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Abstract 
Ursprungsbefolkningars situation i storsamhällen världen över är och har 

historiskt sett varit mycket utsatt. De har haft svårt att hävda sina fri- och 

rättigheter bredvid majoriteter och deras utsatthet har uppmärksammats inom 

ramen för internationella strävanden om mänskliga rättigheter. FN-organet 

ILO:s konvention 169 om ursprungsbefolkningar och stamfolks fri- och 

rättigheter som trädde i kraft 1991 uttrycker det internationella samfundets 

strävan men är inte ratificerad av Sverige. Den här uppsatsen söker svaret på 

varför Sverige intagit denna ställning och undersöker mot bakgrund av en 

teori om rättvis fördelning hur debatten om ratificeringen sett ut. Syftet är att 

beskriva Sveriges hållning i frågan samt pröva om den kan anses rättvis.     
 

Nyckelord  
ILO 169, samer, Sverige, minoritetspolitik, ursprungsbefolkning, urfolk, 

mänskliga rättigheter  
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1. Inledning  
Särskilda rättigheter för ursprungsbefolkningar  

Ursprungsbefolkningars situation i storsamhällen världen över är och har 

historiskt sett varit mycket utsatt. De har haft svårt att hävda sina fri- och 

rättigheter bredvid majoriteter och deras utsatthet har uppmärksammats inom 

ramen för internationella strävanden om mänskliga rättigheter. FN-organet 

ILO:s konvention 169 om ursprungsbefolkningar och stamfolks fri- och 

rättigheter som trädde i kraft 1991 uttrycker det internationella samfundets 

strävan. Frågan om Sveriges ursprungsbefolkning samernas besvärliga 

situation i det svenska storsamhället ges särskild tyngd i och med att Sverige 

inte ratificerat ovan nämnda konvention.1  

 

Demokrati och mänskliga rättigheter 

Problematiken baseras på frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. En 

grundsten i demokratibegreppet är principen om att alla människor föds fria 

med lika värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är således 

universella och behandlar alla lika oavsett etnisk tillhörighet, nationellt 

ursprung, språklig tillhörighet eller dylikt. De mänskliga rättigheterna 

innefattar bland andra yttrandefrihet, tanke- och religionsfrihet, rätten att inte 

bli diskriminerad, likabehandling inför lag, urfolkens rättigheter etc.2 Varje 

stat som kallar sig demokratisk har som uppgift att identifiera 

problemställningar om huruvida deras ursprungsbefolkningar erhåller 

möjligheten att åtnjuta dessa rättigheter och undersöka hur grupperna 

behandlas av storsamhället samt att urskilja dilemman och ta ställning till 

åtgärder.3 Det handlar om en strävan för ett jämlikt samhälle. Det finns dock 

olika syn på jämlikhet och huruvida rättigheter ska vara individuella eller 

                                                
1    Arbetsgruppen Urfolk Samer Vetenskap; Samer: om Nordmalingdomen och om ett 

urfolks rättigheter och identitet; Stockholm: Recito förlag, 2013 
2 Kulturdepartementet. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.  
     Regeringskansliet. 
     http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-

det/ratten-att-inte-bli-diskriminerad (Hämtad 2016-05-10) 
3    Ibid. 
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gälla för grupper. För att implementera de mänskliga rättigheterna för alla har 

Sverige lagstiftat om antidiskriminering och särskilda rättigheter för 

nationella minoriteter och ursprungsbefolkning.4 Samerna faller under båda 

dessa kategorier vilket delvis gett dem en särställning jämfört med Sveriges 

majoritetsbefolkning. Lagstiftningen gällande samernas ställning i samhället 

är emellertid bristfällig och samisk renskötsel är en näring som gett upphov 

till många dispyter om markrättigheter, vilka ofta lett till att samerna förlorat 

i rättegångar då de har haft svårt med bevisning.5  
 

Problemformulering och syfte 

Det traditionella samiska bosättningsområdet Sápmi (vilket innefattar delar 

av Sverige, Norge, Finland och Ryssland) är rikt på naturtillgångar i form av 

mineraler, skog och energiutvinning. Idag är trycket på att utvinna dessa 

kanske större än någonsin och byggandet av vindkraftverk och 

gruvprospektering i bland annat Jokkmokk har lett till att både samer och 

miljöaktivister gjort uppror då marken är av stor vikt både för den samiska 

kulturen och näringen.6 Sametinget, som är den statliga myndigheten för att 

bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige, har försökt att stoppa flertalet 

gruvprospekteringar genom att åberopa regeringsformen men utan framgång. 

Flytten av Kiruna går även den ut över renskötseln och efter debatten om 

flytten av staden har kritik mot behandlingen av samer i Sverige framförts i 

media, av OECD, DO och CERD-kommittén.7  

 

Debatten om samernas särställning väcker således frågor om vem som har 

rätt till ett landområde och varför. På vilka grunder utformas särskilda 

rättigheter? För vem och under vilka tidsintervall ska de gälla? Den samtida 

politiska debatten avspeglar ett missnöje med invandrings- och 
                                                
4    Sametinget. 2015. https://www.sametinget.se/samer (Hämtad 2016-05-10) 
5 Nobel, Peter. Samernas rättigheter som urfolk urholkas. Svenska Dagbladet. 2014-02-19. 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/samernas-rattigheter-som-urfolk-
urholkas_8998022.svd (Hämtad 2014-10-31) 

6    Arbetsgruppen Urfolk Samer Vetenskap; Samer: om Nordmalingdomen och om ett 
urfolks rättigheter och identitet; Stockholm: Recito förlag, 2013 

7   Sametinget. 2016. https://www.sametinget.se/diskriminering (Hämtad 2016-05-10) 
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integrationspolitiken vilket aktualiserar frågan om vem som har rätt till ett 

territorium. De som har besuttit landytan under längst tid? De som kan 

förvalta tillgångarna inom territoriet bäst? Vore en svensk ratificering av ILO 

169 och markrättigheterna den trycker på rättvis? I så fall för vem?   

 

Den här studien syftar dels till att utifrån en teori om rättvis fördelning belysa 

och skapa reda i debatten om specifika rättigheter för samer i Sverige. Dels 

till att beskriva varför Sverige intagit en viss ställning i frågan om ratificering 

av ILO-konvention 169 om ursprungsbefolkningars och stamfolks rättigheter 

som trädde i kraft 1991.  

 

Frågeställning 

Frågeställningen för studien lyder: Varför har Sverige inte ratificerat ILO:s 

konvention nummer 169?  
 

2. Metod och material  

 
Material 
Studien granskar främst ingressen och artikel 14 (vilken behandlar 

markrättigheter) i ILO:s konvention 169 om ursprungsbefolkningar och 

stamfolks fri- och rättigheter, samt de två statliga offentliga utredningarna 

Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till 

ILO:s konvention nr 169 (SOU 1999:25) och Samernas sedvanemarker (SOU 

2006:14). Genom att undersöka ovanstående utredningar och dess särskilda 

yttranden tros en sammanfattning av den politiska debatten som förts 

angående ratificering av ILO:s konvention 169 i Sverige kunna 

åstadkommas.  

 
Val av metod  

Då syftet för den här studien är deskriptivt är det passande att genomföra den 
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som argumentationsanalys. Politisk-filosofiska texter och politiska idéer 

syftar vanligen till att övertyga mottagaren om en ståndpunkts riktighet. Det 

är därmed tydligt att politiska budskap i hög grad består av argument för eller 

emot olika utsagor. Ett argument består av ett eller flera påståenden med 

avsikt att ge stöd åt den uppfattning som försvaras. Därför blir det då 

intressant att närmare granska de argument som anförts. 

Argumentationsanalysen är en analysteknik för att systematiskt beskriva 

argument som förekommer i ett särskilt ämne, i detta fall den politiska 

debatten gällande ratificeringen av ILO 169. Metoden går ut på att steg för 

steg granska varje led i argumentationen för att genom analysen klargöra 

argumentationens uppbyggnad och hur de olika argumenten i debatten 

förhåller sig till varandra. Det är framförallt en teknik för att beskriva en 

samling argument. 8 För att sedan pröva och kritisera argumentationen behövs 

någon form av idéanalys, vilket förklaras längre fram i detta avsnitt.  

 

Argumentationsanalys genom pro- och contralista 

Det finns två vedertagna sätt att strukturera upp en modern 

argumentationsanalys, antingen enligt Toulmins modell eller genom en pro- 

och contralista.  För den här studien har den sistnämnda strukturen valts på 

grund av dess mer lätthanterliga presentation.9 Analysen börjar med att 

”spetsformuleringen” eller tesen för texten söks. Tesen är det påstående som 

är mest betydelsefullt i diskussionen, det som bäst sammanfattar 

diskussionsämnet.10 När tesen urskilts påbörjas identifieringen av argument 

för och emot: pro et contra. P1, P2, P3 osv., används för att beteckna 

proargument och C1, C2, C3 osv., för att beteckna contraargument. Dessa är 

argument av första ordningen, de som relaterar direkt till tesen.11 Till varje 

                                                
8 Beckman, Ludvig; Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer; 

Stockholm: Santérus förlag, 2005  
9 Bergström, Göran, Boréus, Kristina; Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys; 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012 
10Beckman, Ludvig; Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer; 

Stockholm: Santérus förlag, 2005  
11 Bergström, Göran, Boréus, Kristina; Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys; 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012 
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pro- och contraargument kan sedan ett argument av andra ordningen tillfogas, 

dvs., argument som relaterar till argument av första ordningen. Ett 

proargument för C1 betecknas således P1C1, vilket utläses som ”första 

proargument till första contraargumentet”. Därefter kan argument av 

tredjeordningen, vilka talar för eller emot argument av andra ordningen 

tillfogas. Likt detta kan argumentationsanalysen byggas ut till dess samtliga 

argument fångats in.12 Nackdelen med att strukturera analysen i ett pro- och 

contraschema är att det kan te sig klumpigt och ogenomträngligt. Värdet 

ligger i den goda möjligheten att strukturera författarens tankeverksamhet.13 

 

Idékritik  

Studien syftar inte enbart till att återge hur den politiska debatten om samers 

rättigheter sett ut, utan också till att beskriva materialet och dra slutsatser 

utifrån det. Texterna som granskats i den här studien syftar till att förhindra, 

föreslå eller försvara politisk förändring. Därför är det en angelägen uppgift 

att pröva hållbarheten hos dessa politiska budskap. Är argumenten som 

framhålls rimliga? Med hjälp av argumentationsanalysen klargörs innebörden 

i debatten och därefter är det lämpligt att med idékritiska verktyg gå vidare 

för att bedöma innehållet. Ambitionen är inte längre att förklara vad som 

sagts utan att istället förklara vilka skäl för eller emot en ratificering av ILO 

169 som är acceptabla enligt det angivna teoretiska ramverket. Idékritiken 

erbjuder en förklaring av vilka grunder för en uppfattning som är rimliga.  

 

Uttrycket ”idékritik” förknippas ofta med Herbert Tingstens övertygelse att 

de politiska ideologiernas inflytande på samhällsdebatten var fördärvligt och 

att de baserat på det borde utsatts för kritik. Utifrån Tingstens perspektiv 

framstod ideologier fullproppade av förvridna och felaktiga 

verklighetspåståenden. ”Ideologianalys” är en nära besläktad tanke med 

idékritiken vars marxistiska utgångspunkt är att politiska ideologier döljer 

                                                
12 Beckman, Ludvig; Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer; 

Stockholm: Santérus förlag, 2005  
13 Ibid. 
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ekonomiska intressen som i slutändan är avgörande.14 Utöver Tingstens och 

den marxistiska utgångspunkten för idékritiska studier finns det ett tredje 

utgångsläge, vilket för studier likt den här är mer passande. Det baseras på att 

följa den enkla övertygelsen att politiska ställningstaganden i största möjliga 

mån bör underbyggas med goda argument. 15 

 

Att vetenskapligt bedöma innehållet i ett politiskt budskap kan uppfattas 

kontroversiellt och har av vissa ansetts ”ovetenskapligt”.  Men Tingsten 

hävdade att idékritikens kriterier är de samma som för andra 

forskningsmetoder. Den ska vara logiskt giltig, empiriskt hållbar och 

dessutom normativt rimlig.16 Den politiska debatten är i mångt och mycket en 

kamp om värden, om vilka principer eller idéer som är rimliga om hur de 

förhåller sig till varandra och om dess konsekvenser för politiken i praktiken. 

Idékritiken ställer frågan om ett politiskt budskap är rimligt givet vissa 

värden. Motståndare menar att statsvetare inte ska ”ta ställning” i 

värdekonflikter, att det inte är möjligt att kritiskt granska värderingar. Det må 

vara sant, men å andra sidan är inga svar på metafysiska frågor uppenbara, 

vare sig empiriska iakttagelser eller värdeomdömen.17 

 

Så prövas rimligheten 

Aktörer som framför politiska uppfattningar anför vanligen en rad olika 

påståenden som stöd för dem. Andra (mer basala) värden åberopas, dess 

innebörder tydliggörs och det görs en rad påståenden om hur dessa 

värderingar och andra empiriska sakförhållanden relaterar till varandra. Vissa 

av dessa argument kan kritiseras för ohållbarhet eller ogiltighet. Men de 

värden som argumenten gäller kan också kritiseras för att vara mer eller 

mindre rimliga – givet någon särskild utgångspunkt.18 Det hela beror därmed 

                                                
14 Beckman, Ludvig; Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer; 

Stockholm: Santérus förlag, 2005  
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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på vilken utgångspunkten är. Den här studien baseras på en extern idékritik. 

Extern idékritik utgår från värden som inte med säkerhet delas i texten som 

granskas. Frågan som söks svar på är här hur väl det politiska budskapet 

tillgodoser de normativa krav författaren ställer upp. I den här studien ställs 

det politiska budskapet mot en specifik tolkning av rättvis fördelning, vilken 

utgör ”glasögonen” genom vilka författaren granskat undersökningen.19 

Viktigt när det kommer till extern idékritik är att de valda normativa 

utgångspunkterna tydliggörs och argumenteras för. Det ska tydligt framgå 

hur utgångspunkterna operationaliserats. När kriterierna för 

rimlighetsprövningen är öppet redovisade är det möjligt för läsaren att 

bedöma tillförlitligheten i resultaten och däri ligger studiens validitet.20  

 

Avgränsningar 

För att begränsa studien till ett rimligt omfång betraktas enbart de argument 

som behandlar samernas markrättigheter, då dessa varit det primära hindret 

för en svensk anslutning till ILO:s konvention 169. Studien fokuserar på 

Sveriges officiella hållning i frågan och utelämnar den allmänna debatten 

som förts i tidningar etc. En tidsavgränsning har gjorts där intervallet som 

studeras löper från 1991 då ILO:s konvention 169 trädde i kraft fram till dags 

dato.  

 

3. Tidigare forskning och teori  
  

Tidigare forskning  

Tidigare forskning på ämnet samer och dess ställning i det svenska samhället 

är relativt bred, det tycks finnas ett stort intresse kring hur minoriteter och 

framför allt hur urbefolkningar bör behandlas. En annan förklaring till de 

många publikationer om samers rättigheter kan vara att Sveriges regelverk 

fortfarande är otillfredsställande trots kritik och påtryckningar från det 
                                                
19 Beckman, Ludvig; Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer; 

Stockholm: Santérus förlag, 2005 s.75 
20 Ibid. 
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internationella samfundet.  

 

En utav de mest framstående forskarna som undersökt svenska statens 

förhållande till minoriteter är Ulf Mörkenstam, forskare vid Stockholms 

universitet. 1999 gav han ut avhandlingen Om ”Lapparnes privilegier” -

föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997 som behandlar 

frågan om hur en rättvis samepolitik hade kunnat se ut. Det teoretiska 

ramverket för Mörkenstams avhandling bygger på en argumentation om 

rättviseproblematiken, vilken inspirerat valet av teori för den här studien, 

detta presenteras närmare i teoriavsnittet nedan.       

 

Ulf Mörkenstam är också medförfattare till en av de senaste böckerna Samer: 

om Nordmalingdomen och om ett urfolks rättigheter och identitet som gavs 

ut 2013 och behandlar Nordmalingdomen från 2011. Boken har flera 

författare från olika akademiska fält och beskriver den juridiska processen i 

domen för att förklara samernas rättigheter och identitet.  

 

En relativt färsk avhandling som behandlar problematiken med att Sverige 

inte lever upp till de internationella normer som finns för urfolk är Peter 

Johanssons Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av 

svensk samepolitik 1986-2005. Peter Johansson forskar vid institutionen för 

globala studier vid Göteborgs universitet och intresserar sig för de politiska 

aspekterna av mänskliga rättigheter. 
 

Teoretisk diskussion 
En teori fungerar enkelt uttryckt som ett redskap för att förklara något och för 

att undersöka debatten om specifika rättigheter för urfolk i Sverige är det 

naturligt att utgå ifrån ett rättviseperspektiv eftersom det är ur frågan om 

rättvisa som problematiken är sprungen. Framförallt handlar det om vilka 

kriterier som ska bestämma hur fördelningen av nyttigheter, i det här fallet 

mark, ska se ut och huruvida medborgare ska ses som grupper eller om alla 

medborgare ska betraktas som individuella individer. Frågan om rättvisa i 
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samhällen är klassisk inom statsvetenskapen och har varit föremål för många 

teoribildningar från olika tänkare. Hårdraget kan två linjer urskiljas: antingen 

anses det att minoritetsgrupper bör ha samma rättigheter som andra 

medborgare eller så anses det att de bör tillkännages någon form av särskilda 

rättigheter.21 Vanligen konstrueras ett motsatspar i form av teoretiker som 

framhåller vikten av individens fria val (individuell autonomi) och de 

teoretiker som hävdar att medborgare är beroende av gemensamma värden av 

vad som utgör ett gott liv och värden som bidrar till deras självuppfattning 

och som därför ges företräde framför individen. Det finns inga tydliga 

gränser mellan de två riktningarna och debatten i sig är belägen inom den 

liberala demokratins ramar.22 De flesta teoretiker, däribland Walzers teori om 

pluralism och jämlikhet, accepterar normativt identiteten som beroende av en 

särskild kulturtillhörighet och individens företräde framför gemenskapen.23 

Ett gemensamt utgångsläge för de flesta teoretiker är att alla individers 

intressen bör ges samma vikt, därför är det nödvändigt att alla ges samma 

grundläggande fri- och rättigheter. Det går inte att hävda att vissa medborgare 

är viktigare än andra, en grundläggande universell mänsklig rättighet är att 

allas lika värde och därför ska alla behandlas lika. Trots att det råder enighet i 

denna fråga finns det många olika åsikter gällande spörsmålet om att vissa 

grupper bör behandlas annorlunda än majoritetsbefolkningen. Framför allt 

handlar det om hur idealet jämlikhet bör tolkas.24  

 

I diskussionen som följer av dessa olika läger uppkommer frågan om hur 

grupper bör hanteras, både i den politiska praktiken och som normativa 

argument samt länken där emellan. Det är således både ett praktiskt och 

teoretiskt politiskt problem. Å ena sidan betraktas föreställningen av grupper 

och grupptillhörighet som underproblematiserad, grupperna tas för givna och 

tillhörigheten anses betydelsefull för att individer ska behandlas jämlikt. Å 
                                                
21 Mörkenstam, Ulf. 1999 Om ”Lapparnes privilegier” Föreställningar om samiskhet i 

svensk samepolitik 1883-1997 Diss., Stockholms universitet  
22 Ibid.  
23 Ibid.  
24 Ibid. 
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andra sidan betraktas grupper ur ett rättighetsperspektiv som oproblematiska 

eftersom grupptillhörighet framför allt ses som en följd av individers fria val, 

grupper blir ett medel för att förverkliga individers mål.25   

 

Eftersom lika rättigheter för samtliga medborgare är den dominerande 

normen i både politisk praktik och teori bör här nämnas det starkaste 

argumentet för denna riktning. Lika rättigheter för alla legitimeras av bland 

andra Rawls som uttrycker det så här:  

 

”Each person possesses an inviolability founded on justice that even the 

welfare of society as a whole cannot override...Therefore in a just society the 

liberties of equal citizenship are taken as settled...”26  

 

Det här jämlikhetsidealet grundas på att alla har en moralisk förmåga som gör 

att individen uppfattar sig som fri, har en uppfattning av det goda, att hon 

själv är en källa till krav för att förverkliga det goda och att hon kan ta ansvar 

för sina mål. Men Rawls ideal om likabehandling av och lika rättigheter för 

alla medborgare blir problematiskt. Det förutsätter att vi inte känner till vår 

position i samhället vilket bland andra Walzer anser leder till falskhet. 

Mörkenstam menar att lika rättigheter och särbehandling på individuell nivå 

inte är tillräckligt för att det egna valet ska kunna vara måttstock för det 

abstrakta idealet om jämlikhet.27  

 

I Mörkenstams teoretiska diskussion framhålls även problematiken med 

särskilda rättigheter och erkännandet av kollektiva identiteter.28 Han menar 

att politiken är beroende av en föreställning om gruppen eftersom att den 

bidrar till att göra politiken legitim. Han presenterar Kymlickas teori som 

både kan återskapa redan existerande föreställningar om gruppen eller 
                                                
25 Mörkenstam, Ulf. 1999 Om ”Lapparnes privilegier” Föreställningar om samiskhet i 

svensk samepolitik 1883-1997 Diss., Stockholms universitet   
26 Ibid s.9 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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kulturen men också underkänna alla former av minoritetspolitik då politik 

värderar vad som är viktigt eller oviktigt i en viss kultur. Vidare nämner han 

Young som förespråkar att erkännande av skillnader kan bryta den 

maktordning som råder genom att den synliggörs. Ingen av ovanstående 

teorier är helt tillfredsställande i praktiken och det råder uppenbarligen skilda 

åsikter om hur lika eller särskilda rättigheter bör legitimeras.29 Walzers teori 

om pluralism och jämlikhet är inte bara en teoretisk utopi utan försöker även 

ge konkreta exempel på nutida fördelningslösningar. Då Walzers teori söker 

förena största möjliga frihet och pluralitet med kravet på jämlikhet har den 

valts som utgångspunkt för den här studiens analysmodell.  

 

Pluralism och jämlikhet  

Michael Walzer är en amerikansk politisk filosof som påverkat den teoretiska 

diskussionen under de senaste årtiondena med sin bok Pluralism och 

jämlikhet. Originaltiteln är på engelska Spheres of Justice och syftar till att 

alla olika nyttigheter i samhället måste fördelas på olika vis, det vill säga 

pengar, makt, arbete, kärlek, mark etc. måste fördelas enligt olika principer. 

Det finns alltså enligt Walzer ingen universallösning för hur en 

rättviseprincip bör se ut utan olika principer måste tillämpas för olika sfärer i 

samhället. 

 
Vad är, enligt Walzer, jämlikhet? 
Bokstavlig jämlikhet är enligt Walzer ett idealiskt offer för förräderi. 

Engagerade människor tycks förråda den så fort så fort de organiserar en 

rörelse för jämlikhet och börjar fördela inflytande, makt och positioner 

mellan sig själva. Walzer menar att jämlikhetens attraktionsförmåga inte kan 

förklaras med ordets bokstavliga mening. De som lever i en oligarkisk eller 

autokratisk stat må drömma om ett samhälle där makten är delad och alla har 

exakt samma andel, men jämlikhet av det här slaget skulle inte bestå. De som 

                                                
29 Mörkenstam, Ulf. 1999 Om ”Lapparnes privilegier” Föreställningar om samiskhet i 

svensk samepolitik 1883-1997 Diss., Stockholms universitet  
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lever i en kapitalistisk stat må drömma om ett samhälle där alla har lika 

mycket pengar men fördelas pengar lika en dag dröjer det inte länge innan de 

är olikt fördelade igen. Vissa investerar, andra sparar och somliga spenderar. 

Även de flesta som är engagerade för jämlikheten skulle inte vara nöjda med 

den regim som skulle krävas för att upprätthålla jämlikhetens bokstavliga 

innebörd: staten som prokrustesbädd.30   

 

Motståndare till jämlikhetsidealet och egalitarismen är snabba med att 

beskriva förtrycket som jämlikheten skulle kräva för att upprätthållas. Ett 

samhälle av jämlikar skulle enligt dem vara falskt. Personer som egentligen 

inte är lika skulle handla och se ut som om de var det. Falskheten skulle 

dessutom behöva genomdrivas av någon slags elit som hävdar sig stå utanför. 

Jämlikhet av det här slaget är vad Walzer kallar ”enkel jämlikhet”. Han 

menar att den leder till dominans. Walzer frågar sig i vilka avseenden vi är 

varandras likar. Enligt honom är jämlikhetens innersta betydelse negativ och 

egalitarismen är från början en avskaffandepolitik som syftar till att eliminera 

skillnader. Exempelvis aristokratiska privilegier, kapitalistisk rikedom, ras 

eller könsmässig överhöghet. Kampen i samtliga fall har ungefär samma 

form. Det handlar om förmågan hos en grupp människor att dominera en 

annan. Det är enligt Walzer således upplevelsen av underordning, särskilt 

personlig, som ligger bakom jämlikhetsvisionen. Motståndarna hävdar 

vanligtvis att drivkrafterna är agg och avund medan Walzer hävdar att 

egalitarismen inte är så mycket en realisering av agg och avund som ett 

medvetet försök att komma bort från det som skapar dessa känslor. Den 

politiska egalitarismens syfte menar Walzer är ett samhälle fritt från 

dominans. En slags livlig förhoppning som tituleras som jämlikhet.31 Inget 

mer bugande, fjäskande, ingen mer högdragenhet och inga mer slavar. Det är 

inte en förhoppning om att eliminera alla skillnader. Walzer söker beskriva 

ett samhälle där ingen social nyttighet (börd och blod, kapital, utbildning, 

                                                
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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förmögenhet i jord, statlig makt) tjänar eller kan tjäna som medel för 

dominans. Han beskriver egalitarism utan prokrustesbädd. En öppen och 

livlig strävan efter jämlikhet som inte uppfyller ordets bokstavliga mening 

utan en egalitarism förenlig med frihet.32      

 

Vad är, enligt Walzer, rättvis fördelning? 
Rättvis fördelning är ett omfattande begrepp som gör alla slags nyttigheter till 

föremål för filosofisk analys. Walzer beskriver vårt samhälle som ett 

fördelningssamhälle där vi går samman för att dela med oss, byta och dela 

upp. Men vi går också samman för att tillverka de ting vi delar, det 

förekommer alltså även en fördelning av arbete. Uppfattningen om en rättvis 

fördelning har lika mycket att göra med att vara och att göra som att ha. Det 

gäller konsumtion lika väl som produktion, mark, kapital och personliga 

ägodelar liksom status och identitet. Olika politiska arrangemang styr hur 

olika nyttigheter ska fördelas, liksom olika politiska ideologier rättfärdigar 

olika former av fördelning var det gäller makt, medlemskap, rikedom, 

kunskap, trygghet, släktskap, ära, fritid och arbete, bestraffning och belöning 

och en rad andra nyttigheter. Mångfalden av nyttigheter motsvaras av en 

mångfald av fördelningssystem. Pengar har sedan upplösningen av 

bytesekonomin varit det vanligaste medlet för fördelning men uttrycket allt 

kan inte köpas för pengar” är också relevant i fråga om fördelningsprinciper. 

Vad som faktiskt kan köpas regleras av människorna i ett samhälle men det 

har aldrig varit riktigt klart vem som bestämmer och hur. Olika forum och 

nya samhällsmönster gör det svårt för staten att hålla ett grepp om fördelning, 

byten och uppdelningar.33  

 

Ur en filosofisk synvinkel ligger det nära till hands att söka efter en 

förklaring till hur nyttigheter bör fördelas och sedan försöka att generalisera 

den till ett enda värde, ett förklaringskriterium eller en grupp av dem. Walzer 

                                                
32 Ibid. 
33 Walzer, Michael. 1983. Pluralism och jämlikhet – en teori om rättvis fördelning 

Göteborg: Daidalos  
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menar att sökandet efter bara en förklaringsenhet är att missförstå vad rättvis 

fördelning handlar om men belyser samtidigt att den filosofiska strävan inte 

kan undvikas helt. Många tänkare som behandlat rättvisan har genom 

historien dock antagit att det endast finns ett fördelningssystem som filosofin 

kan omsluta. Idag förklaras detta system som det en rationell människa skulle 

välja om hen var tvungna att välja opartiskt utan att veta sin egen position i 

samhället. Utformas valet på ett sådant sätt att människor kan vara opartiska 

samt utformas alla nyttigheterna på samma sätt leder det förmodligen till 

samma slutsats. Rationella människor som begränsas på detta vis kommer 

alltså endast att välja ett förklaringssystem. Men Walzer ifrågasätter teorin då 

vanliga människor har en uppfattning om sin position i samhället, sin egen 

identitet, sina nyttigheter och vardagsproblem. Walzer hävdar att det inte är 

egenintresset som sådant som skapar problem (vilket filosofer ofta trott) det 

går allt som oftast att lägga åt sidan menar han, exempelvis för att ge förtur åt 

det allmänna bästa. Istället poängterar Walzer att ett större problem kommer 

av historia, kultur och tillhörighet. Det är enligt honom inte troligt att 

medlemmar av en politisk gemenskap skulle fråga sig vad rationella personer 

skulle välja under universalistiska förhållanden. Det är snarare att de skulle 

fråga sig vad individer som de själva skulle välja om de befann sig i deras 

situation och hade en gemensam kultur.34 

 

Rättvisa är en mänsklig konstruktion och därför kan det ifrågasättas att det 

bara skulle finnas ett enda uttryck för den. Walzer menar att det ges utrymme 

för kulturella olikheter och politiska val när det söks svar på de frågor som 

dyker upp från teorin om rättvis fördelning. Det handlar inte bara om att 

förverkliga en samling principer i olika historiska sammanhang eller en 

enstaka princip. Det finns flera moraliskt accepterade sätt att genomföra dem. 

Walzer hävdar också att rättvisans principer i sig själva är pluralistiska, att 

olika sociala nyttigheterna bör fördelas enligt olika principer, utav olika skäl 

                                                
34 Walzer, Michael. 1983. Pluralism och jämlikhet – en teori om rättvis fördelning Göteborg: 

Daidalos  
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och av olika agenter. Han menar att dessa skillnader beror på olika 

uppfattningar om vad de sociala nyttigheterna innebär – den oundvikliga 

följden av kulturella och historiska situationer. 35  

 

Analysmodell 

Walzer förespråkar sammansatt jämlikhet som står i kontrast till enkel jämlikhet. 

Enkel jämlikhet beskrivs som ett samhälle där alla har lika mycket, exempelvis att 

alla har 14 hattar vardera. Men enkel jämlikhet kan inte bestå i ett samhälle där en fri 

marknad råder utan en ständig reglering av monopol från en stadig statsmakt.36 

Sammansatt jämlikhet är motsatsen till tyranni. Walzer har som utgångspunkt att 

uppnå rättvisa men värderar den inte, ett rättvist samhälle behöver därför inte vara 

likställt med ett gott samhälle. Den sammansatta jämlikheten innebär att ingen 

medborgares ställning i en sfär eller med avseende på en viss social nyttighet kan 

urholkas av dennes ställning i någon annan sfär eller avseende någon annan 

nyttighet. Den öppna fördelningsprincipen om X och Y lyder som följer:  

 

”Ingen social nyttighet X bör fördelas till män och kvinnor som äger en annan 

nyttighet Y enbart på grund av att de äger Y och utan hänsyn till innebörden i X.”37 

 

Genom att sträva efter sammansatt och inte enkel jämlikhet måste olika 

rättviseprinciper styra i olika sfärer i samhället. Olika resurser och nyttigheter kräver 

olika fördelningsregler i ett och samma samhälle. Den här studien undersöker 

huruvida samer bör ges särskilda rättigheter och studiens teoretiska ramverk utgår 

ifrån Walzers ovan presenterade teori om rättvis fördelning. Utifrån Walzers teori 

har en analysmodell som bygger på enkel och sammansatt jämlikhet 

konstruerats. För att göra det lättöverskådligt presenteras den nedan i ett 

förenklat analysschema.  

 

 
 

                                                
35 Walzer, Michael. 1983. Pluralism och jämlikhet – en teori om rättvis fördelning 

Göteborg: Daidalos  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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Normativa argument  Enkel jämlikhet Sammansatt jämlikhet  

Pro  I ursprungstillståndet har alla 
lika stora möjligheter att 
tillförskaffa sig en vara.38 

Motsats till tyranni, dominans 
omöjliggörs.39  

Contra Ursprungstillståndet är instabilt 
och kan inte bestå särskilt 
länge.40 

Eliminerad dominans och 
oberoende för olika sfärer gör det 
möjligt för samma personer att 
vinna framgång i olika sfärer41 

Tabell. 1 Analysschema 
 
 
 
 
4. Bakgrund 
 

Samernas historia i Sverige  

För att få en förståelse för samernas situation i Sverige idag är det viktigt att 

känna till den historiska kontexten. Den samiska kulturen uppstod för cirka 

2000 år sedan då den samiska befolkningen bildades genom att olika fångst- 

och jordbrukarkulturer som då befolkade Nordkalotten sammansmälte. Sedan 

dess har samerna fortsatt att leva och bruka detta landområde som idag är 

delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland.42 Till en början beskattades 

de av norska kungar och senare av en framväxande svensk nationalstat. 

Under den nya tiden försämrades samernas förhållanden då de bland annat 

kristnades med tvång och i vissa fall dömdes till avrättning till följd av sitt 

ursprung. När järnmalm började brytas förslavades många samer och bland 

andra Linné har efter sin lappländska resa beskrivit hur samerna blev 

bortkörda och illa behandlade av nybyggare. För att skydda samernas rätt till 

jakt och fiske fastställdes 1751 lappmarksgränsen mellan Lappland och 

kustlandskapen, men den hindrade inte kolonisation. Under avvittringen på 

1800-talet delades mark i stor skala ut till nybyggare utan att samerna gavs 

                                                
38 Walzer, Michael. 1983. Pluralism och jämlikhet – en teori om rättvis fördelning 

Göteborg: Daidalos  
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/sb/d/4366 (Hämtad 2015-02-12) 
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någon ersättning. Nybyggarna i sin tur lämnade hö uppe på fjällen för att 

locka renarna att stanna där så att de kunde skjuta dem. Detta ledde till att en 

ny gränsdragning mellan fjäll och odlingsmarker i Lappland och 

Västerbottens län blev aktuell. I början av 1900-talet växte dessutom en 

rasdiskussion fram och samerna drabbades hårt av diskriminering.43 

 
Rennäringens bakgrund i Sverige  
Idag är det svårt att säga exakt hur många samer det finns men den samiska 

befolkningen i Sverige uppskattas till cirka 17000 varav mindre än 2500 är 

renskötande samer eller medlemmar i en av de 51 samebyarna.44 Samerna har 

ensamrätt till rennäring vilket grundas på urminnes hävd (juridisk term som 

innebär att man innehaft och brukar viss mark under så lång tid att ingen 

längre vet hur man fått jorden i besittning) 45 och bland annat har stöd av 

bestämmelserna i rennäringslagen från 1971 (SFS 1971:437).46 Men för att 

vara berättigad att bedriva renskötsel eller nyttja rätten till jakt och fiske 

krävs medlemskap i en sameby, vilka är juridiska personer och har speciellt 

tilldelade betesmarker. Majoriteten av Sveriges samer är således inte 

medlemmar av en sameby och är därmed likställda majoriteten av Sveriges 

medborgare i fråga om renskötselrätt. Om man inte innehar en nedärvd 

renskötselrätt är det mycket svårt att bli medlem i en sameby eftersom 

medlemmarna ogärna släpper in fler renskötare att konkurrera om det redan 

hårt ansträngda renbetet. Samer som står utanför samebyn har därför i 

praktiken mycket svårt att utöva renskötsel och har heller inte tillgång till de 

jakt- och fiskerättigheter som råder inom samebyarnas marker.47 Området för 

renskötsel omfattar både statlig och privat mark och sträcker sig från 

                                                
43 Mörkenstam, Ulf. 1999 Om ”Lapparnes privilegier” Föreställningar om samiskhet i 

svensk samepolitik 1883-1997 Diss., Stockholms universitet s. 
44 Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/21/51/d3b35ab1.pdf 

(Hämtad 2015-12-02) 
45    Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ (Hämtad 2016-05-25)   
46 Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/82/57/8f137c2a.pdf 

(Hämtad 2015-12-02) 
47 Sametinget. 2014. http://www.sametinget.se/1054 (Hämtad 2016-05-10) 
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Treriksröset i norr till Idre i söder.48 Det geografiska område som enligt SOU 

2006:14 skulle bli aktuellt för de markrättigheter som behandlas i ILO nr 169 

är stora delar av Norrland och fjällvärlden.49 

 

Betesmarker och konflikter 
Renstammen i Sverige är idag domesticerad men mycket av deras 

ursprungliga livsmönster finns kvar. Ett av renens särdrag är variationen i 

näringsbehov och dess unika kroppsfunktion. Under sommaren bygger renen 

upp fettreserver och lever främst på gräs och örter som finns i fjällen, på 

vintern däremot är det lav som är den huvudsakliga födan vilken främst växer 

i markerna ned mot kusten.50 Eftersom renhjordarna flyttar efter födan delas 

betesmarkerna in i året-runt-marker där samernas rättigheter är relativt starka 

och vinterbetesmarker som geografiskt ligger längre söder ut och där 

gränserna i vissa fall är oklara vilket gör det svårt att avgöra vem som har rätt 

till marken. Intressekonflikter som uppstått har främst berott på att andra äger 

och brukar mark som också ligger inom samernas renskötselområde. Det är 

viktigt att förstå den historiska kontexten när man ser till dagens konflikter, 

de är följden av många omständigheter som ingen av parterna kan anklagas 

för. Staten har från mitten av 1700-talet och långt in på 1900-talet aktivt 

uppmuntrat nybyggare och andra till att odla marken som samerna tidigare 

under lång tid ensamma brukat, vilket lett till konkurrens och konflikter om 

marken. Regler som växt fram med tiden är fortfarande oklara på vissa 

punkter vilket är en av förklaringarna till att konflikter uppstår och fortgår.51 

 

Ratificering av ILO-konvention 169  
ILO:s konvention 169 består utav 44 artiklar vilka behandlar 

                                                
48 Nobel, Peter. Samernas rättigheter som urfolk urholkas. Svenska dagbladet. (2014) 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/samernas-rattigheter-som-urfolk-
urholkas_8998022.svd (Hämtad 2016-05-10) 

49 SOU 2006:14. Samernas sedvanemarker: Betänkande av Gränsdragningskommissionen 
     för renskötselområdet. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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ursprungsbefolkningars och stamfolks rättigheter.52 Konventionen antogs 

med röstsiffrorna 328 för, 1 emot och 49 nedlagda (samtliga svenska ombud 

röstade för konventionen) och trädde i kraft den 5 september 1991. I 

dagsläget är konventionen antagen av 20 länder, däribland Norge vars 

ursprungsbefolkning likt Sveriges är samer. När ett land väljer att ratificera 

konventionen har dess regering ett år på sig att anpassa sin lagstiftning och 

politik till den innan konventionen blir juridiskt bindande.53  

 

Genom sin anslutning till Nationernas förbund 1920 inträdde Sverige som 

medlem i ILO och skall enligt deras stadga förelägga riksdagen om antagna 

konventioner. I samband med att konvention nummer 169 utkom förelade 

således regeringen konventionen i riksdagen (skrivelse 1990/91:101) vilket 

resulterade i att debatten om en samlad samepolitik eldades på.  ILO-

kommittén ansåg vid tillfället att Sverige inte borde ansluta sig till 

konventionen. En bedömning Sveriges regering anslöt sig till.54  

 
Skäl till bedömning 
I skrivelsen bedöms det önskvärt med en svensk anslutning längre fram. 

Sverige deltog aktivt i framtagandet av konventionen och samerna uttryckte 

ett starkt intresse för en ratificering. Att en svensk anslutning inte sågs som 

möjlig förklaras i skrivelsen av bristande överensstämmelse på en rad punkter 

mellan konventionen och svenska förhållanden. Vilket också uttrycktes av 

flera remissinstanser. Framförallt var det artikel 14 vilken behandlar 

markrättigheter som anses svår att tillämpa för svensk del. Ett svenskt förslag 

vid utarbetningen av artikel 14 var att föra in formuleringen ”bruksrätt” som 

alternativ till äganderätt och besittningsrätt men det rönte ingen framgång. 

Parallellt med det internationella arbetet med ILO-konventionen ägde ett 

                                                
52 International Labour Organization. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_C
ODE:C169 (Hämtad 2016-05-10) 

53 Ibid. 
54  Regeringens skrivelse 1990/91:101 https://data.riksdagen.se/fil/FC90C396-F240-4723-

BC49-071D75C39898 (Hämtad 2016-05-25) 
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omfattande utredningsarbete angående samernas situation rum i Sverige. 

Samerättsutredningen presenterade vid denna tid en rad betänkanden gällande 

samernas position; ett om samernas folkrättsliga ställning (SOU 1986:36), ett 

angående samerätt och sameting (SOU 1989:41), ett om samerätt och samiskt 

språk (SOU 1990:91) samt ett om språkbyte och språkbevarande (SOU 

1990:84). Dessutom överlämnade en arbetsgrupp vid lantbruksstyrelsen 1989 

ett förslag om samebyarnas organisation, funktion och ekonomi. Därutöver 

behandlade regeringen frågor med anknytning till konventionens 

tillämpningsområde i en proposition om skogsbruk i fjällnära skogar 

(1990/91:3) och i ytterligare en om ändringar i rennäringslagen (1990/91:4). 

Den sistnämnda antogs dock aldrig i riksdagen vid detta tillfälle då en 

hemställan om ett nytt förslag baserat på en samlad bedömning gjordes.55 

 
Statens offentliga utredning 1999:25 
Mot bakgrund av tillämpningsproblemen med konventionen till svenska 

förhållanden beslutades vid ett regeringssammanträde 1997 att en särskild 

utredare skulle tillkallas. Uppgift var att utreda frågan om Sverige kunde anta 

ILO:s konvention nr 169 och vilka åtgärder som i sådant fall skulle vara 

nödvändiga för att Sverige skulle kunna efterleva bestämmelserna 

(kommittédirektiv 1997:103). Utredaren Sven Heurgrens bedömning var att 

Sverige vid tillfället uppfyllde konventionens krav i de allra flesta avseenden. 

Den stora stötestenen var enligt honom reglerna om samernas rättigheter till 

mark, vilket den här studien också är avgränsad till att behandla och således 

presenteras främst den del av utredningen som behandlar artikel 14 i 

konventionen. Sven Heurgren gjorde en bedömning av vilka åtgärder som 

behövde vidtas och vilka regler som behövde ändras för att Sverige skulle nå 

upp till kraven.56  

 

                                                
55  Regeringens skrivelse 1990/91:101 https://data.riksdagen.se/fil/FC90C396-F240-4723-

BC49-071D75C39898 (Hämtad 2016-05-25) 
56   SOU 2006:14. Samernas sedvanemarker: Betänkande av Gränsdragningskommissionen 
     för renskötselområdet. 
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Artikel 14  
Artikel 14 behandlar samernas markrättigheter och är uppdelad i tre punkter. 

Nummer ett fastslår vilken typ av rättigheter det handlar om: 

 

”De berörda folkens äganderätt och besittningsrätt till den mark som de 

traditionellt bebor skall erkännas. Därutöver skall åtgärder vidtas i lämpliga 

fall för att skydda de berörda folkens rätt att nyttja mark som inte uteslutande 

bebos av dem, men till vilken de traditionellt haft tillträde för sin utkomst och 

traditionella verksamhet. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid 

nomadfolkens och de kringflyttande jordbrukarnas situation i detta 

hänseende.”57 

 

Vidare anges i punkt två att den mark som ursprungsbefolkningen har 

rättigheter till ska identifieras:  

 

” Regeringarna skall vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera den mark 

som de berörda folken traditionellt bebor och för att garantera effektivt skydd 

för deras äganderätt och besittningsrätt.”58 

 

I punkt tre fastställs att det ska finnas lämpliga rättsliga förfaranden för att ta 

ställning till ursprungsbefolkningars anspråk på mark: 

 

 ” Lämpliga förfaranden skall införas inom det nationella rättssystemet för 

att ta ställning till anspråk på mark från berörda folk.”59 

 

SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker 
Då den stora stötestenen för en svensk ratificering av ILO 169 är samernas 

markrättighet beslutade regeringen i januari 2002 att tillsätta en särskild 

                                                
57 SOU 1999:25 Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till 

ILO:s konvention nr 169. Betänkande av Kulturdepartementet. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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utredare för att klarlägga vilka marker som samerna enligt ILO 169 

traditionellt innehar respektive traditionellt nyttjar tillsammans med andra. I 

uppdraget ingick även att fastställa den yttre gränsen för de områden som 

används för renskötsel. Arbetet kan ses som en fortsättning på SOU 1999:25 

och har huvudsakligen behandlat arkivmaterial för att bestämma och 

avgränsa de områden som samerna enligt rennäringslagen får använda för 

renbete oktober-april (vinterbetesmarker). Denna del av uppdraget 

benämndes sökandet efter den yttre gränsen. Den andra delen av uppdraget 

bestod i att överföra de termer som finns i artikel 14 i ILO 169 till svenska 

förhållanden. Gränsen mellan kategorierna mark som ursprungsfolk 

traditionellt innehar samt mark de traditionellt nyttjar tillsammans med andra 

benämns den inre gränsen. 

 

Baserat på historiska fakta kom utredningen fram till att det finns fyra olika 

områden för renbetesrätt i Sverige. 1) Område där renbetesrätten är bevisad 

2) område där renbetesrätten enligt markägarnas mening inte är bevisade men 

enligt utredningen är det 3) område med av samerna påstådd men av 

utredningen inte konstaterad renbetesrätt samt 4) områden där renbetesrätt 

helt saknas.60    

 

                                                
60 Arbetsgruppen Urfolk Samer Vetenskap; Samer: om Nordmalingdomen och om ett urfolks 

rättigheter och identitet; Stockholm: Recito förlag, 2013 
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5. Analys 

 
I detta avsnitt presenteras först en argumentationsanalys av ILO:s konvention 

169. Det är centralt att veta vilka argument och rättigheter som presenteras i 

konvention för att kunna gå vidare i analysen. Därefter, för att urskilja vilka 

värden argumentationen bygger på, följer en idéanalys av konventionen gjord 

genom analysmodellen vilken bygger på Walzers teori om rättvis fördelning 

och gjordes bekant i teoriavsnittet. Vidare presenteras en övergripande 

argumentationsanalys av de mest frekvent anförda argumenten i debatten om 

en svensk ratificering av ILO:s konvention 169. Även dessa argument prövas 

mot teorin och slutligen följer en diskussion med syfte att besvara studiens 

frågeställning. 

 

Vilka rättigheter argumenterar ILO 169 för? 

Här följer en argumentationsanalys av ingressen och del två, vilken behandlar 

markrättigheter, i ILO:s konvention om ursprungsbefolkningars fri- och 

rättigheter. Den normativa tes som har urskilts för texten är:  
 

ursprungsbefolkningar bör ges särskilda rättigheter 

 

Efter det har texten gåtts igenom för att finna argumenten som underbygger 

tesen. De argument som kunde plockas ut är som följer:  

 

P1 För att eliminera tidigare assimileringsrekommendationer  

P1P1 För att följa utvecklingen av internationell lag och 

ursprungsbefolkningarnas situation 

P3 För att erkänna deras rätt att utveckla sin kultur inom de stater de bor i 

P1P3 För att de ska kunna ta kontroll över sin sociala och ekonomiska 

utveckling, utveckla språk och religion     
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P4 För att de ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter till fullo 

P1P4 För att de i många delar av värden inte kan åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter 

P5 För att det främjar en kulturell mångfald  

P1P5 Kulturell mångfald bidrar till social och ekologisk harmoni mellan 

människor samt främjar internationella samarbeten och förståelse    

P6 För att skydda deras rätt till mark som de traditionellt innehar 

P1 P6 För att marken är av stor kulturell och andlig betydelse för dem  

 

Huvudsyftet med konventionen är att ursprungsbefolkningar ska få full 

tillgång till de mänskliga fri- och rättigheterna. De stater som ansluter sig ska 

inte bara vidta åtgärder för antidiskriminering utan också utforma särskilda 

satsningar som främjar ursprungsbefolkningarnas ekonomiska och sociala 

rättigheter samt skyddar deras kulturella och andliga värden. Markens 

betydelse för ursprungsbefolkningarna betonas särskilt i del två av 

konventionen.  

 

Vilka värden trycker ILO 169 på?  

ILO:s konvention 169 eftersträvar det normativa argumentet sammansatt 

jämlikhet, dominans från majoritetsbefolkningar ska elimineras. Idéer som 

uppmuntrar enkel jämlikhet, så som assimilering, var i ILO:s föregående 

konvention standardiserat och innebar en ansträngning för att minoriteter och 

urfolk skulle överge sina traditionella kulturer och istället bli helt upptagna i 

majoritetsbefolkningen. Dessa är nu övergivna. Istället uppmuntras i 

konventionen ursprungsbefolkningarnas specifika grupprättigheter. 

Konventionen syftar till att eliminera majoritetsbefolkningars dominans över 

ursprungsbefolkningar och uppnå jämlikhet genom särbehandling. I Sverige 

där frågan om en anslutning till konventionen främst handlat om fördelning 

av mark består frågeställningen att reda ut i hur nyttigheten mark fördelas 

rättvist. Enligt vilken princip ska den fördelas? Utav vilka skäl och av vilken 

agent? Vi återkommer till dessa problem längre fram.  
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Debatten om en svensk ratificering av ILO 169 

I den här delen av studien presenteras först en övergripande 

argumentationsanalys av de mest centrala argumenten i debatten om en 

svensk ratificering av ILO 169. Tesen som urskilts för debatten är:  

 

Sverige bör anta ILO 169  

 

Genom den tidigare analysen av konventionen vet vi därmed att 

proargumenten också stödjer tesen ”ursprungsbefolkningar bör ges särskilda 

rättigheter”. Resultaten av argumentationsanalysen ställs sedan mot teorin 

och avslutningsvis följer en diskussion med syfte att besvara frågeställningen 

för studien. 

 

 

Proargument 

Tes: Sverige bör anta ILO 169 

 

P1 Baserat på viljeförklaring 

I samband med att regeringen presenterade konventionen 1991 uttrycktes det 

tydligt att de ansåg det önskvärt att ratificera en konvention som Sverige varit 

med och utformat och som är av stor betydelse för ursprungsbefolkningarna.   

 

P2 För att förstärka ursprungsbefolkningarnas ställning 

Ursprungsbefolkningarnas ställning har under de senaste decennierna stärkts 

och urfolken kräver själva att deras traditionella levnadssätt och kultur ska 

respekteras och att de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. De kräver även självbestämmande i frågor som rör dem och 

ILO 169 hade stärkt deras strävan.  
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P3 Baserat på den svenska traditionen 

Sverige har en lång tradition av att engagera sig för svaga grupper och har 

anslutit sig till alla centrala, internationella konventioner till skydd för 

minoritetsgrupper samt förbundit sig till FN:s deklarationer om mänskliga 

och politiska rättigheter. En antagning av ILO 169 skulle därför ligga i linje 

med tidigare svenska ställningstaganden i området folkrätt. 

 

P4 För att ge samerna möjlighet att utvecklas i enighet med sina traditioner 

och sin kultur 

Om Sverige ratificerar konventionen anses förutsättningarna bättre för att 

samerna ska utveckla en stabil bas för social, ekonomisk och kulturell 

verksamhet och därigenom nya utkomstmöjligheter.  

 

P5 För att ge samerna rättigheter likvärdiga majoritetsbefolkningens 

Det bakomliggande syftet med ILO 169 är att garantera 

ursprungsbefolkningar rättigheter likvärdiga majoritetsbefolkningens 

rättigheter. Ett av målen med konventionen är att skapa procedurer för 

ursprungsbefolkningar att göra sina röster hörda och uppbåda en dialog 

mellan urfolken och övriga parter.  

 

P1P5 En svensk ratificering skulle innebära att samernas rättigheter stärks i 

vissa avseenden men det är i de flesta fall inte fråga om att ge dem mer 

långtgående rättigheter än andra. Huvudsyftet är att se till att samerna inte 

diskrimineras.  

 

C1P5 Rennäringslagen (som i stort reglerar samernas traditionella verksamhet 

med renskötsel) har karaktären av en särreglering. Detta gynnar delvis 

samerna (främst genom ensamrätt till renskötsel) men är samtidigt i vissa 

avseenden till deras nackdel. Bland annat för att de måste tåla större intrång i 

sina rättigheter än andra rättighetsinnehavare.  Reglerna är diskutabla vid 

jämförande med vad som gäller vid innehav av markrättigheter samt vid 



 

  31 (42) 
 

 
 

jämförelse om vad som anges om egendomsskyddet i grundlagen (RF 2:18). 

 

P6 För att det finns stort utrymme för en flexibel tolkning 

Konventionen är vagt formulerad vilket ger Sverige möjlighet till stort 

tolkningsutrymme och en anpassningsmöjlighet till de svenska förhållanden. 

 

C1P6 C6 För att det finns en stor risk för missförstånd 

Konventionens vaga formuleringar och därigenom dess svårighet till entydig 

tolkning. Här kan Norges ratificering nämnas som exempel. Stortinget antog 

ILO 169 under förespeglingen att en strak bruksrätt för samerna (som redan 

stöddes i norsk lagstiftning) var tillräcklig för att leva upp till konventionens 

krav. Men ILO:s expertkommitté noterade att Sametinget i Norge inte delade 

Stortingets bild om att samernas bruksrätt uppfyller konventionskraven. 

Dessutom rapporterade Samerettsutvalgets folkerettsgruppe en mot 

regeringen avvikande uppfattning. Meningsskiljaktigheter och den debatt 

som förs mellan Oslo och Gèneve borde ringa som en varningsklocka för 

Sverige.         

 

P7 För att signalera om ett internationellt ställningstagande 

En svensk ratificering har ett symboliskt värde ur ett utrikespolitiskt 

perspektiv och skulle sätta press på andra stater att uppmärksamma dess 

ursprungsbefolkningars rättigheter.  

      

Contraargument 

Tes: Sverige bör inte ratificera ILO 169. (Tesen är den samma som tidigare 

men skrivs här ut i negativ form för att förenkla formuleringarna). 

 

C1 För att en noggrann avvägning saknas 

Huruvida Sverige bör anta konventionen måste ses som en lämplighetsfråga. 

Till frågeställningen hör förutom att lösa de juridiska tolkningsproblemen 

även ställningstagande till konsekvenserna en ratificering skulle få för andra 
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parter och för markanvändningen inom den del av landet som skulle 

omfattas. En svensk ratificering behöver föregås av en avvägning mellan 

olika intressen, vars resultat av dessa uppfattas ekonomiskt och socialt 

rimligt. Ett mer allsidigt underlag eftersöks.      

 

C2 För att markägares rättigheter kan undermineras   

Markägare oroar sig för vad en svensk anslutning skulle komma att innebära 

för deras rättigheter till sin mark inom renskötselområdet. 

 

C3 För att det finns konflikter mellan fastighetsägare och samer  

Ägare till mindre fastigheter inom renskötselområdet har redovisat en rad 

konflikter med samerna och har samstämmigt förklarat att de inte skulle 

kunna godta någon förstärkning av samernas rättigheter i förhållande till 

detta. 

 

C4 För att förändringar kan försämra skogsbolagens situation  

Företrädare för skogsbolag har en mer positiv hållning gentemot samerna och 

har förklarat att samarbetet med samerna i stort fungerar bra. Men de 

deklarerar samtidigt att det är högst oklart vad som händer om samernas 

ställning stärks i förhållande till markägarna och motsäger sig därför en 

ratificering.  

 

C5 För att en ratificering är onödig och stör nuvarande processer 

Från markägarnas sida framförs ett argument mot en ratificering baserat på 

att de mål som konventionen strävar mot kan uppnås utan en ratificering. 

Praktiska lösningar kan göras från fall till fall inom ramen för nuvarande 

samrådsförfarande. Somliga hävdar att det är en process som måste få ta tid 

och inte borde störas av större förändringar i regelsystem etc.    

 

C6 Baserat på kostnadsaspekter  

Markägare menar att en ökad rätt för samerna att yttra sig över 
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markanvändning inom renskötselområdet också skulle föra med sig ökade 

kostnader bl.a. genom dröjsmål som detta kan förorsaka. Exempelvis skulle 

planerade skogsavverkningar kunna bli belagda med ett tillfälligt stopp under 

en process om en viss åtgärds tillåtlighet. Om en ratificering sker blir det 

säkert stora kostnader för företag och det svenska samhället då annan 

markanvändning än renskötsel kan komma att inskränkas över stora arealer.  

        

C7 För att ratificering innebär en osäker process 

Ett svenskt antagande av konventionen skulle kunna bli inledningen till en 

långvarig process om markrättigheter och naturtillgångar i Norrland där ILO 

skulle komma att spela huvudrollen. Viktiga beslut skulle överlåtas till ILO, 

en organisation med liten erfarenhet av förhållandena i norra Sverige. En 

sådan process skulle skapa osäkerhet om framtida spelregler för näringarna 

och enkelt bli grogrund för missämja mellan markanvändare och renskötare. 

Lokala samförståndslösningar försvåras.    

  

C8 För att en ratificering kan vara konfliktskapande 

De areella näringarna (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring) 

är hårt pressade på sina respektive marknader och har försvarat sina 

ekonomier genom att modernisera, rationalisera och förändra sina 

verksamheter. Missämja mellan rennäringen och andra areella näringar i takt 

med moderniseringar kan vara svårt att undvika. Renskötselns förflyttningsätt 

och stora antal renar oroar och irriterar exempelvis markägare. Hårda, lokala 

konflikter finns men det borde inte tolkas som att det råder en allmän konflikt 

mellan skogs- och jordbrukare och renskötare. En ratificering av ILO 169 

skulle istället för att tillvarata samernas specifika näringsintressen kunna leda 

till nya och allvarligare konflikter.        

 

 

Vilka värden framgår i debatten om ratificering av ILO 169? 

Huvudargumenten i debatten om en svensk anslutning till ILO 169 har nu 
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destillerats och två läger kan urskiljas. Å ena sidan välkomnas en ratificering 

av konventionen och särskilda rättigheter för samer, å andra sidan anses en 

ratificering problematisk främst baserat på situationen för andra intressenter 

med kopplingar till markområdena det rör sig om. Senaste 

riksdagsomröstningen angående en ratificering av konventionen ägde rum i 

april 2015 och röstades ner i linje med KU:s yrkande vilket hänvisade till att 

beredning av en handlingsplan pågick inom Regeringskansliet.61  

 

Uppkomsten till och behovet av konventionen baseras på 

ursprungsbefolkningarnas historiska behandling. I flera länder runt om i 

världen har kolonisation, nybyggande och areella näringar som breder ut sig 

och moderniseras förtryckt och förpassat ursprungsbefolkningar från mark de 

innehaft sedan urminnes tider. Majoritetsbefolkningar har beskaffat sig 

dominans över ursprungsbefolkningarna. Denna dominans har utvecklats 

mellan majoritetsbefolkningar å ena sidan och ursprungsbefolkningar och 

minoriteter å andra sidan och har pågått under en lång tid. Dominansen måste 

omöjliggöras för att uppnå ett rättvist samhälle menar Walzer. Han menar att 

rättvisa inte har ett entydigt uttryck utan att en rättvis fördelning måste beakta 

nyttigheternas olika innebörder i olika kulturer.  

 

De som argumenterar emot en svensk anslutning till ILO 169 framför som 

grund för dessa argument att alla människor föds med samma möjligheter att 

tillförskaffa sig en nyttighet. De förespråkar egalitarism och enkel jämlikhet. 

En statlig reglering för att ge olika grupper olika rättigheter skulle således 

innebära en ojämlik fördelning. Men för att enkel jämlikhet ska bestå måste 

statsmakten reglera fördelningssystemen till en så hög grad att det tycks helt 

omöjligt. I dagens samhälle råder en sammansatt jämlikhet men somliga 

grupper dominerar fortfarande andra och utgångspunkten att uppnå rättvisa 

måste fortsatt eftersträvas. Walzer förespråkar sammansatt jämlikhet, en 

                                                
61 Oddasat. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/idag-rostar-riksdagen-om-ilo-169 

(Hämtad 2016-05-25) 
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egalitarism utan prokrustesbädd och menar att medborgares ställning i en sfär 

inte ska påverka dennes ställning i en annan sfär. Vi på minner om 

fördelningsprincipen från teoriavsnittet:  

 

”Ingen social nyttighet X bör fördelas till män och kvinnor som äger en 

annan nyttighet Y enbart på grund av att de äger Y och utan hänsyn till 

innebörden i X.”62 

 

Om vi översätter principen till förhållandena för den här studien kan det 

skrivas så här:  

 

Mark bör inte fördelas till människor som äger en annan nyttighet Y på grund 

av att de äger Y och utan hänsyn till innebörden i nyttigheten mark.  

 

Vad är då nyttigheten Y? För de som argumenterar för en svensk anslutning 

till ILO 169 kan Y ses som nyttigheten politisk makt. Fördelningsrincipen 

blir då att nyttigheten mark inte bör fördelas till majoritetsbefolkningen som 

äger nyttigheten politisk makt baserat på att de äger politisk makt och utan 

hänsyn till innebörden av marken. För att uppnå rättvisa måste dominansen 

elimineras. 

 

För de som argumenterar mot en svensk anslutning skulle 

fördelningsprincipen kunna uttryckas så här: Mark bör inte fördelas till 

minoriteter som äger nyttigheten medlemskap i sameby på grund av att de 

äger medlemskap i sameby och utan hänsyn till innebörden i nyttigheten 

mark. Särskilda rättigheter för renskötande samer skulle enligt motståndarna 

till ratificeringen av konventionen leda till att samerna ges en dominant 

ställning i förhållande till andra markägare och således skulle istället samerna 

inneha dominansen i sfären.     

                                                
62 Walzer, Michael. 1983. Pluralism och jämlikhet – en teori om rättvis fördelning 

Göteborg: Daidalos  
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Resonemanget om markrättigheter leder oss till att ifrågasätta rätten till 

fördrivning då problematiken uppkom när nationalstaten Sverige började 

växa fram. Sidgwick skriver att en stat som äger stora arealer outnyttjad mark 

inte har någon absolut rätt att utestänga främmande element. Kanske, menar 

Walzer, kan enligt Sidgwick medborgarna göra ett visst urval bland 

behövande (hungriga, förföljda, statslösa) främlingarna så länge dess stat har 

gott om plats. Å andra sida kan främlingarna betraktas som desperata 

människor som handlar utifrån egenintresse och inte som föremål för 

välgörenhet. Hobbes hävdar i Leviathan att personer som inte kan tjäna sitt 

uppehälle i det egna landet har rätt att flytta till länder som inte är så 

befolkade, de får dock inte utplåna folken som bor där sedan tidigare, men de 

kan tvinga dem att bo tätare ihop. Detta resonemang är ett försvar för 

kolonisationen och majoritetsbefolkningens utbredning i Sveirge. I boken 

Pluralism och jämlikhet tar Walzer upp exemplet med ”det vita Australien” 

under 1800-talet för att påvisa hur detta försvar använts i praktiken. Den vita 

invandrade majoritetsbefolkningen innehade ett vidsträckt territorium av 

vilket de bebodde endast en liten del. Deras rätt till kontinentens stora arealer 

vilade enbart på påståendet att de hade inmutat dem, gentemot 

ursprungsbefolkningen, före någon annan. Denna rätt är inte enkel att 

försvara om behövande människor skulle kräva inträde, eller om behövande 

redan befinner sig på området. Samerna kan emellertid inte ses som 

behövande i den mån att de inte skulle överleva utan marken, men de har ett 

behov av marken för att kunna efterleva sina traditioner. För att söka svar på 

vad som skulle hända majoritetsbefolkningen i Australien om en invasion av 

landet skulle ske beaktar Walzer individernas ”livssätt”. Merparten av 

australierna skulle kunna behålla sina livssätt, bortsätt de som behöver hundra 

eller tusentals kvadratkilometer för de liv de valt. Sådana behov, liknande de 

för rennäringen i Sverige, kan enligt Walzer inte ges moralisk prioritet 

framför kraven hos behövande främlingar. Resonemanget kan inte helt 

översätts till den här studien men Walzer gör en poäng i att ifrågasätta 
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rimligheten i resonemanget.63 Bör 2000 renskötande samer ges 

markrättigheter till en stor del av hela Sveriges territorium?  

 

Frågan om medlemskap gör sig påmind. Vilka avgör hur fördelningen av 

mark ska se ut? Att ett exklusivt gäng av medborgare (majoritetsbefolkningen 

över ursprungsbefolkningen) fattar beslut är inte frihet utan förtryck. De kan 

inte göra anspråk på territoriell rätt att döma och styra över de människor de 

delar territorium med. Detta eftersom att göra så är att handla utanför sin sfär, 

utöver sina rättigheter. Att medborgare styr över andra icke-medborgare är en 

form av tyranni, kanske den vanligaste formen av tyranni i vår tid. Samer har 

genom sitt medborgarskap fullgott medlemskap i den politiska gemenskapen 

i Sverige, precis som resten av majoritetsbefolkningen, och även om denna 

politiska status inte utesluter alla former av bristande jämlikhet utesluter den 

enligt Walzer de som karaktäriserar ett kluvet samhälle.64  

 

Diskussion och slutsats 

Det står klart att politiska och historiska gemenskaper i Sverige inte helt 

sammanfaller och att det finns förnimmelser och stämningar som inte delas 

av alla, utan istället utspelas i mindre enheter exempelvis i grupperna samer 

och majoritetsbefolkning. Därför bör vi söka efter ett sätt att anpassa 

fördelningssystemen till båda dessa enheters fordringar. Hur detta bör göras 

har i denna studie utelämnats och istället ligger fokus på att beskriva varför 

eller varför inte det anses önskvärt att ge ursprungsbefolkningar stärkta 

markrättigheter. Enligt studiens teoretiska ramverk är sammansatt jämlikhet 

det eftersträvansvärda normativa argumentet eftersom att det omöjliggör 

dominans. Som går att utläsa av argumentationsanalysen ovan har båda sidor, 

både för och emot en ratificering av ILO-konventionen, hävdat att de känner 

sig - eller att det finns en stor risk att de, om en ratificering äger rum, 

kommer att känna sig - underordnade. Det är just den känslan av 

                                                
63 Walzer, Michael. 1983. Pluralism och jämlikhet – en teori om rättvis fördelning Göteborg: 

Daidalos 
64 Ibid. 
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underordning som föder strävan för det sammansatta jämlikhetsidealet, vilket 

hela ILO 169 bygger på.      

 

Varför har Sverige inte ratificerat ILO:s konvention nummer 169? 

Att Sverige fortfarande, 25 år efter att ILO:s konvention 169 tagits i bruk, 

inte ratificerat den för att göra artiklarna till svensk lag men fortfarande 

diskuterar frågan tyder på en krokig väg. Regeringen uttryckte i samband 

med tillsättandet av den särskilda utredaren för SOU 1999:25 viljan för att 

ratificera konventionen. Utredningen pekade främst på de juridiska 

förhindren och vad som behövde göras för att Sverige skulle kunna ansluta 

sig till konventionen. Stötestenen var framförallt artiklarna som behandlade 

samernas markrättigheter och därför förordnades en nya statlig utredning som 

hade som uppgift att kartlägga vilka marker samerna traditionellt innehar. 

Resultatet är inte helt lätt att konkretisera och möjligen skulle ytterligare 

utredning i frågan behövas, något riksdagen grundade sitt nekande beslut på i 

förra omröstningen angående en ratificering. KU som yrkade på avslag av 

motionen angående bland annat en svensk anslutning till konventionen 

hänvisade till pågående utredning. Men någonstans på vägen tycks den 

politiska viljan saknas. För, som pro-sidan hävdat är det inte nödvändigt att 

alla juridiska tolkningar måste vara helt färdiga innan ratificeringen utan kan 

utarbetas efter hand.   

 

I den här studien diskuterats utifrån en teori om rättvis fördelning huruvida 

särskilda rättigheter för samer i Sverige är nödvändigt för att uppnå ett 

rättvist samhälle. Givet den bakgrund som presenterats i studien och de 

oändliga möjligheterna av olika utformningar av fördelningsprinciper Walzer 

menar finns görs bedömningen att en ratificering av konventionen inte 

nödvändigtvis leder till jämlikhet och i större utsträckning, rättvisa. 

Bedömningen baseras på Walzers strävan för största möjliga frihet, i 

kombination med jämlikhet. Utifrån detta synsätt verkar det önskvärt att 

utforma olika fördelningsprinciper på den lokala nivån. Problemet med att 
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majoritetsbefolkningen besitter en dominans över samerna kan tyckas 

kvarstå, men ett nej till en ratificering betyder inte ett stopp i utvecklingen av 

rättvisa fördelningssystem gällande markrättigheter.     
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