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Sammanfattning 
I och med att Sverige röstade för Urfolksdeklarationen år 2007 erkände den svenska staten 

samiskt självbestämmande i bland annat utbildningsfrågor. Aktörer inom såväl staten som 

Sametinget har under det senaste decenniet föreslagit att Sametinget skall överta ansvaret för 

sameskolan från den statliga myndigheten Sameskolstyrelsen, men detta har inte skett. Denna 

uppsats analyserar policyprocessen kring att förändra sameskolans styrning mellan åren 2004-

2017, och varför den har stagnerat i ett ickebeslut. Detta studeras i relation till Sametingets 

möjligheter att driva samisk utbildningspolitik; en form av samiskt självbestämmande. 

 Genom att göra en fallstudie inspirerad John W. Kingdons dagordningsmodell 

visar denna studie på svårigheterna för Sametinget att driva utbildningspolitiska frågor. 

Sametinget gör upprepade försök att få upp frågan kring sameskolan styrning på den statliga 

dagordningen, men både den politiska kontexten och problemförståelsen skiljer sig på den 

statliga nivån. På den statliga nivån har frågan kopplats till ineffektiv myndighetsutövning 

emedan frågan inom Sametinget har politiserats utifrån bristen på självbestämmande. Därtill 

har intresset för frågan varierat inom Sametinget under perioden. Sametingets partier tycks 

fästa olika stor vikt vid frågan och den politiska majoriteten har skiftat under den undersökta 

perioden.  

Resultaten pekar på att den form av icke-beslut som Sametinget utsätts för under 

policyprocessen är en form av statligt maktutövande, avsiktlig eller inte, mot Sametinget och 

en begränsning av självbestämmandet. Även om Sametinget vid flera tillfällen driver frågan 

och staten inte motsätter sig förslagen tas ändå inget verkställande beslut. Sametingets 

nuvarande institutionella arrangemang tycks utifrån denna studies resultat inte ge möjligheter 

att förverkliga samiskt självbestämmande inom utbildningspolitiska frågor. 
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Inledning 

Samer i Sverige har som ett urfolk rätt till självbestämmande genom att den svenska statens 

röstade för Förenta nationernas deklaration om urfolks rättigheter (UNDRIP) år 2007 

(Sametinget 2017). Denna rätt innebär att urfolk själva fritt skall få möjligheten att bestämma 

sin politiska ställning men även självständigt kunna följa sin sociala, ekonomiska och 

kulturella utveckling. Artikel 14 i deklarationen rör utbildning och föreskriver att urfolk har 

rätten att själva erhålla politiskt inflytande och styra över sina egna utbildningssystem (FN 

2007 art. 14). Den samiska utbildning som idag erbjuds samer i Sverige genom sameskolan är 

emellertid styrd av en statlig myndighet, Sameskolstyrelsen (SamS). Även om ledamöterna i 

SamS utses av Sametinget skall sameskolan och SamS följa de föreskrifter och 

rekommendationer som ges av staten, genom Utbildningsdepartementet. Sameskolan är 

genom denna organisation alltså inte direkt underordnad det administrativa och folkvalda 

organ som finns för samer i Sverige sedan 1993, Sametinget. Trots att Sverige har erkänt 

samers självbestämmanderätt, är fortfarande sameskolan och samisk utbildningspolitik kvar 

under statens styrning.     

 Dock framkom det år 2007 förslag för just Sametingets ansvarsövertagande av 

sameskolan både i skolmyndighetsutredningen Tre nya skolmyndigheter (SOU 2007:79) och 

vid Sametingets plenum i Lycksele (Sametinget 2007b). Även i en särskild utredning för 

självbestämmande inom Sametinget som färdigställdes år 2004 betonades att få inflytande 

över utbildning för samiska barn med stöd i internationella dokument för urfolks 

självbestämmanderätt (Sametinget 2004). Under de senaste 13 åren har emellertid denna 

omorganisation inte förverkligats, trots rekommendation av SOU 2009:79, initiativ tagna av 

Sametinget och stöd i Urfolksdeklarationen. Vad denna politiska process har bestått i, och 

framförallt vad den inte har resulterat i, genom att Sametinget fortfarande inte har tagit över 

ansvaret för sameskolan är inte tidigare studerat. Generellt sett har det utförts lite forskning 

kring Sametinget som politisk institution och policyprocesser inom Sametinget, och därtill få 

studier kring sameskolan som utbildningssystem.   

 För att studera en policyprocess inom och omkring Sametinget räcker emellertid 

inte att studera Sametinget som sådant, då Sametinget framförallt instiftades som en 

myndighet underställd den svenska staten (SFS 1992:1433). Sametinget brukar därför 

tillskrivas en karaktär av dubbla institutionella roller. Med Sametingets nuvarande 
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institutionella utformning följer således en rad konsekvenser och spänningar i Sametingets 

roll; Sametinget skall dels styra och verkställa utifrån den politiska majoritet som den samiska 

befolkningen vart fjärde år framröstar, dels agera objektivt liksom andra statliga myndigheter 

och verkställa statligt tagna beslut (Lantto & Mörkenstam 2015:165). Om ansvaret för 

utbildningspolitiken skulle förflyttas från SamS till Sametinget skulle alltså fortfarande den 

samiska utbildningspolitiken formellt vara underställd den svenska statens intressen genom 

Sametingets roll som myndighet. Sametinget har tidigare emellertid utmanat statens beslut i 

andra frågor, bland annat genom att bedriva påtryckningar och öppet kritisera statliga 

policyförändringar (ibid: 166-167). Därför skulle det kunna innebära både en symbolisk men 

även reell förändring för möjligheterna att driva samisk utbildningspolitik om sameskolans 

förvaltning och organisation underordnades Sametinget. Det senaste dryga decenniets 

utbildningspolitiska policyprocess kring sameskolans organisation och styrning betraktas här 

alltså som ett fall där rätten till självbestämmande kan studeras i termer av hur den möjliggörs 

eller förhindras genom de institutionella arrangemang som är etablerade genom Sametinget.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera policyprocessen kring sameskolans styrning och 

förvaltning mellan åren 2004–2017. Den centrala problematik som utreds i denna 

policyprocess är frågan kring varför Sametinget under det senaste dryga decenniet inte har 

övertagit ansvaret från Sameskolstyrelsen (SamS) så som både SOU 2007:79 föreslog och 

Sametinget uttalat en önskan om vid flera tillfällen. Genom att studera detta fall av en politisk 

process i och omkring Sametinget ämnas en ökad förståelse kring Sametingets reella 

möjligheter till självbestämmande i praktisk politik att nås.  

 

 Vilka anledningar kan identifieras till att Sametinget inte har övertagit ansvaret för 

sameskolan under det senaste decenniet? 

 I vilken utsträckning har det varit möjligt för Sametinget att utöva självbestämmande 

över samisk utbildningspolitik under det senaste decenniet?  

Avgränsningar 

Att studera utbildningspolitikens uttryck och önskemål inom den samiska befolkningen kring 

sameskolan hade även kunnat göras utanför den formella politiska arenan som Sametinget 

utgör, exempelvis genom att studera samiska ungdomsorganisationer eller den samiska 
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folkhögskolan. Sametinget är emellertid det folkvalda organ som är utsett att tillvarata den 

samiska befolkningens intressen i Sverige, vilket gör det lämpligt att studera när det gäller hur 

önskemål och faktiska beslut kring sameskolan har uttryckts inom den samiska befolkningen 

(Dahlberg, Mörkenstam & Nilsson 2016:27-28).   

 Att välja när en policyprocess initieras och avgränsa dess förlopp är ofta en 

utmaning i policystudier (Premfors 1989:50ff). Jag har valt att inleda min policyperiodisering 

från år 2004 med publikationen av Sametingets ”självbestämmandeutredning”
1
 och avsluta 

periodiseringen under mars månad 2017. Att inleda undersökningen i och med SOU 1999:25, 

även kallad ”ILO 169-utredningen”, hade kunnat vara relevant för att följa policyprocessen i 

och med att konventionen innehåller en artikel kring just en självständig utbildningspolitik för 

urfolk (SOU 1999:25; ILO 1989: art. 27). Emellertid konstaterades det i denna utredning att 

förvaltningsstrukturen för sameskolan var funktionell och tillräcklig för att både säkerställa en 

likvärdig skola och samers rätt till självbestämmande (SOU 1999:25:229). Frågan kring att 

det skulle kunna föreligga problematiska aspekter kring sameskolans organisering lyftes 

emellertid i självbestämmandeutredningen 2004 varför undersökningen inleds här. Dock 

ligger tonvikten på undersökningen från år 2007 då frågan kring sameskolans organisering 

berördes både på statlig nivå genom SOU 2007:79 och vid Sametingets plenum i Lycksele.   

Bakgrund 

Sametinget 

Sametinget i Sverige instiftades år 1993 och regleras av Sametingslagen (SFS 1992:1433). 

Det folkvalda organet håller plenum tre gånger per år, där de 31 ledamöterna som väljs på 

fyra års mandatperioder, sammanträder. Plenum hålls på olika orter framförallt då det idag 

inte finns ett särskilt parlamentshus för Sametinget. Plenum utser ledamöter till Sametingets 

nämnder samt Sameskolstyrelsen. Plenum utser även en ordförande/talman för Sametinget 

samt en styrelse som består av högst sju ledamöter. Styrelsen, vilka utövar Sametingets 

politiska ledning, utses inte som en regering utifrån den politiska majoriteten utan 

                                                 
1 Fullständig titel för utredningen är Betänkande av det svenska Sametingets kommitté med uppgift att ta 

fram ett förslag till strategi för en implementering av det samiska folkets rätt till självbestämmande på 

den svenska sidan av Sápmi, men den refereras till som just självbestämmandeutredningen av 

Sametinget själva (Sametinget 2017) och i tidigare forskning (Lawrence och Mörkenstam 2012), således 

betecknas den även som detta i denna uppsats. 
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representanter från minoritetspartier kan även finnas representerade. Sametingets 

myndighetsuppgifter utövas även av ett särskilt kansli med tjänstemän som inte är politiskt 

tillsatta. De leds av en kanslichef vilken utses av Sametingets styrelse. Huvudkontoret för 

kansliet finns i Kiruna, emedan ytterligare tre kanslier finns i Jokkmokk, Tärnaby och 

Östersund (Sametingt 2017b).  

Sameskolan 

Sameskolan är idag en skolform som alla föräldrar som definierar sig som samer får placera 

sina barn i, under vad som motsvarar årskurs 1-6 i grundskolan. Det finns två 

utbildningsformer där den första innebär att samiska barn går i en av de fem sameskolorna, 

vilka ligger i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Det andra alternativet 

innebär att samiska barn följer en så kallad integrerad undervisning i en grundskola som följer 

den allmänna läroplanen. Om en kommunal skola skall få bedriva integrerad undervisning 

behövs en särskild tillåtelse från SamS. Det finns även förskolor och förskoleklass i de orter 

som har sameskolor, där barn kan få utbildning med samiskt perspektiv (Sameskolstyrelsen 

2017). 

Tidigare forskning 

Då studien behandlar en policyprocess i och omkring Sametinget kring utbildningspolitik har 

två forskningslägen setts som relevanta att sätta denna studie i relation till. Det första 

behandlar urfolks utbildning i ett historiskt och internationellt perspektiv och det andra 

innehåller forskning som gjorts om Sametinget som politisk institution. Detta senare 

forskningsfält berör också faktorer som har kopplats till hur rätten till självbestämmande har 

möjliggjorts/omöjliggjorts för Sametinget, vilket är relevant för studiens ingång. 

Urfolks utbildning i ett historiskt och 

internationellt perspektiv 

Forskning kring urfolks utbildning och utbildningspolitik som har förts gentemot och av 

urfolk har blivit alltmer omfattande sedan 1980, särskilt inom det historievetenskapliga fältet 

(McConaghy 2000: xi). Både i en internationell och i en svensk kontext har många gånger 

urfolks utbildning undersökts i relation till den koloniala struktur som har förelegat mellan det 
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koloniserade urfolket och kolonisatörer. Inom denna struktur har syftet många gånger varit att 

assimilera och civilisera urfolket in i den dominerande kulturen (Simon & Tuhwai Smith 

2001).        

Skillnaden mellan hur kolonisationen har gått till gentemot samer och urfolk i 

andra delar av världen kan dock lyftas fram i hur den har beskrivits då det i stort dröjde länge 

innan man började tala om kolonisation av de områden som samer traditionellt har bebott. 

Samer har även i viss mån inte betraktats som utsatta för ”klassisk kolonisation” såsom andra 

urfolk, det vill säga erövring av mer eller mindre främmande områden, ofta utanför det egna 

territoriets gränser, utan som att de blivit koloniserade inom framväxande 

nationalstatsgränser. Under de senaste decennierna har emellertid framförallt historiker börjat 

studera bland annat samers utbildning i relation till denna koloniala kontext. I antologin De 

historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna (Lindmark & Sundflöde 2016), 

finns en särskild del som rör relationen mellan mission och skola under medeltiden fram till 

1900-talet.  Historiker Daniel Lindmark (2000) har i andra verk även berört hur kristen 

mission, beskattning och utbildningsinsatser kan associeras med en form av intern 

kolonisation från 1600-talets slut och framåt. Historiker David Sjögren, som även medverkade 

i ovanstående antologi, behandlade i sin avhandling Den säkra zonen (2010) olika etniskt 

särskiljande utbildningspolitiska insatser riktade mot minoriteter i Sverige under 1900-talet, 

däribland gentemot samer. Samers utbildning har även under de senare åren behandlats i 

relation till representation av samer i exempelvis läroplaner i grundskolan, exempelvis i Ann-

Louise Hällgrens (2003) studie av hur samer porträtteras i gymnasiets historieläromedel. Ett 

relativt nyutkommet bidrag står Charlotta Svonni (2015:899-905) för där hon i en mindre 

studie visar att den nuvarande läroplanen för grundskolan inte inkluderar ett samiskt 

perspektiv som vore rimligt utifrån exempelvis barnkonventionen och internationella 

konventioner för minoriteters rätt.  

Forskning kring urfolks utbildning, och specifikt den rörande samers utbildning, 

och däribland sameskolan, har alltså framförallt utförts inom det historievetenskapliga fältet. 

Det finns även bidrag som rör ett samiskt perspektiv på utbildning idag, men dessa har främst 

berört på hur samer representeras i aktuella läromedel och läroplaner. Det finns emellertid en 

forskningslucka i forskningsfältet vilken berör hur samer i Sverige under de senaste 

decennierna har organiserat sig för att påverka och utforma sameskolan, vilket den här studien 

ämnar bidra till.  
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Sametinget och dess politiska funktion 

Den forskning som har gjorts kring Sametinget, dess framväxt, konstruktion och funktion har 

utförts både inom humaniora och inom samhällsvetenskap. En stor del av forskningen är 

relativt nyproducerad då många aspekter av Sametinget och dess politiska arrangemang först 

under det senaste decenniet har börjat studeras mer ingående. Den nyutgivna antologin 

Sametingsval – Väljare, partier och media (Nilsson, Dahlberg och Mörkenstam 2016) 

baserades framförallt på den första mer omfattande väljarundersökningen till valet i 

Sametinget 2013. Antologin behandlar även Sametingets formella ställning, partibildningar 

och deras positioneringar vilket denna antologi var först att studera närmre, och blir således 

ett stöd för denna uppsats för att kontextualisera Sametingets interna politiska system 

(Fjellström, Mörkenstam, Nilsson & Knobloch 2016; Gottardis 2016). I denna antologi har 

flera bidrag problematiserat Sametingets institutionella arrangemang i relation till urfolks 

självbestämmanderätt, vilket även Rebecca Lawrence och Ulf Mörkenstam (2012) gjorde i sin 

artikel ”Självbestämmande genom myndighetsutövning”. Artikeln innehåller en av de få 

empiriska studier som tidigare gjorts av Sametinget och framförallt dess relation till staten 

utifrån dess dubbla roller, där både företrädare från Sametinget och Regeringskansliet 

intervjuades. De kom bland annat fram till att Sametinget är kraftigt kringskuret i sitt 

handlingsutrymme genom dess dubbla roller och föreslog en omstrukturering av Sametinget 

för att få till stånd reella möjligheter för samiskt självbestämmande.  

 Ulf Mörkenstam har även tillsammans med Eva Josefsson och Ragnhild Nilsson 

(2016) publicerat en komparativ studie av de nordiska sametingen och dess institutionella 

begränsningar för samiskt självbestämmande. De kommer här fram till att det idag föreligger 

stora utmaningar för att förverkliga självbestämmande genom dessa institutioner men att de 

ändå kan ses som möjliga former för att öka samisk politisk autonomi och inflytande där en 

relationell form av självbestämmande inom de nuvarande nationsgränserna blir den önskvärda 

formen. I Norge tycks man här ligga närmast denna form av relationell autonomi, medan det 

svenska Sametinget följs av stora utmaningar genom dess myndighetsstatus, som även 

framkommit i annan tidigare forskning (Mörkenstam m.fl. 2016:22-40). Utmaningarna med 

Sametingets dubbla institutionella roller har även identifierats av Nils Vasara-Hammare 

(2002). Josefsson (2014) genomförde även i sin doktorsavhandling Selvbestemmelse og 

samstyring en studie med förankring i teori kring självbestämmande av Sametinget i Norge. 

Sametingets politiska handlingsutrymme och frågan kring självbestämmande är även 

diskuterad i en rad andra forskningsprojekt, ur ett mer diskursivt perspektiv i Peter Johanssons 
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avhandling Samerna: ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av svensk samepolitik 

1986-2005 (2008), där han bland annat identifierar en ambivalent förståelse av samiskt 

självbestämmande hos den svenska staten under de senaste decennierna.  

 Forskningsläget kring det svenska Sametinget, och i viss mån jämförelser med 

Sametingen i övriga nordiska länder, har visat på hur Sametinget genom lagstiftning och 

diskursiva praktiker många gånger har begränsade möjligheter till självbestämmande. Det 

finns få empiriska studier där en praktisk politisk process har följts vilket underbygger 

behovet för denna studie. Dock är dessa tidigare resultat väl värda att sätta i relation till denna 

undersöknings resultat för att få en ökad förståelse kring den mer övergripande kontexten till 

denna studies ingång. 

Teori 

I uppsatsen ämnar jag studera en policyprocess kring samisk utbildningspolitik som ägt rum 

under det senaste dryga decenniet, vilket kommer att göras utifrån John W. Kingdons 

dagordningsmodell. Denna policyprocess ämnas samtidigt förstås i relation till urfolks rätt till 

självbestämmande. Uppsatsens teoretiska ramverk inleds därför med en redogörelse av de 

utgångspunkter jag intar kring detta, med stöd i den samtida politisk-teoretiska debatten som 

framförallt gör normativa anspråk kring urfolks självbestämmanderätt, men jag ämnar inte 

göra en uttömmande redogörelse för denna debatt.
2
 Jag kommer här främst utgå från Iris 

Marion Youngs relationella förståelse av självbestämmanderätt. 

Urfolks rätt till självbestämmande  

Självbestämmande har traditionellt knutits till statsbildningsprocesser och staters territoriella 

autonomi, där folkets rätt till inflytande lyfts fram som grundläggande för den moderna 

demokratiska statens legitimitet (Josefsen 2014:42). En utgångspunkt i detta har varit att 

folkviljan setts förverkligas genom formen av en nationalstat och ett nationellt parlament 

(Chambers 2004). Samtidigt har urfolk gjort anspråk på att vara egna folk inom stater, och 

även fått rättslig status som folk i internationella konventioner under det senaste seklet. Detta 

utmanar den demokratiska idéen om ett nationellt parlament som representativt för alla 

                                                 
2 Denna debatt sammanfattas mer uttömmande av exempelvis Mörkenstam (2016). 
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invånare, vilket har väckt krav på institutioner för självbestämmande för urfolk inom stater 

(Mörkenstam 2016:198ff).     

 Statsvetaren Iris Marion Young har framförallt på ett normativt plan 

argumenterat för urfolks självbestämmanderätt är det främsta alternativet för att korrigera för 

samtida och historiska orättvisor som funnits mellan urfolk och kolonisatörer. Young 

lanserade sin teoretiska diskussion kring självbestämmande i hennes essä ”Två 

självbestämmandebegrepp” (2009), och betraktar självbestämmande som en form av icke-

dominans (nondomination).
3
 Young (2009:57-61) definierar dominans som ett förhållande där 

en aktör avsiktligt ingriper och tar beslut och agerar för en annan part del, till den andra 

partens nackdel. I dagens system identifierar Young en situation där urfolk är underordnade 

de nationalstater de lever i och det dominerande samhällets beslut; det föreligger således 

ojämlika maktförhållanden mellan de olika parterna. Young utgår även från att 

självbestämmande innebär relationell autonomi.
4
 Hon menar att urfolks självbestämmanderätt 

innebär att man har rätt till institutioner där beslut kan fattas utan inblandning från andra 

aktörer, alltså ett självständigt parlament. Men när det gäller beslut som kan ha konsekvenser 

för andra så kan inte man betrakta parterna som oavhängiga varandra utan inblandning kan 

här ses som nödvändig. Aktörerna skall dock förstås vara autonoma och alltså inte utgå från 

ojämna maktpositioner, så som de ofta gör idag (ibid:61-69).   

 Om Sametinget alltså ses kunna agera som ett autonomt organ i denna fråga bör 

bristen på självbestämmande inte vara en av de anledningarna till att Sametinget inte har 

övertagit ansvaret över Sameskolan. Om Sametinget däremot inte ges denna möjlighet eller 

agerar utifrån den, bör alltså bristen på självbestämmande kunna vara en anledning till att ett 

beslut i frågan kring sameskolans förändrade förvaltning inte har tagits.  

 Teoribildningen, främst här utifrån Youngs definition, kring urfolks 

självbestämmanderätt tillhandahåller alltså ett sätt att förstå självbestämmande som fenomen, 

men inga teoretiska förslag kring hur en politisk beslutsprocess bör och kan studeras, vilket 

således kommer att behandlas nedan. 

                                                 
3 Young presenterade först denna essä 2004 i antologin Ethnicity, nationalism and minority rights (May, 

Modood & Squires (red.) 2004), men här används den svenska översättningen från 2009. 

4 Relationell autonomi diskuteras även på ett liknande vis av Michael Keating (2012) och Benedict 

Kingsbury (2001) där självbestämmande innebär att en part har friheten, resurserna och legitimiteten 

för att kunna delta på lika villkor med andra parter inom politiken. 
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Policyprocesser och dagordningssättande 

Politisk-administrativa beslutsprocesser, eller policyprocesser, är generellt sett mycket 

komplexa processer med många aktörer involverade från många olika delar av det politiska 

samhället, däribland byråkrater, journalister, partier och enskilda politiker. Fram till mitten av 

1980-talet var en rationellt inriktad förståelse inflytelserik i policyprocessforskningen, särskilt 

inom den amerikanska statsvetenskapen. Här förstods policyprocesser som en målinriktad och 

lösningsorienterad process där ett offentligt organ hanterar en aktuell fråga. Mål och medel 

kunde här tydligt särskiljas och aktörer kunde betraktas så välinformerade att de kunde fatta 

optimerade beslut (Sabatier 2007:7; Premfors 1989:41).   

 Denna förståelse har dock utmanats med kritiken gentemot huruvida aktörer 

faktiskt har så god kunskap att de kan göra optimerade val. Alternativ som har lanserats 

utifrån denna kritik, exempelvis genom James March, Johan Olsen och Michael Cohens 

”soptunnemodell”, har dock kritiserats för att vara alltför strukturlösa och oanvändbara för 

normativa syften, alltså att kunna förbättra och utveckla den reella policyprocessen, vilket ofta 

är målet med många policystudier (Premfors 1989:41–42).   

 En modell som kan betraktas frångå en deskriptiv och förenklad syn på 

policyprocessen, men samtidigt erhålla en organiserande och tillämpar modell för att förstå 

policy är John W. Kingdons dagordningsmodell. Denna modell är även lämplig i just detta 

fall då den teoretiserar kring hur olika sakfrågor hamnar på den politiska agendan, vid vilka 

tillfällen de gör detta samt vid vilka tillfällen de leder till beslut (Kingdon 2003:2). Kingdon 

presenterade sin dagordningsmodell för första gången 1984 i verket Agendas, Alternativs and 

Public Policy, men för denna uppsats används hans andra reviderade version från 2003. 

Kingdon utvecklade den tidigare ”soptunnemodellen”, den modell som förkastat rationaliteten 

i policyprocessen kanske allra längst genom att hävda att policyprocesser inte alls behöver 

förstås som problemlösande processer. Lösningar kan utifrån soptunnemodellen ses jaga 

problem lika mycket som problem kan ses jaga lösningar (March, Olsen & Cohen 1972). 

Kingdon (2003: 85) erkänner en viss anarki i policyprocessen men menar att politiska 

institutioner bör förstås som organiserade anarkier, med betoning på det förstnämnda. En 

central utgångspunkt i Kingdons teori är att ett politiskt beslut, eller en policyförändring, inte 

kommer från enbart en aktör eller en grupp utan är ett resultat av flera aktörers agerande samt 

att policyprocesser inte följer en logisk och rationell struktur (Kingdon 2003:71-83, 205-208). 
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För att kunna studera vilka frågor som hamnar på den politiska dagordningen och varför vissa 

frågor uppmärksammas har Kingdon (2003:18,87) identifierat tre processer, eller flöden, vilka 

alla existerar parallellt med varandra i den federala politiken; problemformulering, 

policyformulering och politiska processer. I sitt verk utgår Kingdon från den federala nivån 

som empiriskt exempel men hans teori har sedan dess tillämpats inom andra politiska fält och 

motiverats ha förklaringsvärde även för politiska processer på andra nivåer (Söderlind 

2009:61).       

 I problemflödet, kan vi finna sakförhållanden och samhällsfrågor som kan 

uppfattas som problem. För att en fråga skall göras till ett problem, och bli en del av detta 

flöde, krävs någon form av utlösande faktor; antingen en drastisk händelse, som kan bli en 

”focusing event”, en återkoppling från en existerande policy kring att något problematiskt 

föreligger med den aktuella policyn eller att det uppkommer någon form av ”indikator”, 

exempelvis en rapport vilken inkluderar statistik om ett ökat antal döda i trafikolyckor 

(Kingdon 2003:90-113, 197-198). Kingdon fokuserar alltså här på hur en fråga blir 

uppmärksammat som ett politiskt problem.    

 Detta skall teoretiskt särskiljas från, politikflödet, vilket enligt Kingdon 

(2003:145ff) omfattar den politiska kontext i vilka problem och policyalternativ formuleras. 

Denna kontext är enligt Kingdon avhängig samhällsklimatet eller ”den nationella 

sinnesstämningen”, sociala rörelser, intressegruppers kampanjer men även ett visst valresultat, 

partipolitik och regeringsinnehavet. De förändringar som sker i dessa olika aspekter kan alltså 

påverka den politiska agendan och vilka frågor som anses vara viktiga.  

 I policyflödet återfinns den process där politiska förslag genereras, debatteras 

och accepteras som seriösa alternativ. Enligt Kingdon (2003:116ff) innefattar denna process 

främst innefattar specialister, vilka inkluderar forskare och tjänstemän, vilka han benämner 

”policy communities”. Policys skall dock inte slumpmässigt förstås sväva runt i detta flöde. 

För att en idé som blivit omsatt till en policy skall kunna överleva i detta flöde krävs det enligt 

Kingdon (2003:131-139) att policyn skall vara moraliskt acceptabel i det existerande 

samhället, ha en rimlig kostnad i relation till vad den erbjuder, vara teknologisk möjlig samt 

vara ideologiskt förenlig med den aktuella politiska majoriteten.   

 Utöver flödesbegreppen är policyfönster ett centralt begrepp i Kingdons teori, de 

ögonblick där de idéer som specialister producerar som lösningar på problem blir omsatta till 

policys (Kingdon 2003:143-144). Ett policyfönster är en slags politisk öppning där de tre 

flödena konvergerar och skapar möjligheter för ett beslut att tas och genomföras; en 

samhällsförändring. Ett sådant fönster kan öppnas till följd av så kallade policyentreprenörers 
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arbete. Dessa kan vara både politiker och tjänstemän som håller utkik efter en kombination av 

exempelvis en folkopinion kring en viss fråga och ett politiskt intresse för samma fråga, som 

gör det möjligt för dem att få igenom sin lösning, eller ”pet solution” (Kingdon 2011:165). 

Policyentreprenörerna måste således vara förberedda för att kunna få igenom sina förslag, 

särskilt eftersom policyfönster sällan är öppna särskilt länge enligt Kingdon (2003:165-170), 

då det politiska läget är dynamiskt och föränderligt och exempelvis massmedias fokus på en 

viss fråga kan vara mycket kort.     

 Även om policyentreprenörerna kan ses ha en viktig roll genom 

sammanlänkandet av flödena, lägger Kingdon (2003:225) fokus på både aktörer och 

institutionella strukturers påverkan i policyprocesser och ser inte endera som mer central över 

den andra. För denna uppsats blir policyfönster ett särskilt användbart begrepp för att kunna 

diskutera de möjligheter och hinder som har förelegat under denna studerade policyprocess 

för att få igenom ett beslut kring Sametingets ansvarsövertagande över sameskolan.   

Dagordningssättande kan även ses ha en maktdimension. Varför ett 

policyfönster öppnas och en viss fråga beslutas om kan ses som en form av maktutövning 

enligt Kingdon (2003:2). Dagordningssättande som maktutövning har även förståtts i termer 

av vad som inte kommer upp på dagordningen, vilka Peter Bachrach och Morton Baratz 

(1970) tidigt teoretiserade kring. De tryckte på att vi lika mycket måste studera vilka förslag 

som inte kommer upp på dagordningen, liksom de som gör de, då makt kan utövas även när vi 

inte ser en öppen konflikt genom att aktörer agerar på ett sådant sätt som gör att andra inte 

kan framföra sina önskemål. Att alltså erkänna att det finns en maktdimension även i att inte 

föra upp något på dagordningen och att inte ta beslut i en fråga blir en ytterligare relevant 

aspekt för uppsatsens teoretiska utgångspunkt kring dagordningssättande och policyprocesser.

  Kingdons dagordningsmodell har kritiserats för att den genom att vara 

utvecklad utifrån amerikansk politik på federal nivå begränsas i dess tillämpningsområden 

(Hill 2007:165). Jag ser dock inte detta som ett hinder för att pröva dessa teoretiska 

utgångspunkter på ett annat fall, snarare kan det förstås som ett sätt att undersöka teorins 

räckvidd att pröva den utanför andra områden. I detta fall föreligger samtidigt en komplex 

situation där samiska politiska frågor inte endast är objekt för policyskapande inom 

Sametinget utan även framförallt styrs av beslut på en statlig nivå. Processen blir alltså mer 

mångfacetterad och svårare att fånga än om jag endast skulle se denna fråga som aktuell 

exempelvis på den statliga nivån, såsom Kingdon fokuserar på den federala nivån.  
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Metod 

Denna uppsats är en fallstudie av hur samisk utbildningspolitik har bedrivits inom och 

omkring Sametinget under perioden 2004-2017, med betoning på det senaste decenniet. En 

fallstudie är särskilt väl lämpad om en vill studera en beslutsprocess eller ett händelseförlopp 

över tid i mer detalj (Esaiasson m.fl. 2012:210).    

 Traditionella policyanalysmetoder är ofta fallstudier och har ofta förhållit sig till 

att förstå policyprocessen i form av olika faser som går att urskilja och således avgränsa sig 

till beroende på den aktuella forskningsfrågan (Premfors 1989). Genom min tillämpning av 

Kingdons dagordningsmodell skulle emellertid en sådan förståelse av policyprocessen kunna 

vara problematiskt, då jag utifrån Kingdons ramverk förstår policyprocessen som mer 

osystematisk och komplex (Kingdon 2003). Detta får även konsekvenser för vilka 

förklaringsanspråk och epistemologiska utgångspunkter jag kommer att ha i min uppsats och 

vilken metod jag ser som lämplig. När policyprocessen som sådan förstås som en rationell 

process, som går att dela upp i särskilda steg som ses som naturligt följande av varandra kan 

vissa anspråk på kausalitet mellan dessa steg göras. I dessa fall har processpårningsmetoder 

varit populära (se ex. Beach och Peadersen 2013). Sådana förklaringsanspråk med ett sådant 

metodologiskt val kommer alltså inte vara aktuellt för denna studie.  

 När jag söker svar på den första frågeställningen ”Vilka anledningar kan finnas 

till att Sametinget inte har övertagit ansvar för sameskolan under det senaste decenniet?” 

ämnar jag alltså inte klarlägga kausala mekanismer som skulle ha utlöst denna 

ansvarsförflyttning, eller nå en fullständig förståelse över alla möjliga alternativ. Jag är istället 

ute efter att etablera mer kunskap kring varför de rekommendationer som föreskrevs i SOU 

2007:79, och det beslut som togs i Sametingets plenum i februari 2007 att nedmontera SamS, 

inte ledde till att detta faktiskt inte skedde under kommande decennium samt att förstå detta i 

relation till samers möjligheter till självbestämmande. Eftersom jag är intresserad av att 

studera varför de utbildningspolitiska förslag som föreslogs från främst år 2007 inte har 

antagits under det nästföljande decenniet vill jag tillämpa Kingdons dagordningsmodell på 

detta fall genom att försöka urskilja huruvida ett policyfönster kan ha öppnats eller inte 

genom de förslag som lanserades under år 2007. Jag ämnar kartlägga den policyprocess som 

följt dessa förslag utifrån Kingdons tre flöden i policyprocessen och undersöka vad som kan 

återfinnas i problem-, policy- respektive politikflödet. Hur jag genomför denna analys 
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kommer jag redogöra för nedan, först vill jag dock redogöra för mitt urval och insamling av 

material.  

Urval och insamling av material 

Uppsatsens empiriska material utgörs dels av offentliga handlingar från Sametinget samt 

andra statliga institutioner och dels i medierapportering i form av artiklar från SR 

Sameradion.
5
 Det finns alltså två huvudkategorier av material där den förstnämnda innehåller 

offentliga handlingar i form av offentliga skrivelser, protokoll, utredningar, motioner och 

andra policydokument från de politiska institutioner som är centrala för att studera denna 

policyprocess kring samisk utbildningspolitik. Material från exempelvis endast Sametinget 

hade inte gett en fullgod bild över policyprocessen, utan aktörer från främst en statlig nivå 

såsom SOU:er kring utbildningspolitik och samisk politik samt Utbildningsdepartementet är 

centrala för att förstå den politiska dynamiken.    

  För att kunna följa en policyprocess krävs underlag som inte endast har 

producerats i politiskt-formella rum då jag, i linje med ett konstruktivistiskt perspektiv 

(Yanow 1996), utgår från att det politiska samtalet och processen inte endast formas och 

synliggörs i formella arenor utan även i exempelvis media. Kingdon (2003) berör även hur 

central medias roll är i politik, exempelvis för att uppmärksamma en viss fråga. SR 

Sameradion har en av den mest omfattande och kontinuerliga mediebevakningen av samiska 

politiska frågor och har därmed valts som huvudsaklig källa för att kunna representera denna 

aspekt (Skogerbø & Sjøenden Vestli 2016:250). 

Material för studien har jag inhämtat på respektive institutions hemsida; 

Sametinget (sametinget.se) och Regeringens hemsida inklusive departement (regeringen.se). 

Medierapporteringen har jag nått via SR Sameradions hemsida (sverigesradio.se/sameradion). 

För att finna lämpligt material har jag använt sökfältet på respektive hemsida och använt 

följande sökord: ”Sameskolan”, ”SamS”, ”Sametinget + utbildningspolitik” och ”Sametinget 

+ SamS”. Det förekommer artiklar och dokument på respektive hemsida som rör sameskolans 

pedagogiska innehåll vilka jag har valt bort mitt urval då jag inte bedömer det centralt för att 

studera den politiska processen. Mitt urval har alltså inriktats på de artiklar som berör styrning 

                                                 
5 SR Sameradion och SVT Sápmi är redaktionellt sammanförda sedan hösten 2014, emellertid kommer 

denna uppsats inte att använda nyhetssändningar och videomaterial producerade för att sändas på SVT 

Sápmi utan de artiklar som publicerats på SR:s hemsida. Därför kommer jag fortsättningsvis i uppsatsen 

att benämna denna källa som ”SR Sameradion”. 
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och organisation av sameskolan mellan januari 2004-mars 2017. Perioden avslutas den sista 

mars 2017 då denna studie skall avslutas under maj månad 2017.   

Då jag ämnar studera en policyprocess som äger rum under drygt tretton år har 

jag valt att använda samtida skriftliga källor som källmaterial. Detta då jag ämnar studera hur 

frågan har betraktats under den aktuella tiden, och alltså inte hur en aktör exempelvis 

betraktar frågan i retrospektiv där intervjuer hade kunnat vara ett mer lämpligt material. Här 

är jag istället intresserad av att undersöka hur aktörerna har förstått frågan under periodens 

gång och hur frågan framställts som exempelvis ett problem under perioden, vilket potentiellt 

kommer kunna skifta. Eftersom jag använder medierapportering vilken har intervjuat centrala 

aktörer, som politiker och tjänstemän i Sametinget och på statlig nivå, ser jag detta material 

som tillräckligt för att uppnå studiens syfte.  

Tillvägagångssätt vid analys 

Den analys jag kommer att genomföra av mitt material fokuserar på politik som process, 

framför en kartläggning och analys av politikens innehåll, som förslagsvis en idéanalys eller 

diskursanalys hade kunnat fokusera på. Med hjälp av dagordningsmodellen erhålls begrepp 

som kan studera och systematisera denna policyprocess. Genom att sortera in policyprocessen 

i de tre flöden som Kingdon identifierar; problem, politik samt policy, ämnar jag synliggöra 

de förutsättningar som funnits för att ett beslut ska kunna fattas kring att överföra det 

utbildningspolitiska ansvaret till Sametinget. Genom att sortera in policyprocessen i dessa 

flöden ämnar jag också synliggöra de aktörer som varit verksamma i denna process och 

redogöra för deras agerande såsom det framkommer i materialet.  

För att placera något i problemflödet letar jag efter uttalanden som tar upp 

frågan kring sameskolans förändrade styrning och analyserat i vilket sammanhang detta 

nämns och vad som kopplas till frågan som problematiskt, för att förstå hur frågan görs till ett 

politiskt problem. För att placera något i politikflödet försöker jag kartlägga den politiska 

kontexten inom och runt Sametinget under perioden genom att studera vilka samepolitiska 

partier som har varit tongivande i frågan och den politiska majoriteten i Sametinget. Jag söker 

finna hur aktörer utanför Sametinget på nationell nivå har förhållit sig till frågan utifrån den 

politiska kontext de kan ses befinna sig i. I policyflödet har jag letat efter de lösningar som ges 

på frågan kring sameskolans styrning och vilka aktörer som uttalar sig om detta.  

 När detta är gjort ämnar jag diskutera vilka möjligheter som funnits för 

öppnandet av ett policyfönster, och huruvida det kan anses ha öppnats ett sådant under denna 
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policyprocess. Detta innebär alltså att jag här berör flödenas eventuella sammankopplande 

och möjliggörande av politisk handling. Eftersom denna studie inte behandlar endast en 

politisk nivå utan relationen mellan framförallt staten och Sametinget, men även 

Sameskolstyrelsen, så kommer frågan kring sameskolans förvaltning och styrning att studeras 

gentemot dessa aktörer.  

Forskningsetiska frågor 

I studier av frågor rörande urfolk kan vissa forskningsetiska frågor gällande forskarens 

förhållningssätt och förståelseram aktualiseras. Linda Tuhiwai Smith (1999:1-17) har ägnat 

sig särskilt åt dessa frågor. Hon menar att forskning som behandlar urfolk kräver särskilda 

metodologiska ramverk, i relation till den historiska kontext som kan sägas föreligga mellan 

forskning och forskare samt urfolk, där det mellan mitten av 1800-talet fram tills ungefär 

mitten av 1900-talet fanns en asymmetrisk maktrelation mellan forskare och urfolk som 

studieobjekt, i linje med den koloniala och imperialistiska logik som förelåg. Vi måste med 

denna kontext i åtanke i studier av urfolk problematisera och hantera frågor kring vems 

forskningen är, vad den syftar till och vilka intressen forskningen samt dess resultat tjänar. 

 I detta fall ser jag detta aktualiserat genom att det är centralt att synliggöra 

politiska processer i Sametinget, som sällan gjorts tidigare, vilket således underbygger vikten 

av att genomföra denna studie. I denna studie ser jag särskilt det kompletterande teoretiska 

ramverket som rör urfolks självbestämmanderätt, utifrån Youngs (2009) teori, och ett 

identifierande av denna politiska beslutsprocess som existerande på flera politiska nivåer som 

ett steg i att avkolonisera metodologin. Jag undersöker exempelvis inte endast hur staten har 

agerat i frågan och föreskrivit något för den samiska befolkningen, utan jag undersöker både 

hur relationen mellan Sametinget och staten fungerar i praktiken rörande en specifik fråga och 

hur Sametinget agerar och ges möjligheter att agera i detta. Det är av vikt att undersöka hur 

Sametinget fungerar i praktiken, och inte endast vilka möjligheter som föreskrivs genom 

lagstiftning, för ett fungerande Sameting. 
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Undersökning 

Resultaten presenteras och analyseras med inspiration från John Kingdons 

dagordningsmodell. Först redogörs för problemflödet, sedan politikflödet och därefter 

policyflödet. I undersökningens sista del diskuterar jag dessa flöden i relation till varandra 

utifrån begreppet policyfönster, där jag undersöker de möjligheter och hinder som har 

förelegat under den studerade policyprocessen för att få igenom ett beslut kring Sametingets 

ansvarsövertagande över sameskolan.   

Problemflödet  

I detta flöde återfinns de processer som bidrar till att en mer allmängiltig samhällsfråga 

omvandlas till en politisk fråga, eller ett politiskt problem. Enligt Kingdon (2003:197-198) 

sker detta antingen på grund av en viktig händelse (focusing event), feedback från en tidigare 

policy eller på grund av indikatorer, exempelvis ett ökat intresse för en viss fråga i media. När 

emellertid en fråga som den samiska utbildningspolitiken och styrningen av sameskolan 

problematiseras innebär detta inte nödvändigtvis att frågan leder till konkreta politiska beslut 

eller politisk handling, utifrån Kingdons (2003) ramverk.   

 Frågan kring samisk utbildning kan se ha blivit ett politiskt problem inom det 

samiska samhället genom Självbestämmandeutredningen som Sametinget tillsatte år 2004. 

Denna utrednings kommitté tillsattes för att ta fram en strategi kring hur självbestämmande 

för samer i Sverige kan förverkligas, och gjorde detta bland annat genom att göra en översyn 

och undersökning av de internationella dokument som behandlar urfolks rätt till 

självbestämmande enligt folkrätten. Här lyftes frågan kring samisk utbildningspolitik specifikt 

i relation till självbestämmande och utredningen innehåller en egen sektion kring skola och 

utbildning utifrån artikel 27 i ILO 169 och artikel 15 i Urfolksdeklarationen (Sametinget 

2004:81-82). I denna sektion finns en betoning på ett ökat inflytande på utbildning som rör 

samiska barn och ungdomar, exempelvis kring att samer själva skall få utforma en läroplan. 

För att kunna göra detta krävs att samer får möjlighet att påverka nationella styrdokument 

(Sametinget 2004:81-82).      

 Det fanns alltså i utredningen en förståelse av problemet kring samisk utbildning 

kopplad till inflytande över utbildningens innehåll. När det gäller konkret implementering och 

styrning förslogs i Självbestämmandeutredningen att Sametinget som högsta samiska 
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folkvalda organ var den mest centrala aktören i att organisera exempelvis utbildning för 

samer:  

Vidare torde sametinget, och inte regionala strukturer såsom samebyarna, lokala 

sametingskontor eller samekommuner, vara mest lämpat att hantera frågor såsom t 

ex samisk äldrevård och omsorg. Samebyarna torde heller inte vara lämpliga organ 

att hantera frågor rörande samisk skola och utbildning. Sådana frågor administreras 

förmodligen bättre av centrala organ såsom sametinget. (Sametinget 2004:101).  

Här nämns alltså inte SamS som myndighet eller förslag om att denna bör avskaffas, samtidigt 

som Sametinget explicit utnämns som den mest lämpliga politiska institutionen att förvalta 

sameskolan och driva samisk utbildningspolitik. Denna del av problemformuleringen kring 

samisk utbildning är alltså mer relaterad till skolans styrning och organisation. Genom att 

koppla samman problemet kring samisk utbildning till en brist på självbestämmande börjar 

alltså frågan politiseras inom Sametinget.    

 Denna problemformulering kopplad till sameskolans styrning blev ytterligare 

konkretiserad i och med Sametingets plenumsammanträdande i Lycksele år 2007, där man för 

första gången inom Sametingets plenum hade en generell diskussion kring samisk 

utbildningspolitik, på initiativ av Sametingets dåvarande styrelse (Sametinget 2007:§9:12). 

Frågan kring samisk utbildningspolitik sattes vid plenum i ett historiskt sammanhang genom 

att bristen på en likvärdig undervisning för samer genom historien åberopas i 

sammanträdesprotokollet (Sametinget 2007:§9:12-14). Plenum hänvisade till Skolverkets 

rapport 272:2005 De nationella minoriteternas undervisningssituation för att underbygga 

resonemang kring de bristfälliga institutionella ramarna för att förverkliga en samisk 

utbildningspolitik. Exempelvis menade plenum att samisk integrerad undervisning i 

kommunala skolor ofta var svår att genomföra i praktiken. Det fanns även hänvisningar till 

bristen på utbildade lärare i samiska utifrån samma rapport. Dessa faktorer utmanade alltså 

möjligheterna att förverkliga en önskvärd samisk utbildning där samiska barn blir förtrogna 

med det samiska kulturarvet och kan tala, läsa och skriva på samiska (Sametinget 2007 

§9:16). Här kan vi alltså se hur frågan knyts till en större problembild, och således blir ett 

politiskt problem, genom att den sätts dels i ett historiskt sammanhang, dels i relation till 

tidigare policydokuments innehåll (Kingdon 2003:197-198).   

 Vid detta plenum beslutades att SamS skulle uppgå i Sametinget som 

myndighet senast år 2009 (Sametinget 2007:§9). Detta beslut kan alltså ses som ett konkret 

uttryck för hur ett ökat självbestämmande i samisk utbildning skulle kunna komma till stånd 
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och en del av den problemformulering som etablerades år 2004.  

 Mindre än en månad efter plenums sammanträde i Lycksele utfärdades den 15 

mars 2007 ett Kommittédirektiv från regeringen att överse myndighetsstrukturen inom det 

svenska skolväsendet (Dir. 2007:28). Utredningen syftade till att ”skapa goda förutsättningar 

för regeringens styrning av den statliga verksamheten samt /…/ effektivisera verksamheten 

och sänka kostnaderna samt föreslå en mera överskådlig och effektiv myndighetsstruktur med 

färre myndigheter” (Dir. 2007:28:1).  SamS utnämndes som en av de berörda myndigheterna, 

utöver exempelvis Skolverket, och utredaren skulle ”/…/ överväga möjligheten att inrymma 

den verksamhet som bedrivs av SamS i Sametinget för att samla ansvaret för frågor som har 

särskild betydelse för det samiska folket, som är ett urfolk och en nationell minoritet.” (Dir. 

2007:28:12). Här hänvisades alltså till Sametingets särskilda ställning som folkvalt organ och 

representativt för den samiska befolkningen.   

 Utredaren Hans Forsell, som i utredningen ansvarade för att utreda SamS, 

verkar dock vid utredningens början vara oviss kring relationen mellan den senare 

problemformuleringen när han blir intervjuad av Sameradion en vecka efter direktivets 

utfärdande: ”Men Sameskolstyrelsen är nya jaktmarker för honom, Forsell hade inte ens hört 

talas om Sams innan han fick utredningsuppdraget. ’Jag vet egentligen ingenting förutom det 

jag läst på deras hemsida’, säger han” (Sameradion 2007). När journalisten frågar Forsell 

angående plenums beslut att Sametinget skulle få ansvar för samisk utbildning, menar han att 

han ”egentligen inte kan svara på den frågan men det låter rimligt” (Sameradion 2007), vilket 

tyder på diskrepens mellan vad direktivet formulerade och de kunskaper som utredaren vid ett 

tidigt skede besitter.     

 I den färdigställda utredningen Tre nya skolmyndigheter (SOU 2007:79) som 

framlades den 1 november år 2007 finns dock en passage som relaterar till det som direktivet 

tog upp angående Sametingets särskilda ställning: ”I och med att Sametinget övertar SamSs 

uppgifter ökar det demokratiska samiska inflytandet över sameskolfrågorna” (SOU 

2007:79:16). Detta tyder på att detta ändå fortsatt vara en del av problemformuleringen och 

kan tolkas som att det skulle föreligga en brist i nuvarande förvaltningsorganisation kring det 

samiska självbestämmandet, och att frågan genom detta politiseras.  

 Den problemformulering kopplad till effektivare myndighetsutövning vilken 

knyts till den samiska utbildningspolitiken och närmare bestämt förvaltningen och styrningen 

av sameskolan är mer genomgående framskriven i SOU 2007:79. I utredningen som helhet 

betonas vinsterna med att effektivisera det svenska skolmyndighetsväsendet med färre och 

effektivare myndigheter: ”Dagens splittrade struktur, som omfattar åtta enskilda 
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skolmyndigheter och tre särskilda beslutsfunktioner, är ineffektiv och behöver förändras.” 

(SOU 2007:79:82). Utredningen föreslog att tre nya skolmyndigheter skulle införas; 

Skolinspektionen, Skolverket samt Myndigheten för specialpedagogik, och menade att 

”Omstruktureringen innebär vidare att Sametinget föreslås överta ansvaret för SamSs frågor” 

(SOU 2007:79:82). Utredaren framhöll bland annat att SamS myndighetsstorlek inte var 

tillräckligt dimensionerad för dess uppdrags omfattning, vilket skulle tala för att Sametinget 

skulle vara en lämpligare myndighet att ansvara för sameskolan: ”SamS å sin sida är ingen 

stor myndighet, men myndighetens uppdrag är förhållandevis omfattande. Styrelsen fungerar 

både som myndighet, skolstyrelse och skolförvaltning” (SOU 2007:79:151-152). Frågan kring 

sameskolans organisering hamnar alltså här på den politiska dagordningen från en statlig nivå 

genom att hänvisa till problemet med dess ineffektiva styrning. När Sametinget publicerade 

ett pressmeddelande kring SOU 2007:79 den första november betonade även utredaren Forsell 

att syftet med utredningen var ”att åstadkomma en tydligare och mer överskådlig 

myndighetsstruktur” (Sametinget 2007c). I pressmeddelandet nämndes dock att denna reform 

var ”helt i linje med samepolitikernas vilja” genom att de föreslog denna sammanslagning 

tidigare under 2007. Det går alltså att observera att frågan knyts till huvudsakligen olika 

problemformuleringar inom Sametinget respektive staten, emedan lösningen på detta problem 

blir densamma; att ge Sametinget ansvaret för samisk utbildning.   

 Att det finns en viss betoning på samiskt självbestämmande i SOU 2007:79 kan 

relateras till en särskilt viktig internationell händelse som ägde rum under år 2007, alltså en så 

kallad ”focusing event”. Urfolksdeklarationen antogs i FN:s generalförsamling i september 

2007 (Sametinget 2017). Tidigare forskning har berört hur detta dokuments antagande 

markerade en tydlig förändring i folkrättslig mening genom att urfolk genom detta dokument 

bör likställas med andra folk och således har en självbestämmanderätt, vilket tidigare inte 

hade formulerats på detta vis (Mörkenstam & Lawrence 2012:210). Även om dokumentet 

började utarbetas under tidigt 1980-tal (Sametinget 2017), skulle dess officiella antagande 

kunna ses som en brytpunkt särskilt för staten som i och med detta på ett mer tydligt sätt 

förband sig till att förhålla sig till frågan kring urfolks självbestämmanderätt. Samtidigt tycks 

inte självbestämmande i utredningen tydliggöras genom att betona Sametinget som ett 

autonomt organ, utan självbestämmande tycks här kunna ses förverkligas inom den nuvarande 

institutionella strukturen då inte ett förslag för en förändring av detta lyfts fram i utredningen. 

Detta tyder på att staten kan inkludera samiskt självbestämmande som ett ideal i 

problemformuleringen, men framförallt betonar ineffektiv myndighetsutövning som 

huvudproblem.    
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Mellan december 2007 och våren 2009 var det emellertid tyst kring denna fråga i den mediala 

rapporteringen på Sameradion samt i Sametingets pressmeddelanden och dokumentbank som 

finns tillgänglig via Sametingets hemsida samt på Regeringens hemsida, vilket antyder att 

frågan under denna period inte problematiserades och hamnade på dagordningen. Under våren 

2009 begärde dock Sametinget att få träffa dåvarande utbildningsminister Jan Björklund för 

att diskutera de förslag som angavs i SOU 2007:79. Men i november 2009 hade Sametinget 

inte ännu fått svar (Sametinget 2009b). Under urfolksdagen den 9 augusti år 2009 lyfts frågan 

emellertid igen i och med dåvarande styrelseordförande Sara Larssons tal (Sametinget 2009a). 

Larsson lyfte här fram områden där hon diskuterade hur samers självbestämmanderätt inte 

realiseras, däribland gällande språk och utbildning:  

Frågan är då om liknande framsteg kan ses ur perspektivet att samerna har rätt till 

självbestämmande. Som samisk politiker så vet jag att det samiska språket inte kommer att 

stärkas om inte vi på politisk nivå arbetar för fler lärare, mer läromedel och en utveckling av 

den samiska skolan. Det första som då måste till är att Sametinget får ansvar för sameskolan 

och får ta över nuvarande SamSs uppgifter. Att så ska ske har både en statlig utredning slagit 

fast och Sametingets plenum uttalat som sin vilja. Trots det så händer ingenting. Svenska 

makthavare vägrar ta beslut om att inordna SamSs uppgifter i Sametinget. (Sametinget 

2009a).  

Larsson diskuterar alltså här frågan kring samisk utbildning, dels i form av dess innehåll och 

dels i form av dess styrning, i relation till en brist på självbestämmande. Frågan blir genom 

detta återigen ett politiskt problem, och återigen refererar en aktör från Sametinget till 

problemet kring brist på självbestämmande. Larsson verkar utifrån detta tal uppfatta 

Sametingets styrning och övertagande över sameskolan som en avgörande faktor för att 

Sametinget ska kunna driva utbildningspolitik och påverka samisk utbildning i framtiden.

 Larsson åberopar även bristen på självbestämmande vid senare tillfällen samma 

år, i samband med att en ny tv-serie sänds på TV4 vid namn Vår mörka historia (Sametinget 

2009b). Denna tv-serie kan förstås som en så kallad indikator, alltså en händelse i media 

vilken får särskild uppmärksamhet i exempelvis TV-serie (Kingdon 2003). Detta då den bland 

annat tog upp hur rasbiologin och rasismen i Sverige tog sig uttryck gentemot minoriteter som 

samer kring sekelskiftet 1900, bland annat i statens skolpolitik, vilket var ett ämne som 

började bli alltmer omdiskuterat under 2000-talet. Även om detta program har ett historiskt 

innehåll och berör en skolpolitik som inte längre förs, däribland det dåvarande 

nomadskolsystemet, åberopades i ett pressmeddelande från Sametingets Sara Larsson, och 

Monica Sandström, dåvarande ordförande Sameskolstyren, hur diskriminering den samtida 
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tog sig uttryck genom den svenska statens skolpolitik. Larsson relaterade dokumentärens 

innehåll till dagens skolpolitik då hon menade att ”dokumentären ger oss anledning att 

reflektera över de samiska barnens skolgång idag” (Sametinget 2009b). I pressmeddelandet 

menade Larsson bland annat att samer idag genom den existerande förvaltningsstrukturen 

”inte har något större inflytande över utbildningsfrågorna” (Sametinget 2009b). 

Problematiken med sameskolans styrning kopplas alltså återigen till en historisk kontext av 

brist på självbestämmande och inflytande i samiska utbildningsfrågor, exempelvis när Larsson 

beskrev det som följande: ”I dokumentärserien framgår det hur den dåvarande regeringen 

medvetet valde att inte lyssna på samerna, eftersom man ansåg sig bättre lämpade än samerna 

själva att styra över skolan. Tyvärr blir jag påmind om att när det gäller utbildning har den 

svenska regeringen fortfarande långt kvar till mål.” (Sametinget 2009). Här fick frågan alltså 

en historisk dimension som skulle kunna ses bidra till att göra den till ett politiskt problem.

 Frågan verkar sedan återigen ha lämnat dagordningen under nästkommande 

halvår. Dock tillsatte regeringen den 3 juni år 2010 en arbetsgrupp för att utreda frågor 

relaterade till sameskolan (Sametinget 2010:§55). Man beslutade vid plenum i Östersund 

oktober 2010, på styrelsens förslag, att tillsätta en ”politisk utbildningskommitté” som 

ämnade utreda de konkreta förutsättningarna för Sametinget att överta sameskolan och hur 

sametinget skulle kunna arbeta utbildningspolitiskt i framtiden. I sammanträdesprotokollet för 

plenum hänvisas särskilt till att man i arbetet med den samiska utbildningspolitiken särskilt 

ska ”beaktas vad som sägs i Urfolksdeklarationen, Nordiska samekonvention och ILO 

konventionen 169 och Europakonventionen om nationella minoriteter om samers rätt till 

utbildning” (Sametinget 2010:§55:34). Även i detta fall framställs alltså problemet kring den 

samiska utbildningspolitiken i relation till bristen på inflytande och därigenom 

självbestämmande för den samiska befolkningen.
6
   

 I Sametinget fördes frågan upp i och med framläggandet av det 

utbildningspolitiska handlingsprogrammet, som föreslogs vid plenum våren 2012 och antogs 

hösten 2012 (Sametinget 2012:§47:50-51), men frågan tycks under år 2013 ha varit 

ouppmärksammad. Vid plenum hösten 2014 lade sametingsledamoten Per-Olof Nutti fram två 

motioner i syftet att uppmärksamma frågan och påbörja arbetet med att förverkliga det 

utbildningspolitiska handlingsprogrammet (Sametinget 2014a; Sametinget 2014b).  Här 

hänvisade emellertid Nutti framförallt till sameskolans innehåll och språkets betydelse för 

identitetsskapande, och inte till bristen på självbestämmande såsom exempelvis Sara Larsson 

                                                 
6 Denna kommittés arbete och slutrapport diskuteras mer nedan i kapitlet ”policyflödet”. 
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tidigare har gjort. Han menade att Sametinget borde ha ansvar i styrningen men med 

anledning av att verka för att samiska barn ska få ”få en bra undervisning på samiska i alla 

skolämnen och inriktningar /…/ få undervisning på samiska i alla ämnen även på 

högstadiet/…/få möjlighet till nationella prov i ämnet samiska” (Sametinget 2014a). 

 Det var emellertid inte en ny företeelse att betona sameskolans innehåll som en 

del av problemet med den samiska utbildningspolitiken, utan detta var som tidigare nämnt 

även ett tema i självbestämmandeutredningen (Sametinget 2004:81). Att alltså inte endast få 

formellt inflytande över sameskolans styrning utan även ett formellt inflytande av dess 

innehåll genom exempelvis en ökad betoning på språk eller påverkan på nationella 

styrdokument, läromedel och lärarutbildning är något som har förekommit i problemflödet 

framförallt inom Sametinget. Även aktörer, såsom lärare vid sameskolan och forskare, utanför 

Sametinget hade vid särskilda konferenser åberopat att Sametinget skulle arbeta hårdare för 

att få till stånd ett ökat inflytande över sameskolans innehåll (Sametinget 2007a). Detta kan ju 

även betraktas som en form av självbestämmande, men hur samiskt självbestämmande, 

liksom självbestämmande för många urfolk, skulle realiseras var fortfarande tvetydligt 

(Mörkenstam & Lawrence 2012:210). Att Sametinget således verkade utifrån vad som skulle 

kunna förstås som två olika förståelser av hur självbestämmande bör realiseras, där den ena 

betonade innehåll och den andra styrning, skulle kunna vara en aspekt till att förstå varför det 

har varit svårt att få igenom detta beslut och arbeta för det som en enad församling gentemot 

regeringen för påtryckning av reformens implementering.  

 Frågan kring sameskolans styrning och organisation problematiserades således 

på olika sätt på olika politiska nivåer under det senaste dryga decenniet. I ett kommittédirektiv 

från regeringen 2017 återkom problematiseringen med den ineffektiva styrningen av 

sameskolan i och med SamS. Emellertid föreslogs inte någon lösning på detta problem utan 

problemet konstateras endast här (Dir. 2017:37:22). Ineffektiviteten kopplades här till de 

senaste årens brister i SamS interna styrning och kontroll över exempelvis ekonomiska frågor. 

Dock påpekades att det fanns en ”otydlighet” i styrningen av sameskolan då dess ledamöter i 

nämnden valdes av Sametinget samtidigt som ”regeringen reglerar myndighetens verksamhet” 

(Dir. 2017:37). Direktivet uppmanar därför den kommande utredaren att denne skall 

”analysera och föreslå lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess 

verksamheter” (Dir. 2017:37). I medierapporteringen i Sameradion förekommer emellertid 

mycket få uttalanden från politiker eller politiskt aktiva utanför Sametinget under perioden, 

och således få uttalanden där frågan görs till ett politiskt problem utifrån brist på effektiv 

myndighetsutövning. Ett undantag är dock Moderata ungdomsförbundet (MUF) vilka vid son 
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stämma i augusti 2015 föreslår att drastiskt minska antalet myndigheter i Sverige däribland 

SamS. I en intervju med Sameradion menade MUF:s Jacob Lundberg att sameskolan inte 

behöver en särskild myndighet då han inte såg ”att man behöver särskild särställning i lagen 

för just samerna” (Marakatt 2015). Tre dagar senare, den 2 september, förtydligade dock 

MUF:s ordförande Rasmus Törnblom att samer är ett urfolk, dock höll Törnblom med om att 

sameskolan lika gärna skulle kunna drivas som friskola eller ”mycket väl kunna skötas av 

Skolverket” (Rydenfalk & Sarri 2015). Detta ger ytterligare indikation på att frågan kring 

sameskolans styrning inte problematiseras i relation till samers brist på självbestämmanderätt 

utanför Sametinget.     

 I problemflödet återfinns alltså främst två teman vilka knyts till frågan om 

sameskolans omorganisation och nedläggningen av SamS, ett kring brist på samiskt 

självbestämmande och ett kring brist på effektiv myndighetsutövning. Det första temat 

framkommer allra tydligast inom Sametinget emedan det andra temat tydligast framträder 

utanför Sametinget på en nationell och statlig nivå. Frågan kommer tydligast upp på 

dagordningen i Sametinget under åren 2007-2012, emedan frågan på en nationell nivå 

uppkommer under kortare intervaller under 2007, 2015 och 2017. 

Politikflödet  

I politikflödet menar Kingdon (2003) att vi finner den politiska kontext som möjliggör eller 

försvarar förändring av existerande policy, såsom den nationella sinnesstämningen, sociala 

rörelser, intressegruppers kampanjer men även ett visst valresultat, partipolitik och 

regeringsinnehavet. I detta flöde finns alltså den kontext som både problem och lösning kan 

ses uppkomma i (Kingdon 2003:153-164). För detta studerade fall befinner vi oss emellertid 

på fler nivåer än den som Kingdon berör i sin teoribildning, den nationella nivån, och måste 

således förstå detta politikflöde som bredare än endast beroende av politisk aktivitet på den 

nationella nivån. När det gäller vad som skulle kunna betraktas som främst interna politiska 

aktiviteter är det viktigt att poängtera att Sametinget genom att vara ett parlament för den 

samiska befolkningen i Sverige, har val med fyra års mellanrum och således kan betraktas 

som en egen politisk sfär i relation till den nationella politiska sfären. Partibildningarna är inte 

fördelade på en höger-vänster skala utan främst organiserade utifrån olika särintressen i olika 

frågor, exempelvis rörande renskötsel, jakt eller kultur (Fjellström, Mörkenstam, Nilsson & 

Knobloch 2016). Mellan år 2004-2017 har tre val ägt rum i Sametinget; 2005, 2009 samt 

2013. Med detta har följt olika politiska skiftningar i Sametinget och Sametingets styrelse. 
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Emellertid bör det noteras att styrelsen varken väljs eller agerar som en slags regering eller 

dylikt, utan snarare samordnar och styr arbetet kring Sametinget och exempelvis kan föreslå 

olika förslag till Sametingets plenum att besluta kring utan att de framläggs som motioner 

(Fjellström, Mörkenstam, Nilsson & Knobloch 2016).   

 Den 31 augusti 2005 ingick fyra partier i Sametinget, Min Geaidnu, 

Skogssamerna, Samelandspartiet och Samerna, i en gemensam plattform för mandatperioden 

2005-2009 för att kunna föra en ”handlingskraftig politisk ledning” (Sametinget 2007:§9:12). 

Inom denna plattform formulerades bland annat en policy för samisk utbildningspolitik, där 

man dels meddelade att man skulle påbörja en översyn och en handlingsplan för samisk 

utbildning, med målet att Sametinget på sikt skulle anta en konkret samisk utbildningspolicy. 

Man meddelade även att man skulle arbeta för att SamS skulle bli en del av Sametingets 

förvaltningsorganisation och integreras i Sametinget som myndighet. Detta skulle kunna 

antyda att frågan kan ses som viktig för alla dessa fyra partier. Denna överenskommelse kan 

ses som en betydande förutsättning för att lyfta frågan upp på dagordningen då det innan 

plenum i Lycksele februari 2007 inte inom Sametingets plenum hade funnits en generell 

diskussion kring samisk utbildningspolitik eller antagit något policydokument relaterat till 

detta (Sametinget 2007:§9:12).     

 Under nästkommande mandatperiod 2009-2013 kan noteras att frågan kring 

sametingets eventuella ansvar över sameskolan uppmärksammades särskilt och att flera 

konkreta politiska förslag genomfördes, exempelvis ett handlingsprogram för 

utbildningspolitik. Ett konkret handlingsprogram för samisk utbildningspolitik var en central 

del för att kunna få igenom utbildningspolitiska reformer för Sametinget enligt dåvarande 

styrelseordförande Sara Larsson (Sameradion 2011a). Under mandatperioden var alltså 

Larsson styrelseordförande i Sametinget, tillhörande partiet Min Geaidnu vilket var ett av de 

partier som ingick ovanstående överenskommelse. Larsson hade, som noteras i problemflödet, 

uppmärksammat frågan både i Sametingets plenum, exempelvis i Östersund år 2010, i 

intervjuer och hennes tal på urfolksdagen 2009 (Sametinget 2009a; Sametinget 2009b). Detta 

skulle kunna antyda att just frågan kring utbildning kunde tas upp på dagordningen under 

denna period med anledning av denna politiska kontext inom Sametinget. 

 Under nästkommande mandatperiod 2013-2017 verkar emellertid frågan kring 

Sametingets övertagande av sameskolan ha stagnerat. År 2014 framlade Per-Olof Nutti, från 

Samelandspartiet (ett av de fyra partierna som under mandatperioden 2005-2009 bildade en 

utbildningspolitisk överenskommelse), som nämnt under problemflödet två motioner för att få 

igång processen av att överta de utbildningspolitiska frågorna till Sametinget år 2014 
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(Sametinget 2014a; Sametinget 2014b). Efter en genomgång av de motioner som framlagts i 

Sametinget mellan 1993-2017
7
 som har berört ”skola” eller ”utbildning” i någon form är det 

endast dessa två stycken motioner som åberopar en förändring i sameskolans styre och 

förvaltning (Sametinget 2017a). Motionerna behandlades vid plenum i Arvidsjaur maj 2015 

då Nutti yrkade för att sametinget i kontakt med berört departement aktivt skulle verka för att 

överta myndighetsuppgifter för skola och utbildningsfrågor (Sametinget 2015:§10.5-10.6:28-

31). Under denna mandatperiod, som avslutas 19 maj 2017, har Jakt- och fiskesamernas 

Håkan Jonsson varit styrelseordförande i Sametinget. När han i en intervju med Sameradion 

utfrågades kring Nuttis motion och kritik mot ett passivt Sameting i språk- och 

utbildningsfrågan svarade han att han trodde att det skulle dröja minst ytterligare tio år innan 

någon organisatorisk förändring kring sameskolan skulle komma till stånd ”Då det gäller 

utbildning, barn och människor som berörs, då är det viktigt att det blir en bra process istället 

för att hasta något” (Marakatt 2014). Med denna utgångspunkt, i kontrast med exempelvis 

plenums förslag i februari 2007 att få igenom denna förändring senast 2009, kan det tolkas 

som att detta politiska klimat inom Sametinget inte är tillräckligt gynnsamt för att få igenom 

en förändring av sameskolans styrning (Sametinget 2007:§9).   

 Tidigare forskning av den samiska väljarkårens politiska skiljelinjer i samband 

med valet år 2013, alltså inför den senaste mandatperioden, har visat att Jakt- och 

fiskesamernas väljare generellt är de mest återhållsamma i att förespråka ett samiskt 

självbestämmande i exempelvis utbildningsfrågor, medan Min Geaidnus väljare är bland de 

mest framträdande förespråkarna av samiskt självbestämmande (Nilsson, Mörkenstam & 

Svensson 2015:190). Även om detta inte implicerar att detta exakt överensstämmer med den 

praktiska politik som partierna utövar kan det säga något om vilka frågor som partiernas 

väljare kan ses som särskilt viktiga, och således bör vara relaterade till partiernas politiska 

utgångspunkter samt viktiga för partierna att förhålla sig till. Intressant i sammanhanget är 

även att samma studie av Nilsson, Mörkenstam och Svensson (2015:191-192) har visat att 

väljarna inom de olika partierna anser att partierna har gjort antingen för mycket eller för lite 

när det gäller ”välfärdsfrågor”, däribland gällande samisk utbildning. Väljare för partierna 

Guovssonásti och Min Geaidnu är de som i högst utsträckning menar att Sametinget har 

agerat i för liten utsträckning för dessa frågor. Väljare som röstade på Jakt- och fiskesamerna 

har istället uttryckt i allra störst utsträckning att Sametinget gjort för mycket. I Kingdons 

(2003:146-153) politikflöde spelar folkopinion kring frågor en avgörande roll, vid sidan av 

                                                 
7 Till och med den 10 februari 2017. 
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exempelvis ett parlaments politiska sammansättning. Om folkopinionen för dessa frågor har 

uttryckt sig på detta vis är det således rimligt att tolka de senaste årens minskade politiska 

handlande och Håkan Jonssons poängtering att ta frågan långsamt som ett uttryck för att 

förhålla sig till den aktuella folkopinionen.   

 I detta flöde är även de aktuella institutionella förutsättningarna i den politiska 

institutionen en central del för den politiska kontextens beskaffenhet (Kingdon 2003:153-

159). För Sametinget kan vi notera att de institutionella förutsättningarna i stor utsträckning 

även är beroende av statens agerande genom dess status som myndighet underordnad staten 

(SFS 1992:1433). Den politiska kontexten är alltså inte endast att betrakta som avhängig de 

interna politiska skiftningarna inom Sametinget utan även det externa förhållandet gentemot 

staten och regeringen. Ett politiskt beslut kan alltså inte tas kring frågan i Sametinget utan 

behövs på statlig nivå. Under våren 2009 inbjöd Min Geaidnu dåvarande utbildningsminister 

Jan Björklund till Sametinget för att diskutera Sametingets möjligheter att få ett ökat ansvar 

för den samiska utbildningspolitiken och överta ansvaret för sameskolan, såsom nämnt ovan i 

problemflödet, men fick inga konkreta återkopplingar (Sametinget 2009b). Den 8 september 

2011, alltså strax innan det utbildningspolitiska handlingsprogrammet framlades i Sametinget, 

kom dåvarande ordförande Margareta Pålsson (M) för riksdagens utbildningsutskott på besök 

i Sametingets samt Sameskolstyrelsens kanslibyggnad i Kiruna (Sameradion 2011). Syftet för 

besöket var att utbildningsutskottet ”skulle få information och ökade kunskaper om samisk 

kultur, språk och utbildning”, alltså en form av studiebesök. Sara Larsson framhäver dock i en 

intervju med Sameradion att den viktigaste frågan för henne att ta upp under besöket var att 

diskutera Sametingets ansvar för sameskolan och SamS förflyttning till Sametinget. Dock 

menade Sara Larsson att det skulle finnas en ”viljeriktning” för att denna omorganisation men 

inget regeringsbeslut. Vid mötet kom man emellertid inte framåt i frågan, och i intervju med 

Sameradion förhöll sig Margareta Pålsson sig vagt när intervjuaren frågade om de beslutat 

något i frågan: 

– Nej, ingenting faktiskt, utan vi måste ta itu med det när vi kommer hem och prata med 

departementen och ställa frågorna till de personer som gör att vi inte kommer vidare, säger 

Margareta Pålsson. Men det blir en flytt? – Det hoppas jag. För det är ju vad samerna vill 

och då tycker jag att vi ska gå dem till mötes, det verkar helt logiskt för mig. Hur långt fram 

i tiden ligger det här? – Kan inte svara på det, jag vet inte, vi ska i alla fall göra vårt bästa 

för att skynda på det. Vad tar du med dig från det här besöket? – En stark övertyglese [sic] 

om att jag ska prata med vår landsbygdsminister och vår utblidningsminister [sic] så att vi 

får bättre fart på processen och slå samman myndigheterna, säger Margareta Pålsson. 

(Sameradion 2011). 
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Från mötet tog alltså Pålsson med sig ”en stark övertygelse” om att hon skulle ”prata med” 

berörda ministrar. Att samepolitiska processer således involverar många aktörer i nuvarande 

politiska institutionella arrangemang blir genom detta exempel tydligt. Genom detta går det 

även att förstå att representanter från Sametinget försöker driva frågor på ett tydligt sätt och få 

till stånd beslut, medan aktörer från staten kan uttrycka en sympati för frågan men samtidigt 

vara otydlig när det gäller hur det konkret skall komma till stånd.   

 När Sameradion (2011a) intervjuar styrelseordförande Larsson drygt två 

månader senare den 20 oktober 2011 uttrycker hon kritik gentemot regeringen då hon menar 

att de inte har fastställt någon samisk utbildningspolitik eller aktivt arbetar för detta. Peter 

Johansson (2008:250-251) har i sin avhandling av svensk samepolitik och diskurser kring 

samer mellan perioden 1986-2005, kommit fram till att staten sedan den konkret börjar tala 

om samer som ett urfolk i officiella dokument från tidigt 2000-tal ofta är tvetydigt i vad detta 

innebär. Det används inte heller i sin fulla folkrättsliga betydelse, alltså att man som ett urfolk 

har rätt till självbestämmande som folk. Att staten förhåller sig tvetydigt och diffust kring vad 

Sametingets formella befogenheter faktiskt bör omfattas av och hur mycket inflytande samer 

genom detta kan erhålla är alltså något som kan ses framträda i detta flöde.  

Policyflödet 

I detta flöde beskriver Kingdon (2003) policys ursprung och processen för att lösningsförslag 

framkommer. Han beskriver policyns ursprung som en relativt diffus miljö där olika idéer 

svävar runt som i en slags oorganiserad ”urtidsdimma”
8
 där de emellanåt stöter in varandra 

och bildar nya lösningsförslag. Detta menar Kingdon är relativt svårt att studera och lägger 

därför fokus på hur policyförslag väljs som han beskriver mer som en process av naturligt 

urval. Förslag som inte möter de värden som prioriteras hos en ”policy community”, vare sig 

det handlar om kostnad eller att man bedömer att det inte finns folkopinion för frågan, har 

alltså mindre chans att klara sig än de förslag som möter sådana värden (Kingdon 2003:200-

201). En policy community består enligt Kingdon (2003:116ff) av specialister, politiker, 

politiska tjänstemän och ibland intressegruppsrepresentanter. Policyförslag skall alltså inte 

förstås som direkta konsekvenser av att ett visst problem har formulerats eller att en viss 

politisk situation har uppstått utan uppkommer parallellt i ett eget flöde (Kingdon, 2003:201). 

Förslag till lösningar genereras, debatteras och accepteras alltså sedan som seriösa alternativ i 

detta flöde.  

                                                 
8 ”Policy primeval soup”, översatt till urtidsdimma av exempelvis Hill (2007:160). 
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Återigen skulle detta flöde kunna ses befinna sig inom flera politiska nivåer samtidigt, genom 

de institutionella förutsättningarna som kommer med Sametingets dubbla roller. Det finns två 

instanser som formellt har rätt till självbestämmande i detta studerade policyflöde, Sametinget 

och riksdagen/regering, vilket i sig är ett mycket ovanligt fall inom en representativ demokrati 

där oftast endast en församling är beslutsfattande inom en viss nivå. Detta skapar på flera sätt 

en särskild miljö för den beslutsfattande processen och medför i viss mån oklara spelregler 

kring vilka instanser som ansvarar för vilka frågor. Således finns exempelvis möjligheterna att 

det inte bara handlar om en ”policy community” för en fråga såsom det skulle kunna göra 

inom en viss politisk institution, exempelvis på nationell nivå såsom i Kingdons (2003) 

ursprungliga teoribildning. Detta innebär att det skulle kunna finnas olika värden att förhålla 

sig till inom respektive policy community. Det finns även möjlighet att en, eller flera, tydliga 

policy communitys inte heller framträder i flödet kring denna fråga. Eftersom detta fall inte 

har landat i en beslutad policy är det viktigt att poängtera att jag här främst vill analysera de 

möjliga förslag som kommit upp, men att det än så länge inte kan ställas i relation till ett 

antaget förslag såsom i andra studier av policys med hjälp av Kingdons teori (se exempelvis 

Söderlind 2009).     

 Alternativen kring hur sameskolan skall styras har framförallt under den 

undersökta perioden föreslagits som att sameskolan bör överföras till Sametinget, både inom 

Sametinget och inom staten (SOU 2007:79; Sametinget 2012a). Inom Sametinget framträder 

flera aktörer som driver frågan aktivt, framförallt partierna Samerna och Min Geaidnu föreslår 

detta både i formella politiska sammanhang inom Sametinget, men även vid mer informella 

politiska sammanhang såsom intervjuer med exempelvis Sameradion, vid flera tillfällen 

mellan år 2005-2015 (Sametinget 2007:§9:12; Sametinget 2009a; Sametinget 2009b; 

Marakatt 2014; Sametinget 2015). Genom att partierna Samerna och Min Geaidnu ingår i en 

gemensam överenskommelse år 2005 skulle denna förening kunna betraktas som etableringen 

av en slags policy community inom vilken man framöver driver detta lösningsförslag.

  Även den politiska kommitté som tillsätts av Sametinget den 15 november 2010 

för att utforma en plattform för samisk utbildningspolitik bestående av fem ledamöter från 

Sametinget skulle kunna ses som en policy community (Sametinget 2010). Innan förslaget 

antogs i Sametinget under hösten 2012 gick den rapport som kommittén färdigställde ut på 

remiss till 29 remissinstanser i oktober 2011 (Sametinget 2011a:§56). Bland dessa var sex 

universitet/universitetsinstitutioner såsom Umeå universitet och Tromsö universitet, samiska 

utbildningscentrum i Sverige och Finland, samt de svenska fackförbunden för lärare, 

Sametingen i Norge och Finland, Sveriges kommuner och landsting samt 13 stycken olika 
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intresseorganisationer för samer, såsom Svenska samernas riksförbund och Renägarförbundet. 

 Att aktörer som dessa fick inflytande i att utforma förslaget, och däribland 

intresseorganisationer, är i linje med Kingdons (2003:45-57) förståelse av policyprocessen 

som bestående av påverkan från inte endast politiker och tjänstemän vid politiska institutioner 

utan även ”utomstående” aktörer såsom intressegrupper och forskare. Dock verkar förslaget 

kring sameskolans styrning som framläggs i rapporten som kommittén producerade och 

överlämnade till plenum i augusti 2011 inte förändras i någon utsträckning till det förslag som 

lanseras i det utbildningspolitiska handlingsprogrammet. I rapporten föreslår kommittén att 

Sametinget skall ha två stycken sameskolrelaterade funktioner som skulle överlappa varandra 

om förslaget gick igenom; en myndighets- och förvaltarfunktion samt en allmän 

utbildningspolitisk funktion. Den förstnämnda funktionen skulle innehålla de uppgifter som 

SamS ansvarar för medan den andra funktionen skulle vara en ny roll för Sametinget att 

formellt anta, att alltså driva utbildningspolitik aktivt genom en särskild utbildningsnämnd i 

Sametinget (Sametinget 2011b:44). I det utbildningspolitiska handlingsprogrammet har man i 

princip valt att kopiera in detta från rapporten, vilket bör antyda att de remissinstanser som 

blivit tillfrågade inte hade invändningar just mot denna del av det utbildningspolitiska 

programmet (Sametinget 2012a:3).     

 De remissinstanser som har tillfrågats har inte heller framkommit som drivande 

aktörer i frågan kring sameskolans förvaltning och organisation i Sameradions 

mediebevakning
9
, vilket antyder att det är just politiker som har varit drivande aktörer för 

detta policyförslag under den undersökta perioden. På en statlig nivå, alltså inom 

regeringen och tillhörande departement, framkommer inte lika tydligt aktörer som 

återupprepat drivit frågan under en sammanhängande period. Dock finns stora likheter i de 

lösningsförslag som framkommer i de kommittédirektiv som utfärdas under två olika 

regeringar kring den svenska skolans myndighetsstruktur i början av år 2007 respektive 2017 

(Dir 2007:28; Dir. 2017:37:22). Dessa direktiv innehåller alltså de utgångspunkter som 

regeringen anger för att påbörja en statlig offentlig utredning av en viss fråga. Dock författas 

de innan de antas på berört departement, i detta fall utbildningsdepartementet (Statens 

offentliga utredningar 2017). Eftersom att de tjänstemän som arbetar på 

utbildningsdepartementet är politiskt obundna skulle det kunna finns en kontinuitet i att ge 

liknande typer av förslag över tid, trots skilda politiska ledningar vid dessa tidpunkter. Detta 

skulle även kunna vara ett förslag, att alltså minska antalet myndigheter och däribland 

                                                 
9 Där sökorden som använts är: ”Sameskola”, ”Sameskolstyrelsen” samt ”Utbildningspolitik”. 
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avskaffa SamS, som skulle kunna vara kopplat till värden som prioriteras inom flera politiska 

block och således är ett lösningsalternativ som återkommer under olika regeringar under den 

undersökta perioden. Att det emellertid är ett decennium mellan dessa två förslag skulle 

kunna implicera att det inte finns en lika aktiv policy community som driver frågan på statlig 

nivå under längre perioder, såsom det har funnits inom Sametinget.  

 Att förslaget återlanseras på detta vis på en statlig nivå går även att relatera till 

Kingdons beskrivning av trögheten i policyprocessen. De så kallade ”policyentreprenörerna”, 

alltså möjliga aktörer inom en policy community, har enligt Kingdon särskilda idéer som de 

håller särskilt hårt vid, så kallade ”pet solutions”, som de gärna vill få accepterade. Kingdon 

menar att policyentreprenörer mer sällan gör försök där de skapar nya lösningar för den idé de 

vill få igenom utan snarare för samman redan välkända komponenter för att ha en större 

möjlighet att driva igenom sitt förslag. Därför är processen av att anta ett ”nytt” förslag ofta 

förenad med att omforma redan existerande förslag eller lösningsalternativ (Kingdon 

2003:200-201). Att öka möjligheterna för förslaget att gå igenom, och således använda ett 

gammalt förslag, kan alltså förklara varför ett mycket liknande förslag återlanseras kring 

omorganisationen av de svenska skolmyndigheterna, däribland SamS, i början av år 2017. 

Policyfönster  

Ett policyfönster öppnas enligt Kingdon (2003:165-195) genom att alla flöden konvergerar 

och samverkar, alltså att exempelvis ett problem kopplas till en särskild lösning i en viss 

politisk kontext som förstås stämma väl överens med det ställda problemet. Eftersom ett 

beslut inte har tagits i frågan kring att Sametinget skulle överta förvaltningen över 

sameskolstyrelsen skulle detta instinktivt kunna indikera att ett policyfönster inte har öppnats 

under perioden, utifrån Kingdons teori. Om detta är fallet eller inte skall här diskuteras utifrån 

de resultat som presenterats i ovanstående tre flöden. Vad som har noterats är att dessa tre 

flöden inte nödvändigtvis innehåller samma innehåll kring frågan, på respektive politisk nivå. 

För att ett policyfönster således skall öppnas i frågor som rör samisk utbildningspolitik blir 

situationen alltmer komplex genom att sammankopplingen av flöden kan betraktas som 

svårare då både Sametinget och Regeringen kan ses som beslutsfattande institutioner med 

självbestämmanderätt.     

 I relation till de resultat som framkom i policyflödet är det särskilt intressant att 

notera Sametingets agerande, och möjligheter till detta, i frågan. Att de aktörer som tycks vara 

mest drivande i frågan kring sameskolans förvaltning befinner sig i Sametinget blir intressant 
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i relation till Sametingets dubbla roller. Sametinget kan här ses utgå från sin parlamentariska 

roll, framför sin myndighetsroll, under den perioden som frågan drivs som tydligast från 

2005-2015, med betoning på perioden från år 2007 när frågan tas upp i plenum till 2012 då ett 

utbildningspolitiskt handlingsprogram färdigställs. Vid flera tillfällen kan Sametinget ses 

försöka få igenom detta lösningsförslag, exempelvis genom att bjuda in dåvarande 

utbildningsminister Björklund och Utbildningsutskottets dåvarande ordförande Pålsson under 

2009-2011, men lyckas inte få igenom förslaget. En förklaring bakom detta skulle kunna vara 

att lösningsförslaget inte möter samma typ av problemformulering för respektive politisk 

nivå, och öppnar således inte ett policyfönster. Genom att aktörer på en statlig nivå, regering 

och tillhörande departement, framförallt kopplar samman frågan kring sameskolans 

förvaltning med en ökad effektivisering, emedan Sametinget kopplar samman frågan till 

självbestämmande skulle det kunna föreligga en konflikt hos regeringen att fatta ett sådant 

beslut. Trots att policyförslaget alltså föreslås som densamma kan alltså 

problemformuleringen hos respektive institution förstås som olika vilket kan ha förhindrat en 

öppning av ett policyfönster och således ett beslut i frågan från år 2007 när förslaget kom. 

 Att Sametinget försöker driva en fråga och utgå från sin parlamentariska roll och 

representera den samiska befolkningens röst, men inte lyckas få igenom detta hänger väl 

samman med den diskussion kring de reella möjligheterna som faktiskt föreligger för 

Sametinget att utöva självbestämmande, såsom Mörkenstam och Lawrence (2012) och 

Vasara-Hammare (2002) har pekat på tidigare. Möjligheterna att få igenom beslut och 

öppnandet av policyfönster kan alltså ses ha att göra med den politiska kontext och de 

institutionella förutsättningarna som omger Sametinget. För att förstå detta är det relevant att 

diskutera hur Sametingets reella handlingsutrymme är kopplat till självbestämmande. 

Sametinget är enligt Sametingslagen (SFS 1992:1433, §1) allra främst en myndighet och skall 

utöver detta ”bevaka frågor som berör samisk kultur i Sverige”, vilket parlamentsfunktionen 

finns till för. Emellertid verkar vad som innebär ”att bevaka” samiska frågor inte helt 

tydliggjort genom att Sametinget själva också i praktiken driver politiska frågor och ger 

politiska förslag till staten såsom i detta fall, och alltså således försöker utöva sin rätt till 

självbestämmande. Att delegera ytterligare handlingsutrymme och ansvar till Sametinget 

skulle således kunna vara något som staten inte är intresserade av att sanktionera. Senast i 

april 2015 röstade Riksdagen emot att anta ILO-konventionen 169 som skulle kunna innebära 

ett ökat samiskt självbestämmande för Sametinget som folkvalt representativt organ för den 

samiska befolkningen och äganderätt till mark, vatten och naturresurser (Steinfjell 2015-04-

08). Ett beslut att ge Sametinget ett utökat ansvar för samisk utbildning och utbildningspolitik 
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skulle alltså kunna innebära ett bekräftande av en förståelse av samiskt självbestämmande 

som inte är vedertaget hos staten.     

Peter Johansson (2008:166-168) kom i sin avhandling fram till att regeringen 

ofta har varit diffusa i vad självbestämmande innebär, exempelvis 2003 års och 2004 års 

budgetpropositioner där regeringen uttryckte ”att successivt pröva ett utvidgat 

självbestämmande” till att omfatta ”områden där detta är möjligt” (ibid:167). Johansson 

menar på att detta tyder på en viss ambivalens hos staten där man har anammat begrepp från 

en internationell diskurs där deltagande och självbestämmande lyfts fram men samtidigt är 

tveksam till vad detta bör omfatta i realiteten. Enligt honom har det även uttryckts en oro för 

att ge för mycket inflytande till Sametinget då de beslut som i sådana fall skulle kunna tas 

alltmer autonomt av Sametinget skulle kunna vara problematiska ur ett nationellt perspektiv, 

även om det skulle kunna vara något den samiska befolkningen gynnades av. Dock föreslås 

det i en statlig offentlig utredning år 2002 att ge Sametinget ett utökat självbestämmande för 

kulturella frågor (ibid:177-178). Att ha ett utbildningspolitiskt ansvar skulle därför utifrån en 

sådan definition kunna betraktas som något som befinner sig utanför ”kulturella frågor”. Att 

driva språkliga frågor och rätten att få undervisning i samiska kan utifrån denna definition av 

självbestämmande betraktas vara mindre kontroversiellt. Men att få det fulla ansvaret för 

utbildningspolitiken skulle kunna ses som en utvidgning av självbestämmandet och således 

möjligtvis ackompanjerat med potentiella problematiska beslut som skulle kunna ligga i 

konflikt med nationella beslut kring utbildning. Att därför besluta om att avskaffa SamS 

skulle kunna innebära att Sametinget får ett allt starkare mandat i att påverka innehållet i 

sameskolorna och den läroplan som gäller där, som fortfarande fastställs på en nationell nivå. 

I problemflödet framkom just detta vara något som efterfrågades i 

självbestämmandeutredningen i problemflödet av samiska politiker som Sara Larsson 

(Sametinget 2004; Sametinget 2009a). 

 Statens begränsade förtroende för Sametinget som sådant är även något 

Mörkenstam och Lawrence (2012:208-209) har identifierat, framförallt relaterat till 

Sametingets dubbla roller. I kritiken av Sametinget har det bland annat lyfts fram att man har 

bristande uppföljning av verksamheten, otydliga ansvarsområden och en bristande objektivitet 

som myndighet. Slutsatserna av detta har varit att regeringen måste stärka sina möjligheter till 

ansvarsutkrävande (ibid:209). Det föreligger konflikter inom Sametinget där framförallt 

kansliet men även styrelsen hamnar i kläm då det både förväntas agera som en statlig 

myndighet samtidigt som den ska kunna tillvarata det samiska folkets intressen (ibid:232). 

Detta har emellertid inneburit att det har funnits ett lågt förtroende för Sametinget som 
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institution, både politiskt och som myndighet, vilket skulle kunna förklara de tveksamheter 

som har funnits till att fatta beslut i frågan om att överta ansvaret över sameskolan till 

Sametinget hos staten.      

 Det går även att se att den frustration som uttryckts av exempelvis Sara Larsson 

(Sametinget 2009b; Sameradion 2011) i att de försöker kontakta dåvarande 

utbildningsminister Björklund och driva på processen under år 2009-2011 kan relateras till 

den svåra institutionella position som Sametinget befinner sig i. Mörkenstam och Lawrence 

(2012:232) menar även att frågor och ansvar tenderar att bollas runt mellan sametingspolitiker 

och svenska politiker vilket har gett upphov till politiska låsningar men även frustration hos 

aktörer både inom Sametinget och inom regeringskansliet men även den samiska 

befolkningen. Mörkenstam och Lawrence betonar att ”Sveriges nuvarande förhållningssätt till 

urfolks rättigheter är slående januslikt: utåt tycks den svenska staten kämpa för en ökad 

respekt för urfolks rättigheter (i synnerhet i internationella sammanhang), samtidigt som den i 

praktiken hindrar ett samiskt inflytande genom att upprätthålla en struktur som gör det 

omöjligt för samerna att nå ett reellt självbestämmande.” (Mörkenstam & Lawrence 

2012:233).      

 Under perioden 2007-2012 skulle det kunna ha setts som en möjlighet att ett 

policyfönster öppnades genom att det fanns tydliga problemformuleringar som knöts till ett 

etablerat och utarbetat förslag som var möjligt att implementera, vilket enligt Kingdon är 

centrala faktorer för att ett fönster skall öppnas (2003). De oklara institutionella 

förutsättningarna i Sametingets konstruktion kan dock ses som förhindrande för att ett 

policyfönster skulle ha öppnats. Genom att Sametinget skall representera den samiska 

befolkningens röst och således lägga fram förslag för att påverka staten, skulle det i sig kunna 

ses som en utmaning för att få igenom beslut om frågan inte enhälligt prioriteras framför en 

annan inom Sametinget. I problemflödet identifierades att Sametinget själva kopplar två olika 

frågor kring samisk utbildningspolitik till självbestämmanderätt, dels en om skolans styrning, 

dels en om dess innehåll. I problemflödet kunde vi även se att diskussionen kring sameskolans 

innehåll parallellt har löpt med denna fråga, vilket skulle kunna tyda på att det har varit 

svårare för Sametinget att entydigt pressa på staten i frågan kring sameskolans styrning, då 

även innehåll varit en viktig fråga. Dessa interna faktorer skulle alltså även kunna ses som en 

bidragande faktor till att ett policyfönster inte har kunnat öppnas och ett beslut har kunnat tas. 
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Avslutning 

Denna uppsats har analyserat policyprocessen kring sameskolans styrning och förvaltning 

mellan åren 2004-2017. Det som utretts är de anledningar till varför Sametinget som folkvalt 

organ och myndighet för den samiska befolkningen under denna period inte övertog ansvaret 

för sameskolan, trots uttryckta önskemål för detta på både nationell nivå och i Sametinget. 

Detta fall har studerats för att ge en ökad förståelse kring Sametingets reella möjligheter till 

självbestämmande i praktisk politik. Policyprocessen har utifrån Kingdons dagordningsmodell 

setts bestå av tre parallella processer, problem- politik samt policyflöden. När dessa flöden 

konvergerar skapas möjligheter till att ett politiskt beslut tas, genom att ett policyfönster 

öppnas. Eftersom policyprocessen kring sameskolans styrning inte lett till ett verkställande 

beslut har anledningarna bakom detta så kallade icke-beslut undersökts.  

Att ett policyfönster inte öppnades har relaterats till att det framkom olika typer 

av problemformuleringar för frågan hos Sametinget respektive den statliga nivån. I 

Sametinget kopplades sameskolans styrning till problemet med brist på självbestämmande 

och på en statlig nivå så politiserades frågan i relation till brist på effektiv 

myndighetsutövning. Samtidigt visade även resultaten inom problemflödet på att det funnits 

parallella samiska utbildningspolitiska frågor kopplade till brist på självbestämmande inom 

Sametinget, dels gällande sameskolans styrning som denna studie har fokuserat, dels gällande 

sameskolans faktiska innehåll.    

 Att det finns flera sätt att problematisera sameskolan inom en politisk institution 

behöver enligt Kingdons (2003) teori inte innebära att en fråga minskar sina möjligheter att 

kopplas till en lösning, samtidigt är Sametinget som institution särskild. För att kunna driva 

politiska frågor behöver Sametinget representera den samiska befolkningen och tillvarata de 

intressen som finns inom denna gentemot staten. Det kan därför tolkas som svårare för 

Sametinget att få igenom politiska förslag om Sametinget som sådant inte enhälligt står 

bakom en problemformulering eller samtidigt prioriterar flera problem inom samma politiska 

fält, exempelvis utbildningspolitik.     

 Att det även har förekommit olika politiska styrkeförhållanden i Sametinget som 

går att relatera till frågan om sameskolans styrning var något som framkom i politikflödet. I 

politikflödet visade sig det att frågan tycks ha varit främst uppmärksammad mellan 2007-

2012 inom Sametinget, och främst drevs av partier som enligt tidigare forskningsresultat 

prioriterat välfärdsfrågor, såsom utbildning, däribland Min Geaidnu och Samerna. Under 
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perioden 2007-2012 tycks frågan ha problematiseras inom Sametinget på ett relativt likartat 

sätt, med fokus på styrning. Sedan mandatperioden 2013-2017 tycks frågan ha minskat i 

betydelse inom Sametinget. Detta sammanföll med att Sametinget inte längre hade en 

styrelseordförande från Min Geaidnu utan Jakt- och fiskesamerna som enligt tidigare 

forskning traditionellt sätt inte prioriterat välfärdsfrågor i lika hög utsträckning. I politikflödet 

tycks samtidigt de externa förhållandena mellan Sametinget och staten påverka möjligheterna 

för att få upp frågan på dagordningen och behandla den, i det avseende att Sametinget som 

sådant inte betraktas som parlament, utan främst en myndighet. I politikflödet visar resultaten 

att Sametinget verkar ha försökt påverka staten utifrån sin parlamentariska roll, men inte 

lyckats få gensvar för frågan på nationell nivå genom konkreta ageranden. 

 I policyflödet tycks framförallt vissa samiska politiker ha varit drivande i frågan 

och genom skapandet av en gemensam överenskommelse mellan partierna Samerna och Min 

Geaidnu bildat ett policy community. På statlig nivå tycks lösningen på frågan inte drivas lika 

tydligt då det inte framkommer aktörer som vid upprepade tillfällen ger lösningsförslag. Det 

finns dock likheter mellan de lösningsförslag som ges på statlig nivå, bland annat i de direktiv 

som utbildningsdepartementet ger år 2007 och 2017 kring en effektiviserad 

myndighetsstruktur i Sverige. I båda dessa ges en liknande lösning; att utreda möjligheterna 

för att överföra styrningen av sameskolan till Sametinget. Detta har kopplats till den 

trögrörlighet som enligt Kingdon (2003) ofta finns inom policyprocesser, där 

policyentreprenörer mer sällan skapar nya lösningar utan hellre använder gamla för att få 

igenom ett beslut.     

 I problemflödet noterades emellertid att lösningen inte knöts till samma sorts 

problemformulering på respektive nivå vilket skulle kunna förklara att det inte tagits beslut i 

frågan. I samtliga flöden tycks den nuvarande institutionella strukturen inom Sametinget ha 

påverkat hur frågan har förståtts och problematiserats. Att ansvaret för samisk politik både 

ligger på en statlig nivå och inom Sametinget, anses här skapa svårigheter för att ta ett beslut i 

samisk utbildningspolitik.  Flera nivåers flöden hade behövt sammanfalla vid samma tidpunkt 

för att ett policyfönster skulle ha öppnats. Denna förutsättning betraktar alltså göra situationen 

än mer komplicerad än om frågan endast hade behandlats inom ett politiskt organ. Att det 

alltså har funnits en situation av icke-beslut går att relatera till de institutionella 

förutsättningarna som finns genom Sametingets förvaltningsstruktur. Det tycks finnas ett 

mönster av att när frågan drivs i Sametinget och dess aktörer försöker pådriva den statliga 

nivån att fatta ett beslut, har Sametinget endast ett begränsat politiskt handlingsutrymme. 

Trots att många försök görs för att påverka och skapa möjligheter för policybeslut, 
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exempelvis genom dialog och möten mellan departement och regeringskansli respektive 

Sametinget, så kan fortfarande den statliga nivån välja att lägga frågan på is och vänta med att 

ta ett verkställande beslut.      

 Denna form av icke-beslut som Sametinget utsätts för skulle kunna ses som 

statligt maktutövande i relation till samiskt självbestämmande. Young (2009) menar att en 

relationell form av självbestämmande är nödvändigt för att förverkliga urfolks 

självbestämmanderätt, vilket innebär att de får ansvar och kan agera utifrån ett autonomt 

organ i relation till staten. I detta fall förefaller det sig snarare som att Sametinget befinner sig 

i en maktrelation där det är mycket svårt för institutionen att påverka och driva 

utbildningspolitik. Denna uppsats resultat skulle därför kunna indikera att en asymmetrisk 

maktrelation existerar mellan samer och staten genom att Sametingets möjligheter till 

självbestämmande i utbildningspolitik har varit begränsade under perioden. Liksom tidigare 

forskningsresultat pekar även denna studies resultat att behövs förändringar i Sametingets 

institutionella struktur för att Sametinget skall kunna utöva sin självbestämmanderätt.  

Policystudier kan bidra med normativa förslag till hur politiska institutioner kan 

utvecklas genom att policyprocessen synas på ett systematiskt vis (Premfors 1989). Genom 

denna studie har källmaterial från främst Sametinget, regeringen och SR Sameradion 

sammanställts och studerats i relation till varandra. På så vis har nya insikter vunnits kring det 

specifika fallet, policyprocessen omkring sameskolans styrning, men också på ett högre plan 

kring Sametingets politiska handlingsutrymme och samers möjligheter till ett förverkligat 

självbestämmande. Vidare studier av policyprocessen kring andra samepolitiska områden 

skulle kunna fördjupa förståelsen Sametingets politiska handlingsutrymme ytterligare. Det 

vore även relevant att studera hur aktörerna inom såväl Sametinget som på en statlig nivå 

uppfattar Sametingets politiska handlingsutrymme i relation till denna studies resultat.  
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