingens ställning och funktion i det samiska
samhället i Sverige och Norge.1 Utgångspunkten för projektet var
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Projektet finansierades av det svenska forskningsrådet Formas 2013–2016.
Projektgruppen utgjordes av forskare från sju universitet och högskolor i
Sverige och Norge (i Norge från Norut Álta – Álta/UiT, Norges Arktiske
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den väljarundersökning som genomfördes i samband med valet
till det norska Sametinget 2009 (Josefsen och Saglie 2011). I det
följande presenteras resultaten från den svenska delen av studien,
en systematisk jämförelse mellan de två sametingsvalen 2013 kommer att publiceras i en bok våren 2017.
I detta inledande kapitel ska vi kortfattat beskriva själva väljarundersökningen och redovisa några av de i vår mening viktigaste
resultaten.

2013 års väljarundersökning
Systematiska empiriska studier av väljare och partier har utgjort
ett av statsvetenskapens kärnområden sedan lång tid tillbaka (se
t ex Campbell et al 1960). Den enkät som väljarundersökningen
grundar sig på bestod av 53 frågor som utformats dels med tanke
på att resultatet ska kunna jämföras med den väljarundersökning
som genomfördes i samband med sametingsvalen i Norge 2009 och
2013, dels med utgångspunkten att en jämförelse även ska kunna
ske med de övriga väljarundersökningar som genomförs i Sverige.
Förutom detta har även Sametingets valnämnd varit referensgrupp
i arbetet med att utforma enkäten.
Undersökningen bestod av postala utskick kompletterade med
webb- och sms-aviseringar.2 Frågorna i enkäten fokuserade valdeltagande och partival samt attityder och åsikter i olika sakfrågor.
Mediekonsumtion och politisk information, institutionellt förtroende och tillit ingick också tillsammans med ett antal socio-ekonomiskt relaterade bakgrundsfrågor.3 Själva urvalet till väljarundersökningen genomfördes med ett obundet slumpmässigt urval om
5 000 röstberättigade samer boende i Sverige. Den av valmyndig
heten och Sametinget fastställda röstlängden för 2013 års val användes som urvalsram, efter förfrågan till Sametinget, vilken omfattade
8 327 personer. Undersökningens upplägg med enkätutformning,
urvalsförfarande och svarsinsamling genomgick en prövning av
den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg innan studien
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Universitet, Tromsø; Samisk högskola i Kautokeino; Instituttet for
Samfunnsforskning i Oslo; och Universitet i Oslo, och i Sverige från universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå).
För en mer utförlig beskrivning av väljarundersökningen, se Appendix 1.
Enkäten återfinns i sin helhet på svenska i Appendix 2.
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påbörjades.4 Fältarbetet genomfördes sedan efter upphandling av
Enkätfabriken på uppdrag av Göteborgs universitet. Fältperioden
pågick från maj till november 2013. Svarsfrekvensen uppgick till
53,8 procent, vilket får betraktas som ett relativt gott resultat. I
t ex de norska väljarundersökningarna uppgick svarsfrekvenserna
till 15,7 procent 2009 och 28,5 procent 2013.5 I de väljarundersök
ningar som genomfördes i Sverige i samband med 2014 års riksdagsval och val till Europaparlamentet låg svarsfrekvensen på 51,4
respektive 55,8 procent.6
Enkäten distribuerades, som nämnts, via posten. Vid varje ut
skick gavs även möjlighet att fylla i enkäten via internet och den
fanns tillgänglig på fyra språk, lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska
och svenska. Vid de postala utskicken bifogades i samtliga fall den
svenska enkäten och därutöver medföljde även ytterligare en enkät
på något av de samiska språken. Den geografiska språkindelning
som användes för distribution av de samiska enkäterna utgick ifrån
postnummerområden fastställda av Sametinget. Då språkgränserna
ej är exakta finns naturligtvis möjligheten att rätt språk inte kom till
rätt mottagare. Detta gäller speciellt respondenter boende utanför
språkens geografiska utbredningsområden. Det har dock funnits
möjlighet att byta språk i samband med telefonpåminnelser samt
att svara på valfritt språk via webben.
Statistiska data kan inte bara användas för att beskriva ett samhälle utifrån, statistik ger även konturerna av vad som definierar ett
folk, eller en grupp, t ex genom data över utbildningsnivå, boendeort, medelinkomst, civilstånd m m. Den historiska beskrivningen
av samer som grupp har i många fall karakteriserats av stereotyper
och fördomar, vilket visas tydligt i kapitel 2 i den här boken. ”Under
de senaste århundradena har en mängd lärda studerat samernas
liv och kultur och det har skrivits ett stort antal publikationer
om detta ämne. Merparten av detta är dock skildrat utifrån ett
kulturellt utifrånperspektiv” (Utsi 2007, 9). För oss har det varit
4
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Ansökan för etikprövning skickades in den 14 april 2013 varpå etikprövningsnämnden gav sitt skriftliga godkännande för undersökningens genomförande
den 10 juni 2013.
Det ska tilläggas att svarsfrekvensen för 2009 års val är ungefärlig då dokumentationen är ofullständig (se Josefsen och Saglie 2011, 20).
Källa: scb, Åttapartivalet 2010. Allmänna valen, Valundersökningen samt:
scb, Demokratistatistik rapport 20, Supervalåret 2014.
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viktigt att de analyser som görs i de olika kapitlen inte återskapar
eller upprätthåller de fördomar och stereotyper som majoritetssamhället producerat genom historien. Vår utgångspunkt har varit
att delvis skifta perspektiv genom att hela tiden försöka vara medvetna om de maktstrukturer som präglat samernas relation till
statsmakterna, för att på så sätt inte medverka till att befästa dessa
strukturer (Kukutai och Walter 2015; Ledman 2015; Kovac 2010).
Förhoppningen har varit att på så sätt nå en mer uttömmande och
relevant forskning. Jelena Porsanger (2004) skriver att forskningen
ska utgå från samernas (urfolkens) egen agenda, att samerna ska
inkluderas alternativt konsulteras i forskningen och att resultatet
ska rapporteras tillbaka och kunna användas av samerna själva.
Om statistiken och analyserna dessutom ska användas till politik
åtgärder och ligga till grund för en diskussion mellan majoritetssamhället och urfolket, är det extra viktigt att dessa statistiska
analyser inte slår fel (Walter och Andersen 2013).
Kvantitativ forskning medger möjligheten att hämta uppgifter
från en lokal kontext, för att sedan standardisera materialet och
presentera resultatet utan att nödvändigtvis behålla den kontextuella
tolkningen (Curtis 2001, 31). Vi menar att det i hanteringen av de
data väljarundersökningen ger är av stor vikt att den kontextuella inramningen bibehålls. När vi jämför data mellan sametings
väljarna och majoritetssamhället i form av de data som exempelvis
som-institutet tagit fram, ska inte detta läsas som att majoritetssamhället utgör mallen eller den korrekta nivån på t ex graden av
institutionellt förtroende eller mellanmänsklig tillit. Inte heller
ska de presenterade skillnaderna tolkas som problem, utan istället
analyseras i ljuset av den historiska bakgrunden och ses som en
utgångspunkt för en diskussion som både grundas i det samiska
samhällets egna förutsättningar och i det faktum att samerna är ett
urfolk med rättigheter som erkänts både nationellt i Sverige och
internationellt.
Bearbetningen av de data som kommit in via enkätsvaren har
även väckt många frågor, t ex kring relevansen av de frågor som
ställts, om de personer som valt att svara på något av de samiska
språken uppfattat frågorna på samma sätt som de som använt
den svenska enkäten, och om vi rakt av kan applicera etablerade
statsvetenskapliga teorier, med de avgränsningar som dessa innebär
(se t ex Smith 2009). När det gäller teorianvändningen har vi t ex
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sett att traditionella teorier om valdeltagande och väljarbeteende
inte ger den förklaringsgrad som förväntats. Istället har andra
faktorer haft större förklaringsgrad, som självskattade kunskaper i
samiska och graden av det som vi valt att kalla social integration i
det samiska samhället. För att kunna kontrollera mot dessa faktorer
har två olika index konstruerats utifrån flera frågor i enkäten.7 En
fara vid användandet av denna typ av index är att det uppfattas
som ett värderande mått, där något uppfattas som bättre (t ex
goda kunskaper i samiska, eller hög grad av social integration i
det samiska samhället) och värderas mot något som uppfattas som
sämre (t ex ringa kunskaper i samiska och en låg grad av integration). Indexet ska varken tolkas på detta värderande sätt eller som
ett mått på samiskhet. Istället kan vi även här hitta förklaringen
till det genomslag dessa faktorer får i historien och statens samtidiga
segregations- och assimilationspolitik gentemot samerna (se kap. 2).
En risk med att oreflekterat applicera etablerade statsvetenskapliga teorier om t ex centrum-periferi, eller begrepp som inte
samerna själva använder eller identifierar sig med, är att forskningen på så sätt kan bidra till att vidmakthålla ett ”vi” och ”dem”
i relationen mellan samerna och staten. Ett sådant förhållningssätt
riskerar även att bidra till en fortsatt kategorisering och splittring
av samerna själva, där begrepp och definitioner av samerna utifrån
ett tydligt utifrånperspektiv befästs. Det har vi försökt att undvika,
t ex genom att understryka vikten av en lokal tolkningskontext.
Det är inte säkert att vi lyckats med att återspegla denna metodologiska ambition i alla delar av denna bok, men utgångspunkten
har varit att vara ödmjuka inför den kontextuella utmaning som
datamaterialet i sig innebär samt att fortlöpande dela och diskutera
våra resultat och analyser med det samiska samhället.

7

Kunskaper i samiska är baserat på ett additivt index (utifrån självskattade kunskaper) som bygger på de tre kunskapsmåtten (läser, talar och förstår samiska).
I det index som handlar om social integration i det samiska samhället ingår
frågor om samhörighetskänsla med den samiska närmiljön, samhörighetskänsla
med hela Sápmi, antal vänner inskrivna i den samiska röstlängden, andel vänner med samisk bakgrund bland dem man umgås med till vardags och om man
vuxit upp i en samisk miljö (motsvarande enkätfrågorna 34_1, 34_2, 35, 36, och
37, som finns i Appendix 2) – vilka har kodats om så att höga värden motsvarar
stark samhörighetskänsla, hög andel vänner med samisk bakgrund etc.
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Studiens resultat ur ett fågelperspektiv
Varje kapitel i denna bok är skrivet för att det ska kunna läsas
fristående från resten av boken och det innebär att alla kapitel har
sina egna resultat och slutsatser, men även att liknande kontextuella beskrivningar kan återkomma i flera kapitel. När vi här ska
försöka presentera några av undersökningens mest centrala resultat
vill vi därför först och främst lyfta fram två yttre betingelser för
Sametingets verksamhet som visat sig ha en oväntat stor betydelse för att förstå väljarbeteende och åsikter vid val till Sametinget
(åtminstone vid 2013 års val): den svenska statens politik i ett
historiskt perspektiv – som vi redan har antytt ovan – och konstruktionen av tinget som en myndighet under regeringen med ett
begränsat formellt mandat och en låg grad av självbestämmande.
Den förstnämnda förutsättningen – statens politik i ett historiskt perspektiv – är avgörande, eftersom den på ett tydligt sätt har
påverkat de två faktorer som i en övergripande mening är viktigast
för att förstå väljarbeteende och åsikter i flera av de analyser som
presenteras i den här boken, nämligen kunskaper i något av de
samiska språken och graden av social integration i det samiska
samhället. Den skiljelinje som vi efter Israel Ruong (1961, 1982)
genomgående i boken kallar för ”kategoriklyvningen” av det samiska folket är en direkt följd av statens politik där olika grupper samer
har ställts i olika relation till lagstiftningen, samebymedlemmar
respektive samer som inte är medlemmar i någon sameby. Här i
inledningen vill vi peka på två centrala beståndsdelar i denna politik
(Sametingets historiska och politiska kontext diskuteras mer utförligt i kapitel 2). För det första har statens politik varit fokuserad
på rennäringen, vilket har medfört att andra traditionella samiska
näringar – t ex jakt, slöjd och fiske – fullt medvetet ställdes utanför
det system av särskilda samiska rättigheter som konstruerades med
den första renbeteslagen 1886, alltså för 130 år sedan. För det andra
förstärktes denna delning av det samiska folket genom statens
dubbla politiska praktik, där en aktiv segregationspolitik riktades
mot de nomadiserande renskötarna och en klar assimilationspolitik
riktades mot samer utanför rennäringen. Detta har skapat olika
förutsättningar för olika grupper i det samiska samhället både att
utöva traditionella näringar och att bevara språk och kultur.
Dessa två faktorer – kunskaper i något av de samiska språken
och graden av social integration i det samiska samhället – har t ex
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ett högt förklaringsvärde vad gäller valdeltagande och kan ses som
resurser specifika för val till Sametinget (se kap. 5). Traditionella
statsvetenskapliga förklaringsmodeller, där t ex socio-ekonomiska
resurser som utbildning och inkomst kan förklara valdeltagande,
har däremot inte något större förklaringsvärde. Istället förklarar
fem andra faktorer – som vi har kallat indikatorer på social integration i det samiska samhället – valdeltagande betydligt bättre.
Valdeltagandet är klart högre för de som i stor utsträckning känner
samhörighetskänsla med närmiljön och hela Sápmi (här röstade
68 och 69 procent av väljarna i jämförelse med 38 och 44 procent
av de väljare som angett att de i mycket liten utsträckning kände
samhörighet), har ett umgänge där de flesta är samer och de flesta
vänner är inskrivna i röstlängden (här röstade 72 och 67 procent i
jämförelse med 38 och 44 procent av de väljare som angett att de
inte umgås med några samer, eller inte har någon vän inskriven i
röstlängden), samt är uppväxta i en samisk miljö (här röstade 64
procent i jämförelse med 45 procent av de väljare som inte hade en
samisk uppväxt). Vad gäller språkkunskaper är resultatet liknande:
valdeltagandet var 72 procent för väljare med självskattade goda
kunskaper i något av de samiska språken i jämförelse med 43 pro
cent bland väljare med självskattade små, eller inga kunskaper.
Andra förklaringar är naturligtvis också viktiga för att förklara valdeltagande, t ex det som i statsvetenskaplig teoribildning vanligen
kallas för motivationsförklaringar, som intresse för samisk politik
och om man anser sig vara representerad av och ha möjlighet att
påverka Sametingets ledamöter.
Likaså har kunskaper i något av de samiska språken samt social
integration betydelse för sammansättningen av partiernas väljare
– återigen betydligt större än andra traditionella förklaringsmodeller – men än viktigare för att förklara partival är skillnader i åsikter
(se kap. 6). Dessa förefaller hänga nära samman med kategoriklyvningen av det samiska folket. Två av de tre politiska sakfrågor
där åsiktsskillnaderna hade störst förklaringsvärde för att förklara
väljarnas val av parti var frågorna om samer utanför samebyarna
bör ha samma rätt till jakt och fiske som samebyarnas medlemmar,
och om samebyarna bör få ett större inflytande. Den tredje politiska sakfrågan där åsikter bäst förklarar väljarnas val av parti var
den om Sverige bör ratificera ilo-konventionen 169. I denna fråga
anger t ex 50 procent av Jakt- och Fiskesamernas väljare att det är
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ett bra eller mycket bra förslag, vilket kan jämföras med att 98, 95
respektive 94 procent av Min Geaidnus, Sámiid Riikkabellodats
och Guovssonástis väljare tycker det. Vuovdegas (87 procent),
Landspartiet Svenska Samers (83 procent) och Samerna/Sámits
(82 procent) väljare är också klart positiva till detta förslag, och
bland samtliga väljare tycker 77 procent att det är ett bra eller
mycket bra förslag.8 Ur det perspektivet visar studien att de politiska partierna representerar olika grupper i det samiska samhället,
där en delad väljarkår har tydligt formulerade åsikter i olika politiska sakfrågor.
Denna politiska skiljelinje blir också tydlig när vi studerar hur
väljarkåren ställer sig i ett antal politiska sakfrågor och hur dessa
sakfrågor i väljarnas perspektiv hänger samman (se kap. 7). Att den
svenska politiken och kategoriklyvningen av samerna är central för
hur samisk politik struktureras blir ännu tydligare i en jämförelse
med väljarkåren i Norge, där den norska statens politik sett annorlunda ut och denna skiljelinje i stort sett saknas helt (se kap. 13).9
I Norge är självbestämmande i sig en skiljelinje inom väljarkåren,
något som inte är fallet i Sverige. Analysen av politiska skiljelinjer
i den svenska väljarkåren visar istället att den samiska väljarkåren
står enig i att Sametingets makt bör öka, något som vi har tolkat
som att ökat självbestämmande är en viktig fråga för väljarkåren.
Det finns alltså en klar konfliktlinje mellan det samiska samhället
och den svenska staten och den är särskilt påtaglig i frågor som rör
möjligheten att upprätthålla traditionella näringar och en samisk
kultur. Samtidigt finns det en skiljelinje bland väljarna vad gäller
innebörden av ett ökat samiskt självbestämmande, dvs hur självbestämmande ska implementeras och i vilka frågor Sametingets
inflytande och makt bör öka. Att åsiktsröstande styr väljarnas val av
parti är ett demokratiteoretiskt ideal – och i denna bemärkelse faller alltså sametingsvalet mycket väl ut – men om dessa påtvingade
skiljelinjer blir alltför stora finns också en risk för att kategoriklyvningen förhindrar Sametinget att på allvar utmana den svenska
statens politik i syfte att öka graden av självbestämmande, något
som förefaller vara av allra högsta vikt inom väljarkåren.
8
9

Álbmuts väljare var för få i vår undersökning för att vi ska kunna dra statistiskt
säkra slutsatser och därför utelämnar vi partiet här.
Viktigt i detta sammanhang är också att rennäringsfrågor i Norge inte hanteras
av Sametinget.
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Den andra förutsättningen – eller rambetingelsen för Sametinget
– av betydelse för många av de resultat vi ser i undersökningen
handlar om statens politik i samtiden, nämligen det faktum att
tinget har konstruerats som en myndighet under regeringen och
har en ytterst begränsad beslutsmakt, eller ingen beslutsmakt alls i
många av de mest centrala frågorna i det samiska samhället (se kap.
3 för en mer utförlig beskrivning av Sametingets formella mandat
och uppdrag). Väljarundersökningen visar t ex att väljarkåren har
ett lågt förtroende för sitt eget folkvalda organ, endast 16 procent har ett ganska eller mycket stort förtroende för Sametinget.
Dessutom är förtroendet för politikerna i Sametinget lågt, endast
var femte väljare har ett högt eller mycket högt förtroende för
politikerna, och färre än var tredje väljare är nöjd eller mycket
nöjd med tingets arbete och funktionssätt, och det oavsett om det
gäller i dess roll som administrativ myndighet (30 procent är nöjda
eller mycket nöjda), eller i rollen som folkvalt organ (28 procent).
Valdeltagandet har dessutom sjunkit sedan det första valet 1993,
från 71 till 54 procent vid valet 2013.10 Dessa siffror skulle kunna
vara ett uttryck för att Sametinget har en svag legitimitet hos sin
egen väljarkår. Våra resultat pekar dock mot att frågan om legitimitet måste förstås i ljuset av tingets institutionella konstruktion och
begränsade formella mandat.
Vad gäller t ex valdeltagande brukar man i demokratiteori tala
om att alla som är berörda av politiska beslut också ska ha rätt
att delta i beslutsfattandet (genom att rösta). Vid val där alla
berörs av de beslut som fattas i det folkvalda organet kan ett lågt
valdeltagande förstås som tecken på ett bristande förtroende för
det demokratiska systemet (kap. 5). Denna traditionella tankefigur
förefaller dock inte vara direkt tillämplig vid val till Sametinget:
om de beslut som fattas i tinget är begränsade till ett fåtal frågor –
och tinget inte har någon beslutsmakt alls i många av de centrala
frågorna i det samiska samhället – förefaller det inte särskilt för10 Samtidigt har antalet personer som valt att registrera sig i Sametingets röstlängd ökat stadigt sedan 1993, från 5 390 vid det första valet 1993 till 8 327 inför
2013 års val, och det faktiska antalet avgivna röster har också ökat över tid.
Det sjunkande valdeltagandet är således i stora delar en följd av att alla de som
registrerar sig i röstlängden inte använder sig av sin röst i valet. Valdeltagande
som indikator på legitimitet blir därför betydligt mer komplex än vid andra
nationella val i Sverige, något som förstärks av tingets begränsade mandat.
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vånande att valdeltagandet är lågt. Varför rösta om man betraktar
Sametinget som maktlöst i de frågor som är av vikt? Eller om man
betraktar tinget som en utlöpare till den svenska staten i egenskap
av myndighet? När de som inte röstade i valet 2013 uppgav varför
de inte röstade, var ett av de huvudsakliga skälen som angavs (efter
bristande intresse för politik) att Sametinget var maktlöst.11 Beslutet
att inte rösta skulle ur detta perspektiv snarast kunna tolkas som
en protest mot konstruktionen av Sametinget som en myndighet
och att den svenska staten behåller beslutsmakten i centrala politiska frågor.
På ett liknande sätt kan också både det låga förtroendet och
missnöjet med Sametingets arbete förstås: tinget saknar formell
kompetens att agera på de områden som väljarna anser är mest
angelägna. Det låga förtroendet är naturligtvis ett dystert resultat
i sig och det skär dessutom igenom väljarkåren som helhet, oavsett
t ex partival och känsla av värdegemenskap med Sápmi (kap. 9).
Dessutom är väljarna genomgående missnöjda med tingets arbete
som folkvalt organ men även bedömningarna av tingets arbete som
myndighet är mycket negativa. Det är ett underbetyg åt institutionen som sådan och kan mycket väl återspegla att väljarna uppfattar
att tinget i de frågor de har beslutsmakt över gör ett dåligt jobb.
Men detta bristande förtroende förefaller också hänga samman
med konstruktionen av Sametinget som en myndighet och tingets
begränsade mandat. Denna tes erhåller t ex stöd i det faktum att en
majoritet av sametingsväljarna vill öka tingets makt och inflytande
i centrala frågor. Och vad som kanske är än mer intressant i detta
sammanhang är att det gäller oavsett om väljarna har ett högt eller
lågt förtroende för Sametinget (kap. 10). Ur det perspektivet skulle
detta låga förtroende då kunna vara uttryck för vad som ofta kallas
institutionell vanmakt, dvs en situation där väljarnas förväntningar
på vad en institution ska kunna åstadkomma krockar med vad insti11

Den vanliga jämförelsen som görs med Norge, där valdeltagandet har varit
genomgående högre än vid sametingsvalen i Sverige, ger inte heller något stöd
för att valdeltagandet är en indikator på bristande legitimitet (se kap. 13). Vid
en jämförande analys av valdeltagandet förefaller skillnaderna på 13 procent –
skillnaden mellan 54 procents valdeltagande i Sverige och 67 procent i Norge
– till stora delar förklaras av valsystemet: i Norge är valdagen densamma vid
val till Sametinget och Stortinget. Detta till skillnad från i Sverige där val till
Sametinget hålls på en egen valdag, ett annat år och en annan månad än andra
nationella val.
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tutionen har för mandat och möjlighet att i praktiken åstadkomma.
Uppfattar Sametingets väljarkår att den makt deras folkvalda organ
har är alltför begränsad och att inflytande i de frågor som är viktiga i
det samiska samhället saknas – något resultaten i vår undersökning
tyder på – kan detta leda till institutionell vanmakt. Att vara nöjd
med en institution som inte kan leverera det som väljarkåren vill på
grund av dess institutionella konstruktion och begränsade mandat
förefaller irrationellt från väljarnas sida. Om det här dessutom
paras med att Sametinget utgör en myndighet under regeringen
och därför har en ytterst oklar identitet som representativt organ,
riskerar detta bristande förtroende att förstärkas ytterligare. I jämförelse med Norge (se kap. 13) blir det också tydligt att det låga
förtroendet för det svenska Sametinget inte kan förstås fristående
från den bristande legitimitet den svenska nationella politiken och
dess institutioner har bland den samiska väljarkåren i Sverige i
jämförelse med i Norge.
Sametingets begränsade mandat skapar också en speciell relation mellan de politiska partierna och de folkvalda politikerna å ena
sidan, och väljarkåren å den andra. Detta kan illustreras genom en
analys av det sakpolitiska innehållet i de olika sametingspartiernas
program sedan Sametinget invigdes 1993 (se kap. 3). I partiernas
program finns det en tydlig kontinuitet över tid i vilka frågor som
har ansetts vara de mest centrala – det är språk, skola/utbildning,
kultur, rennäring, samisk rätt till mark och vatten, och lika rättig
heter för alla samer – även om det naturligtvis finns skillnader
mellan partierna i hur mycket dessa frågor betonas. I några av dessa
har Sametinget uppgifter som myndighet men inte den avgörande
beslutsmakten. Den fråga som sammantaget har varit absolut vikti
gast sedan det första valet 1993 har varit frågan om samisk rätt
till mark och vatten, inklusive frågor om rovdjur, småviltsjakt,
gruvdrift och vindkraft. Samtliga politiska partier driver linjen att
samisk rätt till mark och vatten bör stärkas, liksom att naturresurserna inom Sápmi bör kontrolleras av det samiska folket. I denna
fråga saknar dock Sametinget all beslutsmakt. Partierna går således
till val på program som de – med tingets nuvarande mandat – inte
har formell beslutsmakt i och som de med största sannolikhet
inte kommer att kunna förverkliga. Detta riskerar naturligtvis att
gradvis urholka förtroendet för såväl Sametinget som partierna och
de folkvalda ledamöterna.
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Detta begränsade mandat kan också till viss del förklara de tydliga – men små – skillnader mellan kvinnor och män som studien
redovisar (se kap. 8). Skillnaderna handlar inte bara om sociodemografiska fakta – att kvinnor som grupp har en något högre
utbildning än män, i något högre utsträckning lever utanför det
samiska kärnområdet, samt har något högre självskattade kunskaper i samiska och är mer integrerade i det samiska samhället
– utan det finns också skillnader i synen på Sametingets makt och
inflytande, och vilka frågor tinget bör prioritera mer i sitt arbete.
Väljarundersökningen visar t ex att kvinnor i högre utsträckning än
män vill utöka Sametingets makt i de flesta politiska sakfrågor och
att tinget ska prioritera hälso- och sjukvård, ungdomssatsningar
och jämställdhet. Ett sätt att förstå detta är att det kan säga oss
något om skillnaden i hur kvinnors och mäns villkor är utformade.
Är det så att kvinnor i det samiska samhället – som i de flesta andra
samhällen – tar det största ansvaret för vård och omsorg blir dessa
områden viktigare för kvinnor. Kvinnor kan dessutom förmodas
drabbas av och uppmärksamma diskriminering i vardagen, ofta
knutna till vård och omsorg, i högre grad än män. Samtidigt erbjuder inte Sametinget som institution, givet dess nuvarande mandat,
kvinnor några möjligheter att agera för eller i just dessa frågor. Det
blir då ur kvinnors perspektiv särskilt tydligt att rätten till själv
bestämmande inte kan förverkligas när beslut som rör stora delar
av människors vardag inte ingår i det politiska mandatet.
Avslutningsvis ska vi här nämna två andra rambetingelser för
Sametinget som också är betydelsefulla för denna studie. Den
första handlar om tingets begränsade ekonomiska resurser, som bl a
påverkar hur partierna arbetar för att nominera och rekrytera kandidater till sina listor inför valet (se kap. 4). Studien indikerar att
partiernas rekryteringsprocesser på lite olika sätt förefaller öppna,
dvs vill en person kandidera och uppfyller villkoren för det är möjligheterna stora att också få göra det. Den nyckelroll som partierna
har i det politiska systemet hämmas dock av partiernas begränsade
ekonomiska resurser, något som ytterst styrs av regeringen i dess
årliga regleringsbrev till Sametinget som fastställer tingets budget
(se kap. 3). Det saknas resurser för att mellan plenummöten arbeta
utåtriktat mot det samiska samhället, vilket konkret försvårar re
kryteringen av kandidater men också möjligheten att arbeta parti
politiskt och upprätta effektiva partiorganisationer, vilket riskerar
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att skapa ytterligare distans mellan partierna och väljarkåren.
Den andra rambetingelsen handlar om att Sametinget är ett
folkvalt samiskt representativt organ och för att det ska kunna
fungera i sin demokratiska roll är det centralt att det finns ett
offentligt rum där väljarnas åsikter fritt kan komma till uttryck och
diskuteras. Dessutom är det avgörande för en valdemokrati där det
råder konkurrens mellan partier att väljarna har möjlighet att göra
informerade val, dvs att man vet vad de olika politiska partierna
står för och vad de representerar. Av stor vikt för detta offentliga
rum – länken mellan väljare och valda – utgörs av medierna. Hur
de viktiga frågorna i det samiska samhället diskuteras i media, hur
valrörelsen gestaltas, samt vilken typ av information väljarna kan
få genom dessa officiella kanaler är därför av stor vikt. I denna bok
ligger fokus på medias roll i täckningen av valet. Både public-service
media och tryckt media har analyserats. I det kapitel som analyserat public service – svt Sápmi, sr Sameradion och svt/sr:s
gemensamma webbsida sametingsvalet.se – är slutsatsen att dessa
media hade en relativt omfattande bevakning av sametingsvalet;
många teman berördes, valet belystes i flera debatter och många
synpunkter kom fram (se kap. 11). I studien av daglig nationell
och lokal press, samt tidskriften Samefolket var resultatet betydligt
mer kluvet (se kap. 12). Analysen visar att nationell press i stort
sett inte alls täcker sametingsvalet, lokala tidningar är uppenbart
otillräckliga i sin täckning för att bidra till en samisk offentlig sfär,
medan Samefolket mycket klart lever upp till medias roll som bärare
av samisk offentlighet med en god täckning av valet.
Dessa analyser väcker dock några viktiga frågor om hur det
offentliga rummet ser ut. En sådan är att väljarna rangordnar tv
som den viktigaste mediekällan till information – före såväl radio,
sametingsvalet. se och Samefolket – samtidigt som tv hade en klart
mycket sämre bevakning av valet. En annan är att de huvudsakliga
källorna till information inför valet för en majoritet av väljarna var
diskussion med vänner och familj, samt partiprogram, något som
indikerar att det offentliga politiska samtalet till stor del befinner
sig utanför det medierade rummet. Om så är fallet kan det bidra
till att förstärka skillnader mellan väljare som har en hög social
integration i det samiska samhället och väljare som har en låg, t ex
vad gäller politiskt intresse och kunskaper om hur partierna ställer
sig i olika sakfrågor.
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Bokens disposition
Boken är i stora drag disponerad i tre olika delar. I den första analyseras några av de rambetingelser inom vilka Sametinget verkar.
I kapitel 2 (av Patrik Lantto och Ulf Mörkenstam) skisseras den
historiska kontext inom vilken Sametinget kom till och idag verkar. Kapitlet ger ett knappt hundrafemtioårigt perspektiv på både
statens politik och den samiska politiska mobiliseringen. Kapitel
3 (av Anna-Maria Fjellström, Marie Knobloch, Ulf Mörkenstam
och Ragnhild Nilsson) redogör mer konkret för Sametingets formella mandat och tecknar en bild av det valsystem som reglerar
den politiska delen av tinget. Likaså ges en kort överblick över
det partisystem som utvecklats och som ger vid handen att det i
grunden förefaller mycket stabilt: av de partier som erhöll mandat
vid 2013 års val har samtliga partier (utom ett) ställt upp till val
sedan det första valet 1993. I det följande kapitel 4 (av Anna-Maria
Fjellström) jämförs hur partierna har organiserat sitt interna arbete
för att nominera de personer som i slutänden ska kandidera för partiet och förhoppningsvis bli invalda som ledamöter, eller ersättare i
Sametinget. Kapitlet avslutas med att analysera huruvida kandidater, ledamöter och ersättare på en kollektiv nivå är representativa
för väljarkåren som helhet utifrån kön, ålder och geografisk hemort.
I bokens andra del står väljarbeteende och åsikter i fokus. I kapitel 5 (av Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam) diskuteras valdeltagande och i kapitel 6 (av Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam)
analyseras sammansättningen av partiernas väljare och väljarnas
partival. Det följande kapitlet, kapitel 7 (av Ragnhild Nilsson, Ulf
Mörkenstam och Richard Svensson), fördjupar analysen av politiska
skiljelinjer inom den samiska väljarkåren. I kapitel 8 (av Ragnhild
Nilsson, Maria Jansson, Ulf Mörkenstam och Stefan Dahlberg) studeras betydelsen av kön vid sametingsval. Politiskt förtroende och
social tillit inom väljarkåren står i fokus i de följande två kapitlen,
politiskt förtroende i kapitel 9 (av Sören Holmberg) och social tillit
i kapitel 10 (av Ragnhild Nilsson och Tommy Möller).
Den tredje delen inrymmer två kapitel i vilka medias roll vid
sametingsval diskuteras. I kapitel 11 (av Eli Skogerbø och Emma
Sjøenden Vestli) analyseras public service media: svt Sápmi, sr
Sameradion och sameradion.se. I kapitel 12 (av Andreas Gottardis)
studeras täckningen av valet i daglig nationell och lokal press, samt
i tidskriften Samefolket.

42

ragnhild nilsson, ulf mörkenstam & stefan dahlberg

Avslutningsvis, i kapitel 13 (av Ulf Mörkenstam, Stefan Dahlberg,
Johannes Bergh och Jo Saglie), sätts den svenska väljarundersökningen 2013 i perspektiv genom en jämförelse med sametingsvalet i
Norge samma år. I kapitlets fokus står tre områden: valdeltagande,
politiska skiljelinjer och legitimitet.

Slutord: politiska utmaningar för dagens Sameting
Väljarundersökningen och dess resultat pekar på att Sametinget
står inför flera stora utmaningar och vi vill här peka på två, en företrädesvis extern i relation till den svenska staten och en i huvudsak
intern inom det samiska samhället. Den första, externa, handlar om
vad vi ser som ett grundläggande problem, nämligen det att innebörden av vad den samiska rätten till självbestämmande ska inne
bära i politisk praktik inte är fastställd. Det medför att det inte heller står klart vilken roll Sametinget ska ha för att det samiska folket
i Sverige ska kunna utöva denna rätt. Detta hänger naturligtvis nära
samman med den andra rambetingelse vi såg vara av stor betydelse
för att förstå väljarbeteende och åsikter, nämligen Sametingets formella ställning och mandat. Utifrån väljarna framstår både tingets
offentligrättsliga ställning som myndighet och dessa begränsade
uppdrag som ett hinder för att öka och utöva rätten till självbestämmande. Studiens resultat ger därför vid handen att det är ytterst
angeläget att se över Sametingets ställning och att det måste göras
parallellt med att rätten till samiskt självbestämmande läggs fast
och preciseras. Sametingets organisation och uppdrag kan således
inte diskuteras åtskild från frågan om hur den svenska statens politik i samefrågor bör utformas i sin helhet. I denna diskussion måste
dock samerna – och Sametinget som representativt organ – beredas
möjlighet att på jämlika villkor delta i utformningen av politiken.
Det kräver rätten till självbestämmande (se t ex Åhrén 2016).
Den interna utmaningen tar sin utgångspunkt i den andra ram
betingelsen för Sametinget som folkvalt organ; kategoriklyvningen.
När det finns djupa klyftor inom det samiska samhället och dessa
skapar tydliga skiljelinjer också i Sametinget, bidrar detta till att
göra det svårt eller till och med omöjligt att formulera krav via
det representativa organet med en enad röst. I Sverige var en av
regeringens viktigaste argument för att inrätta Sametinget att få
”en enhetlig samisk företrädare”, som kan ”bidra till en enhetlig
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[statlig] samisk politik” (sou 1989: 41, 150, 149). Ironiskt nog
så kan dessa historiskt konstruerade och påtvingade skiljelinjer
också tjäna som ett samtida argument för staten mot ett förändrat
mandat för Sametinget och för en fortsatt statlig politik präglad
av status quo, genom att hänvisa till det samiska samhällets interna
stridigheter. Skulden hamnar då på urfolkssamhället och inte på
den statliga politik som ursprungligen skapade dessa skiljelinjer
(se t ex Josefsen, Mörkenstam, Nilsson 2016, 32). För att uppnå
vad väljarkåren förefaller ense om – vikten av att öka Sametingets
makt och inflytande – måste tinget, dess partier och folkvalda ledamöter hitta strategier för att förvalta detta väljarkårens intresse. Att
Sametinget hittills inte har lyckats med det indikerar bl a det låga
förtroende väljarna har för sin egen institution.
Till sist är det värt att betona att det idag finns två erkända folk i
Sverige – det samiska och det svenska – och att båda har en erkänd
rätt till självbestämmande i enlighet med internationell rätt. I den
svenska regeringsformens portalparagraf anförs att ”[a]ll offentlig
makt i Sverige utgår från folket” (sfs 1974: 152, kap. 1, § 1). Hur
ska detta förstås för det samiska folket? Och vilken formell ställning ska Sametinget ha, om det är från det samiska folket som den
offentliga makten utgår?

