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Abstrakt 
 
Samernas livssituation som statslös nation inom staten Sverige uppmärksammas 
av FN på grund av att deras rättigheter kränks. Hur kommer det sig att 
välfärdsstaten och föregångslandet Sverige inte behandlar Europas enda urfolk på 
ett korrekt sätt?  
 
Denna uppsats undersöker hur samernas tillgång till marken förändrats under de 
senaste århundradena i förhållande till vem som haft makten över marken, samt 
vilka lagar och regler som skapats för att ge urfolk världen över ökade rättigheter 
till den mark som de levt av sedan urminnes tider. 
 
För att få svar på hur samerna och andra urfolk har behandlats i förhållande till 
deras markrättigheter och användning av de ytor och platser som är och har varit 
viktiga för dem, genomfördes en kvalitativ intervju. Intervjun gjordes med 
professor Gunlög Fur en mycket ämneskunnig person från Linnéuniversitetet. 
Som ett komplement har en litteraturstudie och en mindre jämförande studie 
genomförts. 
 
I resultatet av litteraturstudien påvisas att staten enligt tidigare forskning har 
väldigt svårt att ge samerna självbestämmande över marken som de kallar Sápmi, 
då de överstatliga regler och lagar för hur detta ska gå till, ofta hamnar i konflikt 
med markägare och staten egna lagar.  
 
Uppsatsens jämförande studie där samernas situation i Sápmi jämförs med två 
andra urfolk, nämligen kurderna i Kurdistan och mapuchena i Wallmapu, visar att 
det finns både likheter och skillnader mellan urfolkens rättigheter till marken och i 
vilken utsträckning de under historien har haft olika förutsättningar för 
markanvändande beroende på vem som haft makten över marken.  
 
En analys av resultatet av studien visar att urfolkens värdering av markens 
betydelse sällan handlar om ekonomiska värden utan om historiska, geografiska 
eller kulturella kopplingar. 
 
Slutsatsen av denna studie blir att urfolks rättigheter till mark ser ungefär lika ut 
oavsett vilken stat de lever inom. Deras rätt till självbestämmande är väldigt 
begränsad och deras markintressen hamnar i stort sätt alltid i skymundan för de 
ekonomiska intressen som styr staters agerande.   
 
Nyckelord 
 
Nationella Minoriteter, samer, Sápmi, statslösa minoriteter, kolonisation, nation, 
urfolk, UNDRIP och ICCPR, gränser, sedvanegränser, ILO-konventionen nr 169, 
markanvändning, kurder, mapuche. 
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Gunlög Fur professor vid Linnéuniversitetet, för att du svarade på mina frågor och 
delade med dig av din kunskap. Stort tack till min handledare Bosse Hansson som 
med erfaren hand hjälpt mig framåt och givit mig ovärderliga råd och tips.  
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1 INLEDNING 
 
Intresset kring minoritetsfolk, då framförallt minoritetsfolk i Sverige, väcktes 
under en föreläsning i kursen Politisk geografi vid Linnéuniversitetet ht -19. 
Intresset har sedan föreläsningen växt och tankar kring Sveriges minoritetsfolk 
kopplat till tvärvetenskapen mellan geografi och samhällskunskap tog fart.  
 
Efter en diskussion med ansvarig handledare för uppsatsen började bitarna falla på 
plats, fanns det möjlighet att studera Sveriges minoritetsfolk samerna och hur 
skulle den studien i så fall se ut.  
 
Under kommande veckor tog jag del av mer information om samerna specifikt 
och om urfolk generellt. Under dessa veckor blev det tydligt för mig att samerna 
inte bara är ett minoritetsfolk i Sverige utan att de också är Europas enda urfolk. 
Det framkom också hur lite jag vet om samernas situation, historia och rättigheter.  
 
Vad kan det bero på, att jag anser mig veta mer om urfolken i Nordamerika som 
ligger 7 585 km härifrån, än vad jag anser mig vet om samerna som lever inom 
samma statsgränser?  
 
Kopplat till geografiämnet fann jag, när ett flertal kartor studerats, att samernas 
tillgång till marken över tid sett mycket olika ut. Frågan som ställdes då blev, 
vilka geografiska förklaringar finns det till att marktillgången för samerna 
förändrats så fundamentalt? Ytterligare en koppling till det geografiska handlar 
om makten över marken, vilka är de lagar och regler som styrt över samernas 
markrättigheter? 
 
Valet att studera samernas marktillgång utifrån en centrum-periferi aspekt gjordes 
då makten över marken de senaste århundraden upplevs ha funnits väldigt långt 
ifrån människorna som fysiskt levt på platsen. 
 
Under arbetet med uppsatsen har ytterligare frågor väckts och andra besvarats 
vilket stärker valet av ämnet som ett korrekt val inför det kommande yrkeslivet.   
    
1.1 Problemformulering 
 
De skandinaviska länderna ses ofta som förebilder av många stater i världen inom 
olika områden och är också det när det gäller olika urfolks livssituation. Sverige är 
en av de stater i världen som jobbat hårt för att urfolk jorden runt ska få det 
erkännande de har rätt till. Sverige har stått på urfolkens sida i många konflikter 
och svenska SIDA arbetar hårt för att urfolkens markrättigheter skall accepteras 
av företag som vill etablera näringsintressen inom deras markområden.  
 
Det den svenska historien har visat är att det inte varit på samma sätt när det gäller 
Europas enda urfolk, samerna. Samerna har, sedan urminnestider, levt på 
markerna som stäcker sig från Norge i väst över norra Sverige och Finland till 
Ryssland i öst. Trots att samernas historia är kantad av rättsliga övertramp har 
Sverige valt att inte ratificerat ILO 169 (International Labour Organization, 
konventionen om ursprungsfolk och stamfolk) vilket Norge gjort. Konventionen 
tar ställning för hur urfolk ska behandlas utifrån självbestämmande, ekonomisk 
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utveckling, rätten till sitt eget språk och religion inom ramen för de stater de lever 
inom ILO (1989).  
 
Sverige erkänner samerna som urfolk (Sveriges riksdag prop. 1976/77:80), som en 
minoritet (Sveriges riksdag prop. 1998/99:143 & Sveriges riksdag lag SFS 
2009:724) och som ett folk i Sveriges grundlag (Regeringens proposition 
2009/10:80). Det borde innebära att samerna ska kunna åtnjuta alla de rättigheter 
ett folk ska ha. FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD, The Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination) anser att så är inte fallet och Sverige får 
skarp kritik som bland annat nämner att: ”Kommittén är oroad över att 
lagstiftningen inte är tillräcklig för att skydda samers rättigheter i deras 
traditionella landområden.” (CERD/C/SWE/22-23. 2018. sid 3) 
 
CERD har uttryckt oro för hur Sverige som stat, behandlar minoritets- och 
ursprungsfolket samerna. Detta trots att Sverige som land kan anses kommit långt 
inom sitt arbete med att nå jämställdhet. 2014 flyttades huvudansvaret för 
samefrågor från lantbruksdepartementet till kulturdepartementet dock lyftes 
rennäringsfrågorna ut och lades under näringsdepartementet (Sveriges radio 
2014). 
Kan detta vara en anledning till att de områden som prioriterats inom samernas 
rättigheter inte handlar om markrättigheter?  
 
Med utgångspunkt i orsakerna till konflikter om markanvändningen mellan 
samerna som nation och den svenska staten vill jag veta hur marktillgången 
påverkats av maktförhållandet som gällt över marken. Studien kommer också att 
belysa samernas tillgång till markanvändande historiskt och i vilken utsträckning 
deras behov har tillgodosetts vid konflikter med svenska staten.   
 
Urfolkens tillgång till marken som de levt av och med sedan urminnes tider är ett 
av flera intressanta perspektiv för mitt arbete. I artikel 10 i FN:s deklaration om 
urfolkens rättigheter kan vi läsa att urfolk inte får tvångsflyttas från sin mark eller 
territorium trots detta sker det kontinuerligt på olika platser runt om i världen (UN 
2019). Just nu pågår det bland annat i områden runt Amazonasfloden där enorma 
dammar anläggs och hela byar läggs under vatten.  
 
Det samma hände i Sverige 1919, då svenska staten påbörjade byggandet av 
Sveriges största konstgjorda sjö, Suorvamagasinet. Den har sedan dess byggt ut ett 
flertal gånger, senast 1972. Vid den tidpunkten var den dubbelt så stor som 
tidigare och svämmade över det som fanns kvar av det bästa renbetet (Rask 1991). 
Samtidigt raderades ett av samernas sommarvisten helt från kartan och de 
människor som levde på platsen under somrarna kom tillbaka för att finna den 
plats där de bott förvandlad till sjöbotten (ibid).   
 
Ett övertramp av urfolkens rättigheter i likhet med detta kanske inte är möjligt i 
dagens Sverige, men det går inte att garantera med säkerhet, då Sverige som 
nämnts tidigare, inte har ratificerat ILO 169.  Det finns en rimlighet i att ställa 
frågan om det finns platser inom Sápmi där något liknande skulle kunna hända 
igen. Vad skulle hända om till exempel gruvnäringen eller vattenkraften ställs mot 
samiska renbeten eller annan traditionsbunden samisk markanvändning? Svenska 
staten beviljade under hösten 2019 undersökningstillstånd för gruvbolaget 
Beowulf Mining att genomföra undersökningar av malmfyndigheter i området 



  
 

3 

söder om Kallak utanför Jokkmokk (SVT 2019). Frågan är inte avgjord och de 
samiska intressena och gruvbolagets intressen står långt ifrån varandra. 
  
Det utgör ett problem för olika stater hur urfolk skall definieras. Staterna menar 
att just definitionen av vad som är ett urfolk är viktigt för att kunna möta urfolkens 
krav på det som de anser sig ha rätt till. Om en stat bekräftar ett folk som urfolk 
kan de inte längre komma ifrån den internationella urfolksrätten och FN:s 
rekommendationer.  
 
Vissa folk har valt att inte definiera sig som urfolk då de anser att de har större 
möjligheter att hävda sin rätt till mark genom FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter. Är detta sätt att tolka regler och lagar en möjlig väg för fler urfolk som 
kan ge dem tillgång till den geografiska yta de levt på sedan urminnes tider?  
 
Marken spelar en stor roll som medskapare av urfolkens nationella identitet vilket 
är ytterligare ett intressant perspektiv. Urfolkens förhållande till marken och olika 
platser är inte alltid kopplad till resurser som de behövt för sin överlevnad utan 
platser kan också ha betydelse som traditionsbärare eller som heliga. I kapitel 4 
presenteras tidigare forskning som genomförts av Giminiani (2015) och som visar 
på att det är den specifika platsen som är viktig. Den geografiska platsen kan inte 
ersättas med en annan plats på grund av platsens kulturella och historiska värde.   
 
Det finns vissa platser som är mer betydelsefulla än andra och som har större 
betydelse för identitetsskapandet i förhållande till andra platser. Är det så att dessa 
platser är oftare förekommande i konflikter och beror det i så fall på geografiskt 
närhet till något? Så hur har urfolkens uppfattning om markens betydelse för dem 
som identitetsskapande, kulturbärare, och livsnödvändig beaktats vid konflikter 
med staten? Tre frågeställningar används i studien för att försöka ge svar på dessa 
frågor.   
  
I studien genomförs också en enkel jämförelse med två andra urfolk, mapucherna 
och kurderna, två nationer som också är statslösa. Har dessa två nationer likheter 
med samerna i förhållande till hur markrättigheter är orsak till konflikter mellan 
stater och dem som urfolk? Finns det likheter i förhållandet mellan dem och staten 
när det gäller makten över marken? Nedan presenteras studiens syfte och de 
frågeställningar som används för att besvara på studiens frågor.  
 
1.2 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur makten över marken påverkat 
tillgången till marken för samerna som statslös nation. För att kunna genomföra 
detta har tre frågeställningar sammanställts.  
 

• I vilken utsträckning följs de överstatliga lagar och konventioner som 
skapats för att tillgodose urfolkens markrättigheter? 

• I vilken utsträckning har samernas behov tillgodosetts vid konflikter med 
svenska staten? 

• Hur har tillgången till marken sett ut för två andra urfolk med liknande 
historia?  
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1.3 Disposition 
 
Kapitel 1 inleder studien med en problemformulering, ett syfte och studiens tre 
frågeställningar.  Kapitel 2 behandlar det teoretiska ramverket och presenterar de 
teorier som används vid litteraturanalysen. Följande, tar kapitel 3 upp vilka 
metoder som använts för att uppfylla studiens syfte och på vilka grunder dessa 
metoder valts. I detta kapitel beskrivs också hur materialet tagits fram och vilka 
avgränsningar som har gjorts och de problem som uppstått under studiens gång. I 
kapitel 4 presenteras den tidigare forskning som valts ut som relevant för studien. 
I Kapitel 5 presenteras studiens resultat. Därefter redogör kapitel 6 för studiens 
analys och slutsats och kapitel 7 utgörs av en diskussion med återkoppling till 
studiens syfte och frågeställningar.  
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2 TEORETISKT RAMVERK  
 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som använts för att 
möjliggöra en analys av den insamlade data i kommande analyskapitlet. I denna 
studie ligger fokus på förhållandet mellan stater och urfolks rättigheter till platser 
och gränser och vilka lagar och regler som skapats för att styra dessa rättigheter. 
Kulturgeografin kommer ur en geografitradition där jordytan är utgångspunkt men 
i stället för att fokusera på de naturgeografiska förutsättningarna utgår 
kulturgeografin från att studera samhället (Gren & Hallin 2003). En studie som 
denna utgår alltså från samhällsteori och i detta fall bygger den på samhället som 
en social konstruktion.  
 
2.1 Centrum–periferi-teorier 
 
Centrum–periferi-teorier är enligt Nationalencyklopedin (NE), lämpliga att 
använda när problemformuleringarna utgår från hur samhällsstrukturer utformas 
och utvecklas beroende av de geografiska avstånden mellan centralpunkt och dess 
omkringliggande områden. Centrum kopplas vanligtvis samman med knut- eller 
mötespunkt, och är platsen där processer, linjer och strukturer löper ihop eller 
samverkar. Periferi kopplas istället samman med områden avskilda från centrum 
eller styrda av centrum. 
 
Meningen med centrum-periferi teorier kan vara geografiska liksom kulturella och 
funktionella. Egenskaper som lyfts fram genom denna teoribildning kan till 
exempel vara fysiska avstånd, kulturella och etniska skillnader, ansvars- och 
resursfördelning och maktspridning.  
 
I studien används begreppen för att för att karakterisera och analysera 
motsättningar och dominansförhållanden mellan urfolken och staten. Ordens 
rumsliga innebörd kan användas för att tydliggöra bilden av distans och konflikt 
mellan Sápmi och svenska staten.  
 
Som ett exempel kan nämnas att under 1900-talets början fattas en rad beslut 
angående gränshandeln mellan staterna Sverige och Norge som försvårar 
samernas möjligheter att förflytta sina renar och i och med dessa avtal blir 
samerna av ytterligare stora markområden. Det sista avtalet angående gräsen 
mellan Norge och Sverige fattas så sent som 1972 då de svenska samerna 
förlorade 70 % av de återstående arealerna (Norberg 2015). Detta skeende går att 
analysera utifrån hur makten över marken definierades och vem som hade 
inflytande att påverka utvecklingen.   
 
Viktiga begrepp som kan används vid analysen av makt och inflytande inom 
centrum–periferi-teorier är enligt NE, centralisering – decentralisering, rättvisa – 
orättvisa, utveckling – underutveckling, men också integration – separation vilket 
gör denna typ av teoribildning mycket användbar i denna studie. I kommande 
kapitel presenteras de valda teorierna.  
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2.2 Aktör–struktur problematiken  
 
Individ (aktörer) och samhälle (struktur) är intimt relaterade med varandra och 
intresset riktas både mot hur sociala samhällsstrukturer uppstår, återskapas och 
förändras samtidigt som fokus ligger på individers tankar och handlingar är 
kopplade till dessa strukturer (Gren & Hallin 2013). Gren & Hallin (2013) 
presenterar i sin bok, aktör–struktur problematiken som ett sätt att närma sig 
maktrelationer mellan olika aktörer. 
 
I denna studie behandlar urfolk och staters olika roller i maktspelet. 
Maktrelationer kan förstås som sociala relationer och kopplat till kulturgeografi 
kan vi se på det utifrån vem eller vilka som kan göra vad i olika rum. Staten får 
sin makt genom att de har kontroll över en geografisk yta (ett rum) definierad av 
gränser mot andra stater men de har också makten att bestämma över andra 
individer på olika platser inom staten till exempel minoriteter och urfolk. 
 
Möjligheten för individer att påverka beror ofta på närheten till den platsen där 
besluten fattas. Lever de, som i samernas fall, långt ifrån centrum i periferin är 
möjligheten att påverka mycket mindre än om de levt närmare det centrum där 
besluten fattas i detta fall Stockholm. Detta blir också en viktig rumsligaspekt 
enligt Gren & Hallin (2013. sid 79) då de menar att ”hur man än teoretiserar 
samhälle och sociala relationer inom samhällsteorin så måste bägge möta rumsliga 
förhållanden på jordytan och de restriktioner de innebär”  
 
De koloniala tankar angående Sápmi som fanns under 1600 och 1700-talen 
grundar sig enligt Naum (2016) på de uppfattningar forskare och tänkare som 
befann sig i maktens centrum i Stockholm och Uppsala hade om dessa ytor. Dessa 
människor som oftast inte ens hade varit på plats i Sápmi framförde en mängd 
förslag och argumenterade enligt Naum (2016) ivrigt för en kolonisering av 
marken.  
 
Samernas egna uppfattningar om sina marker och de rumsliga förhållanden som 
rådde i Sápmi ansågs inte nödvändiga att ta hänsyn till. De gemensamma motiven 
för dessa förbättringsförslag var enligt Naum (2016) att de förvandlade Sápmi till 
en kommersiell produkt, avlägset från det befintliga och täta socioekologiska nät 
och den innebörd detta hade för samerna. Dessa förbättringsförslag kritiserade 
logiken i de lokala näringsmetoderna och anklagade samernas levnadssätt för att 
vara passivt och slappt.   
 
Detta blev ett sätt för staten som gällande struktur, att utöva sin makt över 
samerna som befann sig långt ifrån beslutscentrum. Samerna möjligheter att 
påverka beslutsfattarna var små till skillnad från de forskare som befann sig i den 
absoluta närheten till beslutscentrum.  
 
Samma koloniala strukturer som nämns ovan ligger enligt Össbo (2015)  till grund 
för hur samerna behandlades under 18- och 1900-talen. Össbo (2015) menar att 
det också idag går att se dessa strukturer i hur planer för nyetableringar av gruvor 
och vindkraftverk hanteras av myndigheter. Össbos argument för detta stämmer 
väl in på det som pågår just nu angående etableringen av gruvnäringen i Kallak. 
Rennäringen och de samiska rättigheterna förbises eller ställs fortfarande mot de 
behov som formulerats på ett globalt plan (ibid).  
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2.3 Rätten till självbestämmande 
 
En av anledningarna till att Sverige inte ratificerat ILO 169 är att det där står att 
urfolk skall ha rätt till självbestämmande. Det finns en konflikt i detta som staten 
inte lyckats lösa. Staten bestämmer över de som bor i landet och styr genom 
makt. En stat är suverän i förhållande till andra stater vilket innebär att den 
erkänns av andra suveräna stater och andra stater kan inte kan lägga sig i dess inre 
angelägenheter. I de nationer som tas upp i denna studie saknas den fungerande 
statsapparaten och nationen definieras snarare av den gemensamma historien, det 
gemensamma språket och förhållandet till den geografiska ytan som de levt av 
sedan urminnes tider.  
 
Urfolk på olika platser i världen gör anspråk på att vara egna folk inom staterna 
deras nation stäcker sig över. Under det senaste århundradet har de också fått 
rättslig status som urfolk. Detta utmanar den demokratiska idéen om ett nationellt 
parlament som representativt för alla invånare, vilket har väckt krav på 
institutioner för självbestämmande för urfolk inom stater (Mörkenstam 2016). I 
Sverige representeras samerna av Sametinget. 
 
I FN:s konvention om mänskliga rättigheter står det att ”alla folk har rätt till 
självbestämmande.” När detta skrevs 1966 var tanken att de nationella 
regeringarna representerar folket som de styr över och att alla folk därmed 
likställs med stat. Enligt Mörkenstam (2016) är det inte längre befolkningen inom 
en stats territorium som utgör folket, utan folket kan utgöras av två eller flera folk 
inom samma territorium. Detta problematiserar vad självbestämmande för urfolk 
innebär. 
 
FN har i urfolksdeklarationen definierat urfolk med att de är de som genom en 
kontinuitet levt på samma geografiska plats innan invasioner och kolonisation från 
främmande stater. Vidare definieras urfolk som de som för närvarande utgör en 
icke-dominerande sektorer i samhället och som är fast beslutna att bevara, 
utveckla och överföra sina förfäders territorium och sin etniska identitet som 
grund för sin fortsatta existens som folk, i enlighet med sina egna kulturella 
mönster, sociala institutioner och rättssystem till kommande generationer. Genom 
historien har dessa rättigheter kränkt och Youngs teori om icke-dominans är en 
möjlig väg för att skapa förutsättningar som kan garantera att detta inte sker på 
nytt.   
 
I ILOs konvention 169 uttrycks det med tydlighet vad som bör gälla angående 
urfolks rättigheter. Konventionen har ratificerats av 25 länder hittills, Sverige är 
inte ett av dessa. ILO konventionen 169 ställer inga krav på nya markrättigheter 
utan på att de markrättigheter som finns skall erkännas och respekteras. 
 
Det bästa sättet, enligt Young (2009) för att rätta till både samtida och historiska 
orättvisor som funnits mellan urfolk och kolonisatörer är att ge urfolken sin rätt 
till självbestämmande. Nyckeltermerna i Youngs argument om frihet som icke-
dominans är godtycklighet och ingripa i (Mörkenstam 2016). Young (2009) 
skriver att självbestämmande inte bör likställas med icke-ingripande utan betraktar 
självbestämmande som en form av icke-dominans. En dominansrelation grundar 
sig enligt Young (2009) på ett förhållande där en aktör (staten) har kapacitet att 
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avsiktligt ingripa i någon annans handlingar och tar beslut och agerar till sin egen 
fördel på bekostnad av den andra parten (urfolken). Dessa ingrepp görs 
godtyckligt utan hänsyn till den andra partens intressen eller åsikter.  
 
När svenska staten satte ramarna för samepolitiken i slutet av 1800-talet var de 
under influenserna av tanken att samerna behövde skyddas och till följd av sin 
primitiva livsstil kunde de inte själva anförtros ansvaret för sin utveckling (Lantto 
2015). Enligt Lantto (2015) var det statens skyldighet att se till att skydda dem 
från undergång och resultatet av detta blev en patriarkal politik där samerna var 
underordnade de svenska och inte hade någon rätt till självbestämmande.  Detta 
stämmer väl överens med den situation urfolken lever under idag enligt Young.  
 
Situationen som råder idag grundar sig, enligt Young (2009) på det som nämns i 
stycket ovan, nämligen att urfolken är underordnade de stater de lever i och att de 
inte har någon representation vid beslutsfattande, d.v.s. det föreligger således 
ojämlika maktförhållanden mellan de olika parterna. Samerna representeras av 
Sametinget men om de har någon reell rätt att bestämma i frågor som rör deras 
rättigheter som urfolk ifrågasätts bland annat av Lantto (2015), som anser att 
Sametinget är en relativt svag intuition för samiskt självbestämmande. 
 
Enligt Gustafsson (2015) har samerna under modern tid utsatts för stark press för 
att anpassa sitt leverne till majoritetskulturen, men de har också inspirerats av 
postkoloniala rörelser vilka lett till ökade rättigheter för urfolk. Samerna har i 
Finland representerats av ett folkvalt samiskt organ sedan 1973 och samerna i 
Finland har enligt finska grundlagen självstyre i sina hembygdsområden i frågor 
gällande språk och kultur (Samer 4 2019). De flesta av nordens samer lever i 
Norge och enligt Norges grundlag ska de statliga myndigheterna skapa 
förutsättningar för samerna att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sitt 
samhällsliv (ibid). De norska samerna företräds också de av ett sameting som 
inrättades 1989. Det norska sametinget uppgift är framförallt att agera som ett 
remissorgan (ibid). Även Ryssland har ett samiskt folkvalt organ men de har 
ingen officiell status (ibid). Dessa samiska organisationer samarbetar 
gränsöverskridande över Norges, Sveriges, Finlands och Rysslands gränser både 
när det gäller externa och interna frågor enligt Gustafsson (2015). 
 
Enligt Young (2009) ska inte det större folket (majoriteten eller staten) begränsa, 
dominera eller ingripa på ett sätt som skulle gynna deras egna ändamål utan alla 
folk bör vara fria från den typen av dominans. Regeringskansliet (2018) skriver att 
”urfolksdeklarationen är inte juridiskt bindande men är ändå ett viktigt dokument 
för att tydliggöra att urfolk ska tillförsäkras skydd för sina rättigheter, bland annat 
rätten till självbestämmande.” Detta citat som anses stärka valet av det teoretiska 
förhållningssättet Young företräder. 
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3 METOD 
 
I detta kapitel presenteras studiens metod och avgränsningar. Kapitlet presenterar 
också etiska överväganden och metodkritik.  
 
3.1 Avgränsningar 
 
Denna studie är geografiskt och ämnesmässigt avgränsad och avser studera de 
områden som berörs av samernas nation Sápmi, kurdernas nation Kurdistan och 
Mapuches nation Wallmapu.  
 
Enligt Lind (2014) är valet av undersökningsform av stor vikt för att de 
forskningsfrågor som skall besvaras skall kunna göras det på ett relevant sätt. De 
metoder som använts i denna studie har valts utifrån studiens kvalitativa 
forskningsansats som har sin förankring i ett tolkande (hermeneutiskt) 
vetenskapsideal (ibid).  
 
I kvalitativa forskningsstudier avser forskningen förhålla sig till begreppen 
autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet (Lind 2014). För denna studie innebär det 
att korrekta källor använts, att forskningsarbetet genomförts på ett konsekvent sätt 
och att utomstående kan bedöma metoderna som använts och med träffsäkerhet 
menas att studien belyser det fenomen den är tänkt att belysa. Metoderna som 
använts redogörs för i följande stycken.  
 
3.2 Fallstudie  
 
I denna studie grundar sig valet av fallstudie på ett strategiskt urval, då det är att 
rekommendera enligt Esaiasson m.fl. (2007). Vid användandet av strategiska 
urval kan forskaren inte hävda att resultaten är representativa men genom att 
koppla resultaten till en teori kan forskaren lyfta fram allmängiltiga aspekter som 
kan säga något om liknande fall (ibid).   
 
För att kunna genomföra en bra fallstudie måste forskaren kunna försvara sitt val 
av fall genom att argumentera varför det är ändamålsenligt för studiens syfte 
(Denscombe 2006). Det finns enligt Denscombe (2006) fyra olika utgångspunkter 
för denna typ av motivering. 
 
Det typiska fallet, här argumenterar forskaren för att fallet i viktiga hänseenden 
liknar andra fall och att resultatet därför sannolikt skulle kunna tillämpas på andra 
fall. 
 
Det avvikande fallet, vid ett val av denna typ av fall argumenterar forskaren för att 
det utgör en kontrast till normen. I en avvikande fallstudie bör det tydligt framgå 
att en unik faktor har mycket tydliga effekter. 
 
Det teoriprövande fallet, där forskaren argumenterar för att fallstudien används 
för att ”pröva” eller ”bygga” teorier. Den logiska grunden för att välja ett speciellt 
fall avgörs i dessa fall av att de innehåller avgörande element som är speciellt 
utmärkande. 
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Det minst sannolika fallet, här blir forskarens argument för sitt val av fall att hen 
vill pröva teorins validitet genom att undersöka om den är giltig också där man 
minst av allt förväntar sig det. 
 
I denna studie motiveras valet av fall utifrån att det i flera hänseenden liknar andra 
fall och att resultatet därför sannolikt skulle kunna tillämpas på andra fall. Valet 
styrks vid jämförelsestudien med ytterligare två urfolk. 
  
Kvalitativ ansats används ofta vid fallstudier där ett fall studeras ingående och 
ofta med hjälp av triangulering (Stukát 2014). Inom det kvalitativa 
forskningsfältet innebär triangulering att flera undersökningsmetoder så som 
observationer, intervjuer, litteraturstudier och bilder används. Det görs för att få 
fram kunskap, en djupare förståelse och en flerdimensionell bild av det specifika 
fallet som studeras, vilket är något en kvantifierande surveyundersökning skulle 
ha mycket svårare att klara av (ibid). Det är enligt Stukát (2014) en 
forskningsdesign som passar särskilt bra när det är svårt att skilja det som studeras 
från dess sammanhang eller den omgivande situationen. Nackdelen med 
fallstudier är att resultaten sällan är generaliserbara (ibid).           
 
I denna fallstudie användes en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad 
intervju, intervjun genomfördes via Skype. Som komplement till intervjun 
genomfördes även en litteraturstudie och en mindre jämförande studie, vilka 
presenteras mer utförligt i kommande stycken.  
 
3.3 Intervju 
 
Ytterligare en undersökningsmetod som används i studien är semistrukturerad 
kvalitativ intervju. Inom den kvalitativa forskningen är intervjuer oftast 
ostrukturerade eller semistrukturerade. Syftet med valet av denna typ av intervjuer 
som intervjumetod kan motiveras med att det i kvalitativa intervjuer är intresset 
riktat mot den intervjuades ståndpunkt (Bryman 2009).  
 
Den semistrukturerade intervjun definieras enligt Justensen m.fl. (2013) av att 
intervjuerna följer ett tema där en rad huvudfrågor är definierade på förhand i en 
intervjuguide som intervjuaren arbetar utifrån. Att använda semistrukturerade 
intervjuer ger den som intervjuar möjlighet att låta de intervjuade utveckla sina 
idéer och synpunkter vilket skapar möjligheter till ett mycket mer flytande samtal 
som kan ta den form som respondenten vill.  
 
Att använda semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för respondenten att själv 
beskriva och förklara sina uppfattningar och upplevelser med sina egna ord 
(Flowerdew 2013). I och med att det är en semistrukturerad intervju så finns det 
plats i intervjun för följdfrågor som kan komma upp under samtalet.  
 
Enligt Justensen m.fl. (2013) finns det en stor enighet inom metodlitteraturen om 
att semistrukturerade intervjuer är den form som passar bäst vid undersökningar 
där forskaren på förhand har utvalda teman som intervjupersonerna skall 
reflektera över. I intervjun används framför allt hur-frågor vilket enligt Justensen 
m.fl. (2013) är brukligt i semistrukturerade intervjuer. Av denna anledning valdes 
strukturerade intervjuer bort. 
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Anledningen till att intervjun hölls via Skype var att det var det mest 
kostnadseffektiva och tidseffektiva, då avståndet till intervjupersonen bedömdes 
som för långt för att ett fysiskt möte skulle vara möjligt inom tidsramen för 
studien.      
 
3.4 Val av intervjuperson 
 
Vid intervjuurvalet användes vad Denscombe kallar för subjektivt urval vilket 
innebär att urvalet handplockas för undersökningen. Sättet att arbeta används när 
forskaren redan har en viss kännedom, vilket var fallet i denna studie, om de 
människor eller företeelser som skall undersökas. Vid valet av Gunlög Fur fanns 
det kännedom om hennes unika kunskaper inom ämnet. Valet gjordes alltså 
medvetet på grund av att hennes kunskaper antogs vara värdefulla för studiens 
syfte. Denscombe nämner också att det subjektiva urvalet kan motiveras med att 
det är mer informativt än konventionella sannolikhetsurval. 
 
I inledningsskedet av denna studie var ambitionen att intervjua någon eller några 
av de samer som lever i någon av de samebyar som varit involverade i 
markkonflikter med staten. För att nå ut till dem gjordes kontaktförsök via 
Samiskt Informationscentrum vilka förmedlade kontakter till de samebyar som 
ansågs vara lämpliga att kontakta. Utifrån den informationen mailades alla 
samebyarna i Västerbottens län. Då första kontaktförsöket inte resulterade i någon 
respons mailades samtliga samebyar ytterligare en gång men också denna gång 
uteblev svaren.  
 
På grund av dessa uteblivna intervjuer fattades beslutet att i intervjun med Gunlög 
Fur bredda intervjusfären från att först mestadels ha fokuserat på urfolkens 
situation kopplat till markanvändning och gränser till att också rikta fokus på 
samernas situation specifikt. Kontakt med Gunlög Fur togs via mail, i vilket 
uppsatsens ämne presenterades, och där hon tillfrågades om hon hade möjlighet 
att ställa upp på en intervju. I mailet erbjöds också möjligheten att få tillgång till 
intervjufrågorna innan intervjun om en sådan skulle bli aktuell.    
 
3.4.1 Presentation av intervjuperson 
 
Professor Gunlög Fur disputerade 1993 vid University of Oklahoma med en 
avhandling om svenskarnas relationer till lenape-indianerna i kolonin Nya Sverige 
under mitten av 1600-talet, i jämförelse med samtidiga kontakter mellan samer 
och den svenska kronan. Kulturmöten, genus och postkoloniala perspektiv men 
också muntlig historia, historiebruk och identitet är viktiga intresseområden för 
henne.  
 
Gunlög Fur är sedan 2016 dekan för Fakulteten för Konst och Humaniora på 
Linnéuniversitetet. Sedan 2014 är hon invald i Kungliga Vitterhetsakademin som 
arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen. År 2014 blev hon också 
medlem i Advisory Board för Centre for Postcolonial Studies vid Goldsmith's, 
University of London. 
 



  
 

12 

3.5 Litteraturstudie   
 
Utgångspunkt i litteraturstudien är relevant vetenskaplig litteratur och data som 
samlats in från tidigare forskning och som har behandlats genom kvalitativ analys.  
Det finns en stor mängd data inom området att tillgå via databaser, men också via 
litteratur, vilket enligt Denscombe (2006) ger forskningen möjligheten att skapa 
en bättre förståelse för det som undersöks. Dessa befintliga dokument kan enligt 
Justensen m.fl. (2011, s.104) definieras på följande sätt ”data som består av ord 
och/eller bilder som tillkommit utan forskarens intervention.”  
 
Det sätt som valts för att bearbeta dokumenten i denna studie grundar sig på ett 
konstruktivistiskt synsätt där forskaren enligt Justensen m.fl. (2011, s. 112) 
arbetar med dokument på ett mer pragmatiskt sätt där lämpliga dokument är de 
som kan ”belysa problemformuleringen på ett sådant sätt att den avslutande 
analysen genererar ny övertygande och intressant kunskap.“ 
 
De dokument och texter som valts ut till studien är exempel snarare än 
representativa. Denna typ av dokument är enligt Justensen m.fl. sådana som 
förstärker och på ett intressant sätt tydliggör de poänger som läggs fram inom det 
område som studien behandlar. Insamlingen av vetenskapliga data har skett via 
databaser som finns tillgängliga på lnu.se/UB. Fördelar med att använda sig av 
skriftliga källor är just tillgången och tillträde till mängden data. Det finns en 
enkelhet och en kostnadseffektivitet i att använda sig av skriftliga källor 
(Denscombe 2006). 
 
3.6 Jämförande studie 
 
Denna studies sista frågeställning lyder; ”Hur har tillgången till marken sett ut för 
två andra urfolk med liknande historia?” För att kunna besvara denna fråga har två 
andra urfolk, som lever som statslösa nationer, valts ut och en jämförande studie 
genomförts. Vid en komparativ studie analyseras två eller fler objekt med hjälp av 
identiska eller mycket liknande undersökningsverktyg (Bryman, 2009). Efter att 
de valda urfolken analyserats har de ställts mot varandra för att påvisa likheter och 
skillnader, vilka redovisas i resultatet med hjälp av en matris. I uppsatsens 
analyskapitel diskuteras urfolkens markrättigheter djupare. 
 
Den jämförande studien är både kvalitativ och kvantitativ i sin utformning.  Den 
tar dels upp kvalitativa aspekter, såsom hur marktillgång sett ut historiskt och om 
urfolken erkänns självbestämmande av de stater de lever i, dels hårda, kvantitativa 
fakta såsom antal individer. 
 
3.7 Val av urfolk att genomföra en jämförelse med 
Det är en fördel att göra strategiska val när det gäller val i jämförandestudier när 
forskaren har bestämt sig för att pröva en teori med ett fåtal analysenheter enligt 
Esaiasson m.fl. (2007). Syftet med denna empiriska undersökning är att förklara 
hur makten över marken påverkat marktillgången för de valda analysenheterna 
(urfolken) utifrån Youngs teori. I denna studie är teorin i centrum det vill säga det 
är en teoriprövande undersökning vilka enligt Esaiasson m.fl. (2007) kan säga 
något om också de fall som inte ingår i studien. Förklaringsfaktorn i en studie som 
denna stärks av att det finns en variation bland fallen. I denna studie presenteras 
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de parametrar som används som förklaringsfaktorer i kapitel 5:3 i tabell 1. Sett till 
analysenheterna så bör de enligt Esaiasson m.fl. präglas av homogenitet och i 
denna studie är det alltså urfolk och vad som är gemensam nämnare för urfolk 
presenteras i kapitel 4.1.     
 
Ett urvalskriterium är att kurderna och mapuche är liksom samerna urfolk som 
lever i minoritet och som statslösa nationer. Dessa olika urfolk är till antalet 
individer vitt skilda, men valdes på grund av det då blir intressant utifrån att se om 
antalet som tillhör ett urfolk spelar någon roll när det gäller dess rättigheter och 
tillgång till mark.   
 
Ytterligare en orsak till att de valdes är att det finns mycket tidigare forskning som 
berör deras rättigheter och marktillgång. En annan förklaring till att de valdes är 
att personen som intervjuats har kunskaper om urfolk i Nord- och Sydamerika 
som upplevt kolonisationen men även om samernas historia. 
 
3.8 Metodetik 
 
De etiska principer som måste tillgodoses vid en intervju och som också gjorts i 
denna studie är enligt Vetenskapsrådet (2019). Intervjupersonen informerades om 
följande krav via Missivbrevet (bilaga 2) i mail innan intervjun genomförs. 
  
Informationskravet; där de som deltar som respondenter skall informeras om vad 
studien handlar om, varför de tillfrågats att delta och vilka villkor som gäller för 
deltagandet dvs. att deltagandet är helt frivilligt och att de har full rätt att avbryta 
sitt deltagande när som helst under studiens gång. Respondenten har också blivit 
tillfrågad om hon vill läsa studien när den är färdig.  
 
Samtyckeskravet; respondenten väljer hur länge hon vill delta i studien och om 
hon vill avbryta sitt deltagande. I detta fall erbjöd sig intervjupersonen att ställa 
upp på fler intervjuer om behovet av förtydligande skulle behövas. Samtycke skall 
finnas vid presentationen av studien och intervjupersonen bad att få läsa den innan 
publicering för att få möjligheten att korrigera felaktigheter angående hennes svar. 
 
Konfidentialitetskravet; om det finns uppgifter som är etiskt känsliga bör dessa 
vara konfidentiella, i denna studie är det en sakkunnig forskare inom ämnet urfolk 
som intervjuats angående sina kunskaper. Hon har informerats inför intervjun om 
att hon kan välja att inte svara om hon upplever att frågorna är etiskt känsliga.  I 
kontakten med intervjupersonen ställdes frågan om det var okej att hennes namn 
skrevs ut i arbetet. Att skriva ut hennes namn i studien gör att hennes svar får en 
högre trovärdighet, då henne titel påvisar att hon är en person med mycket stora 
kunskaper i ämnet.  
 
Nyttjandekravet; respondenten ska och har också informerats om på vilket sätt 
informationen hon lämnat kommer att användas och vem som kommer att ha 
tillgång till denna.  
 
 
 
3.8.1 Metodkritik intervju 
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Då kvalitativa intervjuer bygger på kommunikation mellan människor är det 
viktigt att beakta att alla individer utgår utifrån sin unika bakgrund vilket är 
avgörande för hur de tolkar och uppfattar frågor och skeenden. En aspekt att 
beakta enligt Flowerdew (2013) är hur maktrelationen i intervjun ser ut. I denna 
studie finns det en stor kunskap hos respondenten och beroende av detta bör 
frågeställaren beakta att makten över vilken information och vad som väljs ut att 
förmedla ligger hos respondenten. 
  
Etiska frågeställningar som reflekteras över är rekommendationen att 
intervjuperson får veta studiens syfte i förväg vilket skett i studien. 
Intervjupersonen får innan intervjun information om att intervjun kommer att 
bandas och hur inspelningen kommer att förvaras. Information om att 
inspelningen kommer att förstöras efter arbetet slutförts och betygsatts ges till 
respondenten. Den som ställer frågorna bör vara medveten om är att hens åsikter 
kan vara ledande i de följdfrågor som ställs (se bilaga 2). 
 
3.8.2 Metodkritik litteraturstudie  
 
Nackdelar med skriftliga källor kan enligt Denscombe (2006) och Justensen m.fl. 
(2013) vara att de är sekundära och de har alltså troligtvis producerats för andra 
ändamål än den egna studiens syfte. Ytterligare bör trovärdigheten beaktas, d.v.s. 
är källan och tillvägagångssättet som använts trovärdiga. I denna studie anses 
källorna vara trovärdiga då de är vetenskapliga.  
 
Det går dock att rikta kritik kopplat till sökningar av skriftliga källor i olika 
databaser var vid vissa sökord som ansetts relevanta för studien använts och andra 
relevanta sökord har valts bort. I denna studie anses de valda sökorden ge 
tillräckligt med underlag för att en litteraturstudie ska vara möjlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

15 

4 TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel redovisas den tidigare forskning som litteraturstudien grundar sig 
på. Kapitlet inleds med att redovisa för två regelverk som reglerar hur urfolks 
rättigheter skall tillgodoses, FNs urfolksdeklaration och ILO 169. Fortsättningsvis 
är kapitlet uppdelat genom att först behandla ämnet samerna och deras situation 
som urfolk kopplat till deras markrättigheter, varefter en kortare redogörelse för 
mapuchernas situation presenteras och som avslutning redogörs för kurdernas 
situation. 
 
4.1 Urfolk världen över  
 
Gemensamt för urfolk är att de hör samman med ett visst geografiskt område. De 
har levt på samma plats genom historien och långt innan andra folk kommit för att 
använda marken urfolket levt av. De urfolk som valts ut i denna studie är samerna, 
kurderna, och Mapuche. Deras nationer kan sägas vara “statslösa nationer” inom 
de stater de existerar. Det innebär att dessa nationer inte är stater som definieras 
av att det finns ett gemensamt styre som bestämmer över det geografiska området 
nationerna täcker. 
  
I Figur 1 visas vilka platser i världen olika urfolk lever och hur många de antas 
vara. Inga siffror är helt säkra då det med säkerhet är svårt att räkna ut exakt antal 
på grund av en rad olika faktorer. I Sverige räknas till exempel inte individer efter 
etnicitet och i andra delar av världen erkänns inte urfolk som ett eget folk vilket 
försvårar möjligheten till att veta hur många de är.  
 
Ytterligare en försvårande aspekt är att det inte finns ett gemensamt begrepp för 
vad ett urfolk är och det påverkar möjligheten att beräkna hur många det är som 
anser sig tillhöra något av jordens alla urfolk. Enligt Regeringskansliet och 
Sametinget hör identiteten för urfolken alltid samman med en geografisk plats.  
 
I kommande avsnitt redovisas två regelverk som tagits fram på överstatlig nivå för 
att reglera hur urfolkens rättigheter skall tillgodoses.    
 

 
Figur 1: Urfolkens spridning över världen. (Regeringskansliet & Sametinget. 2004, sid.9) 
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4.2 Urfolksdeklarationen 
 
FN:s generalförsamling antog urfolksdeklarationen 2007 (UN 2018), denna 
deklaration bygger på tolkningar av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
och de internationella konventionerna. Den främsta orsaken till att FN tagit fram 
urfolksdeklarationen är för att arbeta för en miniminivå för hur urfolksfrågor bör 
behandlas och att skapa ett mer jämlikt förhållningsätt i de olika länderna där 
urfolk lever.  
 
Det har visat sig vara ytterst svårt att definiera urfolk på ett sätt som accepteras av 
alla stater. I urfolksdeklarationen definierar FN begreppet urfolk mycket utförligt. 
De påtalar bland annat att det som är gemensamt för urfolk är att de levt på den 
specifika platsen sedan urminnes tider och att de har funnits där innan invasion 
och kolonisation av dessa områden påbörjats. FNs urfolkdeklaration är en 
viljeyttring och ett moraliskt ställningstagande från generalförsamlingens sida, 
men den är dock inte juridiskt bindande för FN:s medlemsstater.  
 
Deklarationen består av 46 artiklar och av dessa tar 6 artiklar upp urfolkens 
rättigheter i förhållande till att äga, bruka och kontrollera land, territorier och 
naturresurser. I artikel nr 8 på sidan 10 (UN 2019) kan läsas: 
 

States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for: (a) 
Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as 
distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities… Any action which 
has the aim or effect of dispossessing them of their lands, territories or resources… 
Any form of forced population transfer which has the aim or effect of violating or 
undermining any of their rights. 
 

I andra artiklar beskrivs urfolkens betydelse när det gäller den biologiska 
mångfalden och betydelsen av att involvera dem i processer som behandlar hållbar 
utveckling och klimatanpassning.  

 
Alla de urfolk som behandlas i denna studie lever som statslösa nationer över 
statsgränserna. I urfolksdeklarationen, artikel 36, nämns att urfolk, i synnerhet 
sådana som delas av internationella gränser, skall ha rätt att upprätthålla och 
utveckla kontakter, relationer och samarbete, inklusive aktiviteter för andliga, 
kulturella, politiska, ekonomiska och sociala syften, med sina egna medlemmar så 
väl som andra folk över gränserna. Kapitel 4.4 och 4.5 (UN 2019) berör tillfällen 
då urfolkens rättigheter inte respekterats. 
 
4.3 ILO konvention 169 
 
ILO (International Labour Organization) är den enda tredelade FN-organisationen 
vilket innebär en sammanföring av regering, arbetsgivare och arbetstagare i de 
187 medlemsstaterna (ILO 1989). ILOs främsta uppgift är att fastställa 
arbetsstandard samt att utveckla en politik och utforma program som främjar 
möjligheterna för ett anständigt arbete för både män och kvinnor (ibid). ILO 
skapade 1989 konvention 169 där de tar ställning för hur urfolk ska behandlas 
utifrån självbestämmande, ekonomisk utveckling, rätten till sitt eget språk och 
religion inom ramen för de stater de lever inom. Så som nämnts i teori kapitlet 
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ställer denna konvention inga krav på nya markrättighet utan syftet är att de 
markrättigheter som finns skall erkännas och respekteras.  
 
Denna konvention är juridiskt bindande för de stater som undertecknat och 
ratificerat den (Uppsala universitetet 2019). Hela kapitel 2 i konvention 169 (ILO 
NR 169, 1989) tar upp de rättigheter som bör gälla när det handlar om mark bland 
annat står det i artikel 14 att: ”The rights of ownership and possession of the 
peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be 
recognised… Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples 
and shifting cultivators in this respect.” 
 
4.4 Samer: ett urfolk i en statslös nation 
 
Samerna är ett av världens flera tusen urfolk som lever på olika platser på jorden 
(se figur 1). Samerna är Europas enda urfolk och utöver det är de en etnisk och 
språklig minoritet i Norra Skandinavien och på Kolahalvön (Lundmark 1998).  
Exakt hur många samer det finns i Sápmi är inte säkert då ingen beräkning görs 
utefter etnicitet, det rör dock sig mellan 80,000 och 100,000 samer (Samer 7 
2019). De flesta samerna lever idag i Norrbotten och Västerbottens län och längs 
fjällkedjan.  
 
Samiska som skolämne infördes och tilläts först 1962, vilket har bidragit till att 
den äldre generationen ofta har brister i både läs- och skrivkunnighet i det samiska 
språket. Det sena införandet av samiska i skolan har också inneburit sociala 
konsekvenser då många föräldrar såg tvåspråkigheten som ett socialt hinder vilket 
medförde att kunskapen inte fördes vidare till deras egna barn. På längre sikt 
innebar detta att viktiga kulturella seder, urgammal kunskap och språkanvändning 
gick förlorad (Samer 6 2019). Inom samiska kan man urskönja tre språkområden, 
Östsamiska, Centralsamiska och Sydsamiska, och dessa tre språkområden är 
uppdelade i nio underkategorier samt dialekter (ibid). 
 
Sápmi sträcker sig över Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges 
kust- och inland och norra Sveriges inland (se figur 2). Enligt Wiman (2014) kan 
bevis uppvisas för att området varit befolkat redan för 5000 år sedan och att 
samiska samhällen var etablerade 500 f.Kr. 
 

 
 Figur 2. Landområdet som täcks av Sápmi samernas nation. Källa: Samer 1 (2019) 
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Förklaringen till varför samerna blev ett nomadfolk skiljer sig åt mellan Sverige 
och Norge. Sverige menar att den externa påverkan genom svenska statens skatter 
under 1500-talet hade en stor betydelse, i Norge kopplas fenomenet snarare till 
interna faktorer så som minskat vilt (Gustafsson 2015).  
 
I kommande avsnitt behandlas några av de dokument som finns upprättande 
angående samernas rättigheter till marken och hur gränser flyttats och förändrats 
genom århundraden. Dessa dokument skulle kunna ligga till grund för att styrka 
samernas juridiska rätt till marken. 
 
4.4.1 Lappcodecillen 
 
Fram till 1750 levde samerna nomadliv, där de var fria att röra sig som de 
behövde, över stora ytor som sträckte sig över hela Skandinavien och Kolahalvön 
(Norberg 2105). Samerna betalade skatt till de styrande i Skandinavien och 
Ryssland för att garanteras ett visst skydd men i övrigt levde de sina liv fria från 
inblandning av staten. 1750 tillkommer ett gränstraktat, som en följd av att de 
skandinaviska rikena och Ryssland förklarar sig som ägare till samiskt territorium 
och delar upp marken emellan sig. I och med detta dras nya gränser som delar upp 
marken som samerna tidigare rört sig fritt över (se figur 3).  
 
I gränstraktatet finns ett tillägg, Lappcodecillen, som bekräftar samernas rätt att 
fortsätta sitt traditionella levnadsätt på sina områden Norberg (2015). Samerna har 
enligt Lappcodecillen rätt att korsa gränsen mellan Sverige och Norge och mot en 
liten avgift hade de också rätt att använda land och vatten i det andra landet på 
samma villkor som det landets egna medborgare (Samer 3 2019). I 
Lappcodecillen står det också att samerna äger sina skatteland (Lundmark 1998). 
En begränsning för samerna i och med Lappcodecillen var att de inte längre fick 
äga mark mer än ett land (Norrhem 2015). 
 

 
Figur 3. Illustration över gränser som tillkommer inom Sápmi mellan 1751-1944 källa: Samer 2 
(2019). 
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4.4.2 Inskränkningar av sameland under 1800 och 1900-talet 
 
Under 1800-talet ökar inskränkningarna i samernas markrättigheter och enligt 
Norberg (2015) rör det sig om en regelrätt kolonisering av samernas marker. 
Samerna erkändes nyttjanderätt samtidigt som nybyggare uppmanades att bosätta 
sig där då landet ansågs obrukat. Den gruvindustri som staten uppförde under 
denna period försvårade för samernas renskötsel genom att deras möjligheter att 
förflytta sig över stora ytor begränsades av gruvnäringen (ibid). Under 1800-talets 
senare hälft flyttas förvaltningen av markerna till länsstyrelsen och trots att 
samerna betalat skatt för marken erkänns de inte som rättmätiga ägare.  
 
I mitten av 1800-talet hade hälften av Sápmi koloniserats och processen hotade att 
utplåna hela samefolket enligt Norberg (2015). Vid samma tidpunkt stängdes 
gränsen mellan Norge och Finland och förflyttning av renar blev förbjudet (Samer 
3 2019). Svenska myndigheterna drar under slutet av 1880-talet en odlingsgräns 
genom hela Lappland och på det sättet delas marken i två delar, där samerna 
förväntas anpassa sig till den nya mindre ytan (Norberg 2015). Enligt kartan som 
kan ses i bilaga 4 så dras den nya gränsen mycket närmare fjällkedjan än den som 
drogs i samband med Lappkodicillens uppkomst för att skydda de samiska 
markrättigheterna (Lundmark 1998). År 1889 stängdes även gränsen mellan 
Sverige och Finland för förflyttning av renar (Samer 3 2019). 
 
Renbetesfrågan var under kommande årtionden en fortsatt svårlöst konflikt. 1919 
enades parterna om en renbeteskonvention, vilken medförde starkt begränsade 
renbetesområden för de svenska samerna i Norge. Situationen blev ohållbar i de 
nordligaste renbetesområdena i Sverige där betesmarkerna inte räckte till. Den 
svenska staten tvingade under denna period renskötande familjer att flytta söderut 
(Samer 3 2019). 
 
4.4.3 Geddas karta 
 
Enligt Norstedt (2015) ritades den första kartan som visar det samiska landskapets 
område redan 1671. Den tillkom på uppmaning av Västerbottens landshövding 
Johan Graan då han ville öka invånarantalet i detta stora län som på denna tid 
sträckte sig över alla lappmarker på båda sidorna om Bottenhavet (ibid). 
Etableringen av nya jordbrukare skulle inte ske på bekostnad av samernas tillgång 
till marken utan genom att de nya invånarna skulle använda de resurser som 
samerna inte utnyttjade, främst ängsmark och lövskog. Sina land och fiskevatten 
skulle samerna behålla (ibid).  
 
Enligt Lundmark (1998) så skulle nya etableringar stoppas om det visade sig att 
renskötseln och fisket påverkades. För att skaffa sig kunskaper om dessa 
lappmarker skickades lantmätaren Jonas Persson Gedda och notarien Anders 
Olofsson Holm ut för att kartlägga Sápmi (Norstedt 2015). Enligt Norstedt (2015) 
resulterade denna resa i en mycket annorlunda karta (se figur 4) ritad av Gedda. 
Kartan täcker en yta som är ca 30 mil lång och 10 mil bred. Vid denna period var 
området enbart befolkat av samer. Enligt Norstedt var kartans syfte att kartlägga 
området inför en kommande kolonisering men det blev också en beskrivning av 
hur området såg ut när det ännu var styrdes av den samiska urbefolkningen.  
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Kartan innehåller geografisk information om nästan alla större sjöar och 
vattendrag och de är förenade med varandra på ett sätt som stämmer mycket väl 
överens med hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Utöver sjöar och vattendrag 
visar kartan också kulturella företeelser så som skogsamiska visten, vilka är 
markerade med gula trianglar. Dessa visten är numer näst intill helt försvunna 
(Norstedt 2015). I kartan finns också information om gränserna för de 37 
lappskattelanden, där gränserna markeras av en tunn gul linje som avgränsar dem 
från varandra. För dessa områden betalade de enskilda samer som brukade marken 
skatt.       
 

Figur 4. Västerbottens län. Del av Geddas karta över Lycksele (Umeå) lappmark från 1671. Källa: 
Riksarkivets ämnessamlingar kartor. Refkod SE/RA/755/755.1/#/0047:00001 
  
4.4.4 Siida: samernas sätt att dra gränser 
 
Tervaniemi & Magga nämner i boken Knowing from the indigenous north (2019) 
att samernas samhällen traditionellt sett varit organiserade i något som kallas siida 
vilket var en uppdelning av områden mellan både dem i den närmaste familjen 
men också mellan andra släktingar. Marken var uppdelad i områden som brukades 
dagligen och i områden som användes mer sällan vilka sågs som en förlängning 
av den mark som behövdes för det dagliga levernet. Områdena avgränsades inte 
från varandra med synliga gränsdragningar i naturen utan samhällets invånare 
visste var gränserna för de olika användningsområdena gick och på vilket sätt de 
olika områdena skulle användas (Tervaniemi & Magga 2019).  
 
I samhällen som var baserade på rennäring så var siidans utformning långsmal för 
att följa den naturliga terrängen. Detta möjliggjorde det för samerna att använda 
olika betesmarker inom en siida och de kunde på det sättet följa med årets 
förändringar för att ha bete till renarna. Var samhället baserat på jakt var formen 
på siidan istället cirkulär (ibid). I och med att siidans utformning var så flexibel 
och kunde anpassas efter vilka behov samerna hade så fungerade den också 
mycket bra när det uppstod olika typer av kriser kopplat till behovet av mark och 
förflyttningar för att överleva (ibid). Siidans gränser har under årens lopp suddats 
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ut och försvunnit och ersatts med statens sätt att se på gränsdragningar. När detta 
gjordes togs ingen hänsyn till hur samerna såg på gränser (Tervaniemi & Magga 
2019).   
 
4.5 Markkonflikter mellan staten och samerna 
 
Samernas traditionella näring är jakt, fiske och renskötsel. Idag lever ungefär 2000 
samer på renskötsel och dominerande är fjällrenskötseln (Lundmark 1998). 
Fjällrenskötseln innebär att renarna vistas i högfjällen på sommaren för att sedan 
vandra ner till skogslandet på vintern. På hösten och våren befinner renarna sig i 
området mellan höglandet och skogslandet. Det andra sättet att bedriva renskötsel 
på är skogsrenskötseln och då befinner sig renarna på samma plats året runt (ibid).  
 
Det finns 51 samebyar i Sverige (se figur 6) dessa byar ligger spridda på ett 
område som stäcker sig från Idre i Dalarna till Könkämä vid Treriksröset. Varje 
by disponerar ett bestämt område för att bedriva sin renskötsel på. En sameby är 
inte en by utan ett geografiskt område där renskötsel bedrivs. Samebyn drivs som 
en ekonomisk och administrativ sammanslutning med en styrelse som skall 
företräda renägarna med deras gemensamma bästa som utgångspunkt (Sametinget 
2019).  
 
Enligt Lundmark grundar sig renskötselrätten i Sverige på urminneshävd och är 
förbehållen dem som är av samisk härkomst. 8 av samebyarna är så kallade 
koncessionssamebyar, i dessa bedrivs renskötseln med särskilt tillstånd. I 
koncessionssamebyar är renägaren en icke-samisk markägare men tillståndet att 
bedriva renskötsel innehas av en same i enlighet med svensk grundlag 
(Sametinget 2019). 
 
Det är framförallt rennäringen som har legat till grund för de flesta konflikterna 
mellan samerna och staten, det är dock inte det enda som markerar samernas 
särart men det är enligt Lundmark bara den som de har ensamrätt till.  Renar 
måste som nämnts tidigare flyttas mellan olika beten under året (se bilaga 3) och 
behöver tillgång till olika typer av beten beroende på årstid därför får ett ingrepp 
på ett begränsat område allvarliga konsekvenser för helheten (Lundmark 1998). 
 
I figur 5 visas hur gränserna för vad som är samernas land tryckts tillbaka. 
Skillnaden på gränsdragningen för lappmarksgränsen och odlingsgränsen är stor.  
De vita gränserna mellan byarna är ungefärliga och vissa vinterbeten samarbetar 
med varandra (Samer 5 2020).   
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Figur 5. Samebyar i Sverige med odlingsgränsen i grönt, lappmarksgränsen i grått och 
samebygränser i vitt. Källa: Samer 5 (2020) 
 
Från 1900-talets början fram till slutet på 60-talet var det som nämnts i tidigare 
stycken främst utbyggnaden av vattenkraft och tillgången till älvarna som skapade 
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problem.  Älvdalarna användes enligt Lundmark som flyttleder och de bärkraftiga 
isarna användes även de som flyttleder. Vid vattenreglering dämdes betesmarker 
och sommarvisten över och försvann, vilket resulterade i minskade beten och 
försvunna hem. Som nämnts i kapitel 2.3 i samband med Young teori angående 
självbestämmande, ska inte det större folket (majoriteten eller staten) begränsa, 
dominera eller ingripa på ett sätt som skulle gynna deras egna ändamål utan alla 
folk bör vara fria från den typen av dominans. Det som skedde vid dammbyggena 
under denna period tyder på det motsatta.    
 
Össbo (2015) skriver även hon att de tydligaste konsekvenserna av 
vattenkraftsutbyggnaden är den minskade ytan av betesmarkerna. Detta leder till 
ett ökat betestryck på de kvarvarande markerna samt svårigheter att förflytta 
djuren mellan olika beten på grund av uppsplittrade betesområden. 
 
Under slutet på 60-talet blev också skogsbruket ett problem för samernas 
rennäring. Lundmark (1998) nämner att den hänsynslösa kalhuggningen under 
denna tid ledde till att snön packades mycket hårdare på kalhyggena vilket gjorde 
att renarna inte kom åt sitt bete. Kalhuggningen ledde också till att den för renarna 
så livsviktiga hänglaven försvann. Ytterligare en påföljd av kalhuggningen var 
den markberedning som följde då stora spår plöjdes upp i marken vilket nästintill 
omöjliggjorde framkomligheten.   
 
4.6 Mapuche: en nation utan statstillhörighet 
 
4.6.1 Gemensamma krav på historiska minnen 
 
84% av Chiles urfolk är mapuche enligt Minority Rights Group International 
(MRGI 2019) det gör dem till antalet till den största gruppen av urfolk i hela Syd 
Amerika. Mapuche utgör 4 % av Chiles befolkning.  Historiskt sett har de liksom 
både samerna och kurderna lång gemensam historia kopplat till en geografisk 
plats. Den yta som de flesta mapuche levt på ligger i den centrala delen av Chile 
som kallas Central Valley, och stäcker sig från Anderna i öst till kustlinjen i väst 
och från Chacabuco Range i norr till Biobiofloden i söder (se figur 6). En mindre 
andel av mapucherna har levt i Neuquénprovinsen i Argentina.  

 
 
Figur 6. Södra Sydamerika som visar de oberoende Mapuchernas territorium i Chile innan 
militärockupationen 1862. Kartan är skapad av Jon Hill. (Crow, J. Stebbins, C.R. 2013 sid 20) 
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Historiskt sett har mapuche gått under benämningen Araukaner och är ett av de tre 
urfolk, Picunche, Mapuche och Huilliche, som spanska etnografer identifierade, 
idag kallar alla dessa urfolk sig för mapuche (Britannica 2020). Mapuchernas 
nation kallas för Wallmapu och arkeologiska spår av denna nation bekräftar att 
den funnits så lång tillbaka som för 12 000 år sedan. Ytan som Mapuchefolket 
levt på har liksom samernas Sápmi minimerats genom århundraden, från att täcka 
stora delar av Chile och södra Argentina till att nu vara centrerad till Central 
Valley i Chile (se figur 7).  
 

 
Figur 7. Förändring av den markyta som mapuche levt på. Källa: Internationalist commune 
(hämtad 2020-01-08) 
 
I november 1860 samlades över 3000 företrädare för mapuchefolket under 
överseende av chief Kilapan. Detta var enligt Mapuche International Link (2019)  
första gången som den konstituerande församlingen, Futa Kollog, sammanträdde 
och vid detta tillfälle deltog mapuchernas mest framgångsrika politiska, religiösa 
och militära ledare. Avsikten med denna sammankomst var att skapa en 
konstitutionell och ärftlig monarki över mapuchernas territorier i Araucania och 
Patagonien och den skulle komma att kallas Wallmapu (ibid). Denna nation kallas 
också för kungadömet av Araukanien och Patagonien. Kungadömet annekterades 
och ockuperades av Chile och Argentina under slutet av 1800-talet på ett mycket 
brutalt sätt (ibid). 
  
Enligt MRGI (2020) förblev mapuchernas nation oberoende under hela den 
koloniala period som stäcker sig över ca 300 år då spanjorerna koloniserade stora 
delar av den Sydamerikanska kontinenten. Det var först 1880 som mapuchernas 
territorium invaderades och ockuperades av den chilenska armen i och med detta 
drogs en gräns rakt igenom mapuchernas nation mellan de två staterna Chile och 
Argentina (ibid). 
 
I teorikapitlet nämns att möjligheten för att påverka beslut, går att koppla till 
närheten till beslutsfattarna eller genom att befinna sig i centrum för 
beslutsfattande. Fram till 1880 hade mapucherna haft ett medbestämmande och 
företrädare i frågor gällande marktillgång och rättigheter. När de avlägsnades från 
sina poster genom militära aktioner, förlorade mapucherna majoriteten av sina 
förfäders mark på grund av att de hamnade i periferin av beslutscenrum (ibid).  
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4.6.2 Gemensamt språk och kultur 
 
Mapudungun är mapuchernas språk vilket tillhör den araukiska språkgruppen. 
Språket är fortfarande vanligt i hemmen och i rituella sammanhang. Vid 
tidpunkten för de spanska erövrarnas ankomst till kontinenten var Mapudungun 
det dominerande språket om än inte det enda som talades i centrala Chile (Proel 
2019). I och med spanjorenars ankomst spreds mapuchernas språk över stora 
landytor då kolonisatörerna använde sig av det för att sprida den kristna tron till 
olika stamfolk. Språkets spridning avtog i och med att den chilenska och 
argentinska staten tog över makten över marken i slutet av 1800-talet (ibid). 
 
Mapudungun består av flera dialekter som är starkt kopplade till olika platser 
inom mapuchernas territorium. Vissa av dialekterna är starkt hotade då spanskan 
tar över och många av de som talar språket är i övre medelåldern (ibid). 
Mapudungun är mapuchernas egna ord för sitt språk och betyder ungefär jordens 
språk, medan kolonisatörerna kallar språket för araucano (ibid).  
 
Mapucherna har historiskt sett levt i symbios med naturen och på liknande sätt 
som samerna ansåg de att naturen var besjälad. Floder har haft stor betydelse inom 
mapuchernas kultur och har historisk sett varit avgörande som gränsdragningar i 
naturen. Ledaren inom mapucherna kallas för Ilongkos och spelar fortfarande en 
viktig roll inom mapuchernas sociala strukturer (Giminiani 2015). 
 
4.6.3 Gemensamt krav på territorium 
 
På 1920- talet, bildades de första politiska mapuche-organisationerna, Sociedad 
Caupolicán, Federación Araucana och Unión Araucana, som ett försvar för att 
bevara mapuchernas etiska identitet och stärka deras rättigheter. Dessa 
organisationer var inte baserade på mapuchernas traditionella samhällen utan var 
politiska organisationer vars syfte och mål framför allt kretsade runt 
markrättigheter och tillgång till utbildning (MRGI 2020).  
 
En av anledningarna till att markytan som mapucherna levt på fortsatt att minska 
kan enligt Giminiani (2015) vara, att staten fortfarande ser på gränser på samma 
sätt som kolonisatörerna som kom till Sydamerika gjorde. De förställningar som 
mapucherna hade om gränser, platser och egendom accepterades inte, utan nya 
gränser och maktförhållanden över markerna skapades (ibid).   
   
När det gäller krav på ersättning för den mark som tagits ifrån mapucherna menar 
Giminiani (2015) att staten försöker konvertera den mark som ägdes av förfäderna 
till mätbara ersättningar för mapucherna. När detta görs tas inte hänsyn till de 
topografiska förutsättningarna som marken de tidigare levde av hade. När staten 
erbjuder annan mark som kompensation så motsvarar den marken inte de 
kulturella värdena och identitetmarkörer som finns kopplade till de platser där 
mapuchernas förfäder levde (ibid). Genom att erbjuda annan mark som 
kompensation behöver inte staten ta konflikten med de nuvarande markägarna 
(ibid).  
 
Giminiani (2015) menar att det sätt som den Chilenska staten försöker återskapa 
mapuchernas forna territorium på, bygger på att eliminera de flytande gränser som 
är synonymt med den typen av nomadliv som mapucherna traditionellt levt. Dessa 
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flytande gränser står i begreppsmässig motsats till statens definition av 
gränsdragningar. Den mark staten vill ge mapucherna tillbaka har inte samma 
värde som den mark deras förfäder brukade. Det rör sig sällan om ekonomiska 
tillgångar kopplade till marken utan snarare de kulturella och historiska 
innebörderna som finns kopplade till olika platser (ibid). 
 
4.6.4 Erkännande av självbestämmande  
 
1641 erkände Spanien mapuchefolkets territoriella oberoende och undertecknade 
ett fördrag mellan den spanska kronan och mapuche som etablerade Bio-Bio 
floden som nationens norra gräns (Mapuche International Link 2019). Fördraget 
har därefter ratificerats av Spanien i 28 ömsesidiga avtal, vilka också Chile och 
Argentina undertecknat. 
 
Nationen Wallmapu har från och till sedan dess uppkomst accepterats av olika 
stater och under perioder under 1900-talet har även Chile och Argentina 
accepterat dess självbestämmande. Enligt MRGI (2020) stiftade regeringen under 
ledning av Salvador Allende (1970-73) en Urfolks Lag som erkänner den 
särpräglade kultur och historia som definierar mapucherna i Chile. Vid denna 
tidpunkt påbörjade staten ett arbete med att återställa mapuchernas tillgång till 
kommunal mark. Arbetet fick ett abrupt slut i och med Pinochets 
maktövertagande då processen blev den omvända. Ett stort antal av mapuchernas 
ledare mördades eller utvisades från landet, andra hotades och fick fly för att leva 
i exil (ibid). 
 
Enligt MRGI (2020) har mapuchernas under 2000-talet fortsatt hävda sina 
rättigheter som urfolk med stöd av de internationella mänskorättsorganisationerna 
genom protester mot regeringen. Dessa protester har lett till arresteringar av flera 
av mapuchernas frontfigurer, något som har fått stor spridning inom global media. 
Den globala spridningen har ökat medvetenheten om hur mapucherna behandlas 
av den styrande regeringen hos människor världen över. Något som i sin tur lett 
till ett ökat tryck på regeringen på att förändra sitt sätt att bemöta mapucherna 
krav på erkännande. Trots detta har mapucherna väldigt liten representation i de 
beslutsfattande organisationerna i Chile, enligt Youngs teori (kap 2.3) föreligger 
det således ett ojämlikt maktförhållande mellan de olika parterna. För att skapa 
förändring och större möjlighet till självbestämmande bildade mapucherna under 
2008 ett nytt politiskt parti, Wallmapuwen, vilka har som ett av sina främsta mål 
att uppnå självstyre.  
 
Utvecklingen mot ett större erkännande går fortfarande väldigt långsamt enligt 
MRGI (2020). Så sent som 2015 ingrep regeringen och avlägsnade en guvernör i 
Araucania från sin post, då han öppet hade förespråkat politiska och rättsliga 
reformer för att bekräfta Mapuchernas rättigheter. Enligt MRGI (2020) är området 
Araucania, där de flesta av mapucherna i Chile lever fortfarande det fattigaste 
området och mapucherna tillhör de fattigaste, minst utbildade och mest 
undernärda bland befolkningen i Chile.   
  
   



  
 

27 

4.7 Kurderna en nation utan statstillhörighet 
 
4.7.1 Gemensamma krav på historiska minnen 
 
Kurder är ett urfolk som i likhet med samerna har en lång gemensam historia 
kopplat till ett geografiskt område. Det finns dock ingen allmänt accepterad 
geografisk definition av Kurdistan som det gör av Sápmi och det har det heller 
aldrig gjort (Karlsson 2017). Kurdistan har i likhet med Sápmi aldrig varit erkänt 
som en statlig eller politisk enhet trots att de tidigaste anteckningarna om 
Kurdistan är från 1000-talet och då var det persiska namnet på en provins som 
sträckte sig över nästan hela mellanöstern (ibid).   
 
Om Kurdistan skall definieras efter det område där det finns kurdisk majoritet 
(figur 8) så är det idag ett område som är uppdelat över de tre staterna Turkiet, 
Iran och Irak och till ytan är området ungefär lika stort som Frankrike (Karlsson 
2017). Hur många kurder det finns i världen finns det ingen riktig siffra på då 
flera av de stater där de lever inte erkänner dess existens som ett kurdiskt folk utan 
har andra namn på dem som till exempel Turkiet där de istället kallar dem för 
”bergsturkar” (ibid). Uppskattningsvis ligger antalet kurder mellan 25 till 30 
miljoner (ibid). 
 
 

 
Figur 8. Områden med kurdisk majoritet (Karlsson 2017 sid10) 
 
4.7.2 Gemensamt språk 
 
Enligt Karlsson (2008) har kurderna sitt språk kurdiska, men den talas inte på 
samma sätt av alla kurder utan delas in i tre stora grupper inom vilka det finns en 
rad olika dialekter (se figur 9). Enligt Karlsson (2008) är den största 
språkgruppen, kurmandji vilken betecknas som nordkurdisk och som i figur 9 är 
den ljusaste gråa i sydöstra Turkiet. Den näst största språkgruppen är sorani och 
den talas framförallt i de södra delarna av den kurdiska regionen, i figur 9 är det 
den något mörkare grå i norra Iran på gränsen mellan Iran och Turkmenistan och 
på gränsen mellan Iran och Irak, den tredje språkgruppen är zazaki, även kallad 
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dimli (ibid) vilken talas på spridda platser inom regionen och är markerad med 
mörkgrå på spridda platser i Turkiet i figur 9.  
 
Gemensamt för alla språken och dess dialekter är enligt Karlsson (2008) att de 
tillhör den västliga gruppen av de iranska språken och därför skiljer sig radikalt 
från den turkiska språkfamiljen och från det semitiska som deras arabisktalande 
grannar tillhör. De kurdiska språken är som indoeuropeiska språk närmare 
besläktade med svenskan än med det turkiska och det semitiska (ibid).   
 

 
Figur 9. Karta över var de olika formerna av kurdiskan talas (Karlsson 2017 sid 14)    
 
Vid flera olika tillfällen under kurdernas historia har de kurdiska språken varit 
förbjudna och därför har de utvecklats olika. I Turkiet var kurdiskan helt 
förbjuden under en lång tid och i Irak har det från och till under bara det senaste 
århundradet varit starkt begränsat under vissa tider till att under andra varit erkänt 
som ett av landets två officiella språk (Karlsson 2017). I Iran däremot har det 
enligt Karlsson (2017) aldrig varit möjligt att förbjuda den form av kurdiska som 
talas där då deras egna språk farsi är så nära besläktat med kurmandji och sorani. 
  
4.7.3 Gemensamt krav på territorium 
 
Enligt Karlsson (2017) skulle Storkurdistan existens endast vara rimligt om 
grupper som levt åtskilda i fyra olika stater i över 100 år fogade sig samman. De 
olika kurdiska grupperna har genom åren utvecklats på olika sätt när det gäller 
nationell medvetenhet, kultur och politiskt inriktning, vilket enligt Karlsson 
(2017) innebär att risken för interna maktkonflikter är mycket stor. Kurderna är 
alltså inte eniga i sin nationella strävan och ett enat Kurdistan skulle enligt 
Karlsson (2017) endast vara möjligt om alla stater i hela den regionen där de lever 
idag skulle kollapsa helt. Karlsson (2017) nämner att det inte heller finns någon 
tydlig ledarfigur hos kurderna, utan deras historia präglas av stamtänkande och 
interna strider mellan olika kurdiska stammar. 
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4.7.4 Erkännande av självbestämmande  
 
Ingen av de stater där kurderna lever, Turkiet, Syrien, Irak och Iran är för ett enat 
Kurdistan och det är enligt Karlsson (2017) något som enat dessa länder politiskt 
sedan början på 1920-talet. Turkiet, Iran och Irak ingick 1937 i Saadabadpakten 
där de beslutade att bekämpa kurdisk separatism och nationella ambitioner (ibid).  
 
Problematiken som kurderna möter idag är till stor del kopplad till de mänskliga 
rättigheterna och medborgliga rättigheter i de stater där de lever. Det är endast 
Irak som erkänner dem som ett minoritetsfolk och i de övriga stater som de lever i 
är kurderna utsatta för många olika begränsningar när det handlar om deras kultur, 
utbildning och media på sitt egna språk (ibid).  
 
Gunter (2011) menar att ett sätt för kurderna att få större delaktighet i 
beslutsprocesser som berör de kurder som lever i Turkiet skulle kunna vara att 
organisationen PKK (Kurdistans arbetarparti) väljer att avväpna sig och på ett 
fredligt sätt försöker uppnå sina politiska mål.  Om Turkiet skulle välja att inte 
benämna PKK som en terroristorganisation och börja förhandla med dem, så 
skulle det enligt Gunter innebära att även EU och USA skulle kunna göra 
detsamma.   
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5 RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras det resultat som undersökningen kommit fram till. 
Resultaten bygger på den intervju som genomförts med Gunlög Fur som 
presenteras i kapitel 3 och på litteraturstudien som bygger på den tidigare 
forskning som redovisats i kapitel 4. I kapitel 5:3 redovisas resultatet av 
jämförelsestudien som genomförts genom en matris. 
 
5.1 I vilken utsträckning följs de överstatliga lagar och konventioner som 
skapats för att tillgodose urfolkens markrättigheter? 
 
I svaret på den första frågan i intervjun beskriver Gunlög hur hon anser att 
urfolkens situation när det gäller deras tillgång till marken ser ut: 
 

Urfolk är globalt sett trängda överallt. Det är svårare för stater att erkänna 
markrättigheter än det är att erkänna kulturella rättigheter. Det är så att de utsätts 
för påtryckningar att lämna ifrån sig eller flytta från mark.  
 
Det samma gäller när det handlar om rättigheter till vatten och till 
resursanvändningen av både vatten och mark, där de trängs undan från olika håll på 
grund utav industriella intressen eller staters och nationers behov. Det inte finns 
någon del i världen där urfolk har ett etablerat skydd.  

 
Gunlög nämner att en stor skillnad angående markrättigheter för urfolk har att 
göra med om de lever i en demokratisk stat eller inte, då det finns ett bättre 
retoriskt stöd i demokratiska länder. I realiteten så strandar arbetet med urfolkens 
rättigheter på majoritetssamhällets krav och önskemål och att det finns ett 
dominerande materiellt kapitalistiskt förhållningssätt till mark och resurser som 
sätter agendan för hur urfolks rättigheter kan förstås.  
 
Gunlögs argument stämmer väl överens med den tidigare forskning som 
presenteras i kapitel 4.6.3 där också Giminiani (2015) talar om ett förändrat sätt 
att se på markens värde som inte stämmer överens med hur urfolket värderar 
marken. Gunlög förklarar vidare på vilket sätt hon anser att tillgången till mark 
förändrats sedan kolonisationen: 
  

Något som blivit tydligt genom historien när det handlar om urfolkens konflikter 
med koloniserande samhällen är att den markanvändning som tidigare fanns inte 
baserades på fasta inhägnader. Inhägnaden i sig är en väldigt tydlig markering och 
den står för privatisering av mark. All mark privatiserades inte men samtidigt sker 
också en statlig inhägnad på olika sätt. Det här är ett förändrat markutnyttjande 
som utvecklats från att skydda marken från djuren till att hägna in boskapen. Att 
hägna in mark och på så sätt avgöra vem som äger marken oavsett om det är en 
individ eller stat är någonting som är främmade för de flesta urfolk.  
 
Det som skedde vid koloniseringen var att marken, vattnet och andra naturresurser 
blev till ting och föremål som går att äga och som alltså också kan säljas, brukas 
och avyttras. Detta står i väldigt stor motsättning till hur urfolken uppfattade mark 
och vatten som något man ingår i ett sammanhang med och de gjorde ingen 
skillnad mellan människa och natur utan uppfattar landskapet som besjälat på 
samma sätt som samhällen är. Urfolken brukar marken utifrån behov inte utifrån 
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vinstintresse vilket är en stor skillnad mot hur kolonisatörerna uppfattade 
markanvändningen.  

 
 
För att tydliggöra hur rättigheten till mark ser olika ut för urfolk ur ett globalt 
perspektiv ger Gunlög exempel på hur olika två nationer som inte skrivit under 
ILO 169 agerar angående urfolks rättigheter:  
 

USA baserar sitt bemötande av urfolkens rättigheter på ”Treaties”, det vill säga 
avtal som är flera 100 år gamla. Där kan presidenten dock besluta annorlunda trots 
att det finns avtal, när det gäller vissa specifika nationella intressen. I Sverige har vi 
inte skrivit under några avtal men här har vi infört någon slags reglering angående 
samråd men huruvida det fungerar i praktiken eller har någon betydelse är väl mer 
marginellt. Det finns skillnader i hur urfolk har möjlighet att hävda sina rättigheter. 
Avtalen har visat sig kunna vara användbara på vissa ställen, beroende på om man 
har kunnat få ett starkt juridiskt stöd.  

 
Som ett värsta exempel på hur urfolks rättigheter förbises tar Gunlög upp 
Aboriginerna i Tasmanien och hur de där jagades som djur och i princip utrotades 
under 1800-talet vilket förstärkte uppfattningen om att de inte var riktiga 
människor. Gunlög nämner också det som händer just nu i Amazonas där urfolken 
systematiskt utsätts för våld och mord som sanktioneras av högsta ledningen i 
Brasilien.     
 
Gunlög beskriver att FN:s urfolksdeklaration och urfolkens rätt att äga, bruka och 
kontrollera land, territorier och naturresurser efterföljs på väldigt olika sätt 
globalt. Det framgår också i kapitel 4.7.4 där tidigare forskning visar att staterna 
där kurderna lever är eniga i att inte erkänna kurderna som et urfolk och därmed 
inte heller några markrättigheter. Gunlög beskriver att det enligt henne kan vara 
kopplat till att det finns två olika sätt att se på markägande historiskt: 
 

Det första sättet att se på markägande är att urfolk inte kan betraktats som juridisk 
kompetenta utan de har uppfattats som djur och kan därför inte ha en juridisk 
kompetens. Det var på grund av detta som det gick att bara flytta på dem som i 
exempelvis i Australien. I och med detta synsätt, att de var lägre stående individer, 
tog kolonisatörerna sig inte tid att förstå de befintliga uppfattningarna om 
territoriella uppdelningarna som redan fanns.  

 
I Nordamerika sågs urfolken som främmande nationer och därmed slöts avtal med 
dem. Detta började holländarna med på1600-talet för de kunde inte hävda att de var 
där först utan de började köpa mark och det var tvunget att göras med de rättmätiga 
ägarna, det vill säga urfolken och dessa avtal finns alltså kvar.  

 
I kapitel 4.6.1 redovisas hur mapuchernas markrättigheter sett ut genom historien 
och hur deras nation överlevde utan att bli koloniserade under en lång tid just tack 
vare att spanjorerna som anlände slöt avtal med dem då de inte kunde hävda att de 
var där först. 
 
Detta sätt användes också av svenskarna i Nya Sverige som utvecklade det till ett 
fungerande system, vilket hade att göra med enligt Gunlög, att de inte kunde 
hävda att de var där först, men det var också kopplat till de reella 
maktförhållandena på plats som hindrade dem från att bara gå in och ta över mark. 
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Enligt Gunlög har det visat sig att dessa avtal har gett en del urfolksättlingar en 
väldigt stark juridisk ställning då de kan visa att de ägde marken först och att de 
fått rättmätig betalning för den. Avtalen visar också vad det var som egentligen 
såldes, och dessa har visat sig vara användbara framförallt under den senare delen 
av 1900-talet. I kapitel 4.4.3 redovisas Geddas karta, ett dokument som uppfördes 
1671, som redovisar samevisten och lappskatteland. Förutom Geddas karta 
redogörs i kapitel 4.4.1 Lappcodecillen ett dokument från 17090-talet som 
behandlar äganderätten över marken. För samernas del har det visat sig svårt att 
hävda sedvanerätt trots att det finns dokument som redogör för deras närvaro   
 
Gunlög tar under intervjun upp komplexiteten i begreppet urfolk då det är en 
konstruktion, som blivit användbar i vissa delar av världen och i vissa inte. Det 
finns enligt Gunlög en diskussion runt användandet av begreppet urfolk. Som 
exempel tar hon upp Grönland; 
 

Grönlands folk använder inte begreppet urfolk om sig då de anser att det begreppet 
är kopplat till en tolkning av folkrätten och att etableringen av urfolksbegreppet i 
FNs terminologi kom på bekostnad av självständighetsanspråk.  
Vilket innebär att urfolk inte är att jämställa med begreppet folk som har rätt att 
kräva en egen stat. Detta är anledningen till att Grönland inte valt att anknyta till 
urfolksbegreppet då de vill ha självständighet. 

 
Som ett gott exempel på hur urfolks rättigheter förbättrats nämner Gunlög att 
situationen på Nya Zeeland har förbättrats avsevärt från mitten av 1900-talet och 
framåt. Det har inte skett på något självklart och enkelt sätt men staten har 
utvecklat en process för hur de ska förhålla sig angående urfolkens 
markrättigheter och naturresurser. Gunlög nämner också att Nya Zeeland är det 
enda landet där urfolket har ett etablerat skydd.  
  
5.2 I vilken utsträckning har samernas behov tillgodosetts vid konflikter med 
svenska staten? 
 
Skattelandet innebar enligt Gunlög att Sápmi delades upp längs dalgångar och det 
tillsattes en fogde som samerna betalade skatt till. Samerna såg på dessa skatter 
som en form av avtal mellan kronan och dem själva som berättigade dem skydd. 
Kronan å sin sida kunde genom skatteintäkter hävda äganderätt och bestämmande 
över ytan. Dessa lappskatteland kom att få samma ställning som motsvarade 
skattehemman och dessa kunde inte styras hur som hels av överheten. 
Lappskattelanden finns dokumenterade både i Geddas karta och i Lappcodecillen 
vilka presenteras i kapitel 4.4.2 och 4.4.3. Enligt Gunlög så innebar detta att så 
länge de betalade skatt så tillhörde marken brukaren. Vid denna tidpunkt var alltså 
konflikterna, som var kopplade till markanvändningen mellan samerna och staten, 
relativt få. 
 
När det handlar om samernas marktillgång över tid så nämner Gunlög följande: 

 
Fram till slutet på 1700-talet så finns det ett starkt rättsskydd för den samiska 
äganderätten men efter detta flyttas kontrollen över till länsstyrelserna och det blir 
en fogde som tar över kontrollen. I och med detta så börjar länen uppfatta att 
marken som samerna lever på som något som givits dem och inte som en rättighet. 
Det är vid denna tidpunkt som samernas markrättigheter börjar urholkas och det är 
under följande århundrade som den stora avyttringen av samernas mark sker.    
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På frågan om hur samerna delade upp Sápmi innan staten delade upp marken 
jämför Gunlög med hur urfolk globalt sett på uppdelning och gränsdragning och 
nämner att det är mycket liten skillnad dem emellan; ”Samerna liksom andra 
urfolk brukade marken utifrån behov, inte utifrån vinstintresse, vilket är en stor 
skillnad mot hur kolonisatörerna uppfattade markanvändningen.”  
 
Gunlög nämner att det inte någonstans i världen tagits hänsyn till de gränser och 
de förhållanden som fanns mellan naturen och urfolken. Den kapitalisering av 
marken som kom i och med kolonisationen är den samma oavsett var i världen 
den har ägt rum. Det stämmer väl överens med kapitel 4.4.2 som redogör för 
tidigare forskning och som hävdar att vid slutet av 1800-talet hade hälften av 
Sápmi koloniserats och processen hotade att utplåna hela samefolket. I kapitel 
4.6.4 redogörs för en liknande process i Wallmapu. 
 
Att Sverige genom historien tagit väldigt liten hänsyn till de gränser och 
förhållanden som existerade inom samiskt territorium, redogörs det för i flera 
avsnitt i kapitel 4.4. Gunlög beskriver samma skeende i Sverige som i övriga 
världen och att marken i och med koloniseringen:  
 

går från att vara besjälad med människorna som levt av och med den till att bli ett 
ting, ett föremål som går att äga och som alltså också kan säljas, brukas och 
avyttras. Detta står i väldigt stor motsättning till hur urfolken uppfattade mark och 
vatten som något man ingår i ett sammanhang med.” 

 
Gunlög nämner att vid unionsupplösningen 1905 skrivs samernas rättigheter helt 
ut och hon beskriver hur de samer som har visten på båda sidor om gränsen 
fråntas sin mark: 
 

Det som sker vid denna tidpunkt är mycket dramatisk. Den förändringen, för de 
renägare som har visten på båda sidorna av statsgränsen mellan Sverige och Norge, 
innebar att de tvingas skära mer sitt renantal och slakta renar och flera familjer 
tvångsförflyttas. Detta har att göra med unionsupplösningen men också med att 
skogarna får en större ekonomisk betydelse och av att gruvnäringen växer fram i 
Sverige.   

 
I FN:s urfolksdeklaration finns 6 artiklar som behandlar urfolkens rätt att äga, 
bruka och kontrollera land, territorier och naturresurser. Gunlög anser inte att 
staten Sverige förhåller sig på ett korrekt sätt i förhållande till 
urfolksdeklarationen: 
 

Jag tycker inte att de gör det då det finns en problematik i hur den svenska staten 
skall kunna vara konkurrenskraftig om de inte fortsätter utnyttja och exploatera de 
svenska naturresurserna i norr. Vilket alltid får trumfa urfolkens rättigheter. Det är 
på grund av detta som det är näst intill omöjligt för svenska staten att erkänna 
samernas rätt till mark och vatten.   
  

På frågan på vilket sätt har staten bemöter samernas rättigheter gällande marken 
sedan de fått kritik från FN:s rasdiskrimineringsinstitut (CERD) svarar Gunlög: 
  

De rättigheter som har kunnat tillges samerna har framför allt varit deras kulturella 
rättigheter. Språket och slöjden har skyddats men där emot när det gäller 
näringspolitiken så har samerna egentligen avtvingats all möjlighet att styra. 
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Samernas rättigheter har minskats över tid och på 1990-talet fråntogs de rätten till 
småviltsjakten och det är svårt att förstå varför inte samerna skulle ha samma 
förståelser och kunskap om detta som länsstyrelserna.        

 
Gunlög avslutar intervjun med att ta upp det paradoxala i att Sverige har gjort 
väldigt mycket för urfolk i andra länder men gör väldigt lite för sitt egna urfolk 
och vad som verkar bli konsekvensen av detta: 
 

I negativ mening så anpassas den svenska politiken till att engagera sig mindre i 
urfolkens situation globalt och är mindre engagerade internationellt och det finns 
nu partier som inte uttrycker stöd för samiska rättigheter, vilket resulterar i en 
mindre paradox på bekostnad av ett minskat stöd för urfolkens rättigheter.  

 
På frågan vilka naturresurser som framförallt varit orsak till markkonflikter 
globalt nämner Gunlög skog och mineral. I Sverige nämner Gunlög att det 
framförallt är skog som varit den vanligaste anledningen till konflikter. Som 
nämnts i kapitel 4.5 så har konflikterna också handlat om vattenkraft och 
gruvverksamhet. Ytterligare kopplingar till frekventa konflikter runt 
markanvändning är mark till uppodling och bebyggelser.   
 
Sveriges snabba industriella expansion och modernisering baseras enligt Gunlög 
på tre naturtillgångar, skogen, vattenkraften och gruvnäringen. Här blev Norrland 
framtidslandet men också historian. Sverige växer fram tack vare Norrland men 
Norrland blir utsuget. Gunlög anser att det finns goda anledningar till att tala om 
denna exploatering som en kolonialisering av samernas land och som också 
fortsätter. Denna åsikt återkommer i annan tidigare forskning och den delas med 
henne av flera forskare.  
 
5.3 Hur har tillgången till marken sett ut för två andra urfolk med liknande 
historia? 
 
Under denna rubrik redovisas de utvalda fakta om urfolken samer, mapuche och 
kurder som jämförelsestudien bygger på i form av en matris, benämnd tabell 1. I 
kapitel fyra presenteras de valda urfolken mer utförligt. Samerna är med i 
matrisen då det underlättar jämförelsen av dem med de övriga valda urfolken. En 
jämförande analys av urfolkens markrättigheter görs under rubrik 6.4 i 
analyskapitlet. 
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Tabell 1. Jämförande matris av samerna och de valda urfolken 
 
Namn på nation: Sápmi Kurdistan Wallmapu 
Ligger i: Norge, Finland, 

Sverige och 
Ryssland  

Irak, Iran, Turkiet 
och Syrien  

Argentina och Chile 

Antal: 80-100,000  25- 30 miljoner 1 miljon ca 
Gemensamt krav på 
territorium: 
 

Ja, Sápmi har 
tydligt definierats 
och vilken yta som 
avses är klarlagt 

Nej, det finns inga 
tydliga gränser för 
var Kurdistan börjar 
och slutar. 
Uppfattningarna går 
isär. 

Ja, Wallmapu finns 
tydligt definierat 
och är också ett eget 
kungadöme som 
tidigare erkänts av  
andra stater.  

Gemensamma krav 
på historiska 
minnen: 
 

Ja samerna har 
historiska minnen 
kopplat till 
specifika platser. 

Ja kurderna har 
historiska minnen 
kopplat till 
specifika platser. 

Ja mapuchena har 
historiska minnen 
kopplat till 
specifika platser. 

Gemensam kultur: 
 
 

Ja, samerna delar 
kulturella minnen 
som ofta är 
kopplade till 
specifika platser. 
Samerna är ett 
nomadfolk   

Nej, kurderna tillhör 
olika religioner och 
har på grund av det 
olika kulturella 
traditioner.   

Ja deras kulturella 
minnen är starkt 
kopplade till 
specifika platser 
som tillhört deras 
förfäder. Deras 
kulturella riter är 
även de kopplade 
till specifika 
geografiska platser. 

Gemensamt språk: 
 

Nej samiskan är 
indelad i 3 
språkområden som 
är geografiskt 
kopplade till var de 
talas och de är 
uppdelade på 9 
dialekter 

Nej kurdiskan 
består av 3 olika 
språkgrupper med 
flertalet olika 
dialekter, som är 
geografiskt 
kopplade till var de 
talas.   

Ja, mapudungun 
består av flertalet 
dialekter som är 
starkt kopplade till 
olika platser inom 
mapuchernas 
territorium vilka är 
släkt med varandra 
och har få 
skillnader. Nej,  det 
finns språkgrupper 
som bara talas av ett 
få tal och så har 
väldigt få likheter 
med mapudungun  

Erkännande av 
självbestämmande 
av de stater de lever 
inom 

Nej, samerna 
erkänns dock som 
urfolk, minoritet 
och folk av svenska 
staten. inget 
självbestämmande i 
form av ratificerat 
ILO.  
Ja, Norge har 
däremot ratificerat 
ILO 169 vilket 
borde ge dem 
självbestämmande  

Nej kurderna 
erkänns inget 
självbestämmande 
av några av de 
stater de lever inom. 
Irak erkänner dem 
dock som ett 
minoritetsfolk.  

Nej mapuchena 
erkänns inget 
självbestämmande i 
form av ratificerat 
ILO 169 av Chile 
eller Argentina. 
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6 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultatet som framkommit på uppsatsens 
frågeställningar. Utöver detta appliceras Youngs teori om rätten till 
självbestämmande på samerna, kurderna och mapuche. Då störst fokus i denna 
studie legat på samernas markrättigheter analyseras de därtill med hjälp av aktör- 
strukturteorin kopplat till makten över marken. Kapitlet avslutas med en analys 
där de tre urfolkens situation kopplat till markrättigheter jämförs. 
 
6.1 I vilken utsträckning följs de överstatliga lagar och konventioner som 
skapats för att tillgodose urfolkens markrättigheter? 
 
Inga av de tre urfolk som studerats i denna studie erkänns självbestämmande av de 
stater de lever inom och Gunlög Fur anser inte att urfolkens rättigheter tillgodoses 
på ett korrekt sätt.  
 
Youngs teori om rätten till självbestämmande bygger inte på att 
självbestämmande likställs med icke-ingripande utan betraktar självbestämmande 
som en form av icke-dominans. Vid en analys av de exempel som nämns i den 
tidigare forskningen framgår det att staterna handlat med en dominans över 
urfolken och inte respekterat deras gränsdragningar eller traditionella leverne. 
Relationen som framträder mellan urfolken och staten vid analysen av den tidigare 
forskningen stämmer väl överens med Youngs (2009) teori. Youngs teori bygger 
på dominansförhållandet mellan en aktör (staten) som har kapacitet att avsiktligt 
ingripa i någon annans handlingar och tar beslut och agerar till sin egen fördel på 
bekostnad av den andra parten (urfolken). Dessa ingrepp görs godtyckligt utan 
hänsyn till den andra partens intressen eller åsikter.  
 
Gunlög nämner i intervjun att när statens kommersiella intressen hamnar i konflikt 
med urfolkens intressen så är det staternas intressen som blir avgörande.  Liknade 
kopplingar går att se i den tidigare forskningen gällande mapuchena och deras rätt 
till marken där den Chilenska staten försöker kompensera med annan mark.    
 
På en av frågorna vid intervjun som genomfördes med Gunlög Fur så nämner hon 
att urfolk, som inte hävdar sin ställning som urfolk utan vänder sig direkt till 
innebörden av mänskliga rättigheter, har lättare att få tillgång till ”sin” mark med 
hjälp av gamla kartor och köpekontrakt och dokument då de flesta länder i världen 
ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter. Detta gör länderna juridiskt 
skyldiga att följa det som står där. Analysen av ett sådant tillvägagångssätt är 
förståeligt på grund av att så få länder ratificerat ILO 169 där urfolken skall ges 
självbestämmande över den mark som är deras sedan urminnes tider.  
 
Begreppet plats är inte samma för alla, och enligt Gren och Hallin har begreppet 
plats förändrats över tid från att platser haft inneboende väsen, en essens, till att 
vara sociala konstruktioner. En plats behöver inte ha koordinater för att vara en 
plats. Statens uppfattning om platsers betydelser skiljer sig från samernas 
uppfattningar om platsers betydelser (Gren sid 141).  Detta synsätt på plats 
stämmer väl överens med konflikterna som uppstår mellan staten och urfolk då 
deras uppfattningar om markrättigheter och platsers innebörder är grundade i helt 
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olika föreställningar. I den tidigare forskningen och intervjun med Gunlög, nämns 
detta som ett problem vid rätten till självbestämmande för urfolken. Är det möjligt 
att bara återgå till de flytande gränser som urfolken använt sig av? Svaret är 
troligtvis att det inte är möjligt.   
 
 
6.2 I vilken utsträckning har samernas behov tillgodosetts vid konflikter med 
svenska staten? 
 
Analys av tidigare litteratur om ämnet samer visar att staten genom århundraden 
har missbrukat sin makt i förhållande till samernas. Staten får skarp kritik i 
litteraturen angående att de inte ratificerat ILO 169. Svenska staten kan inte 
tillgodose samernas rättigheter så länge de konkurrerar med ekonomiska intressen. 
Då förbises urminneshävd och sedvanerätt trots att det finns kartor och dokument 
som visar på var vistena legat historiskt och att marken skattats för av samerna till 
staten.  
 
I Lappcodecillen (Lasko 1989) paragraf 4 står det att läsa att om en Lapp har 
sommarvisten på båda sidor om gränsen som är skattat för innan 1742 så har de 
rätt att välja vilken statsnation de vill tillhöra. Har samerna vinterskatteland på 
någon sida gränsen så är det i så fall på den sida detta territorium ligger, som blir 
den statsnation de kommer att tillhöra. De hade alltså inga valmöjligheter att 
fortsätta leva sitt liv på samma sätt som tidigare. Kopplat till Youngs teori om 
självbestämmande som presenteras i teorikapitlet så har staten agerat utifrån rollen 
som den dominerande makten och utfört sina handlingar godtyckligt utan hänsyn 
till den andra partens intressen eller åsikter.   
 
Vid analysen av de tidiga dokument som finns om hur samernas visten låg och de 
regler som upprättats via Lappcodecillen, kan frågan ställas: varför dessa 
dokument inte går att använda vid rättsliga tvister om mark? I intervjun med 
Gunlög nämns att likande dokument använts av urfolk på andra platser för att 
bevisa vem som var på plats först och där med har rätt till marken. 
 
6.3 Hur har tillgången till marken sett ut för två andra urfolk med liknande 
historia? 
 
6.3.1 Mapuche 
 
Det framgår av den tidigare forskningen som presenteras att mapuchernas 
markrättigheter begränsats mer och mer genom århundradena. Under 
kolonisationen av spanjorerna förhandlades ägandeskapet av marken mellan 
kolonisatörerna och dem. Under de senaste århundradena har Chile och Argentina 
inte förhandlat med mapucherna angående markrättigheterna utan ockuperat 
marken och genom våld tagit det som de ansett sig ha rätt till genom sina 
statsgränser.  Mapuchernas möjlighet till självbestämmande utifrån Youngs teori 
om icke-dominans och en icke inblandning från statens sida är applicerbar på 
mapuchernas situation. Detta då den tidigare forskningen visar att de inte haft 
stora möjligheter att påverka sin situation utan dominerats av majoriteten och 
fråntagits sina rättigheter utan hänsyn till deras intressen.     
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I konflikterna mellan mapuchena och staten Chile visar det sig vid en analys av 
den tidigare forskningen att marken spelar en stor roll som medskapare av 
urfolkens nationella identitet, vilket är ytterligare ett intressant perspektiv. 
Urfolkens förhållande till marken och olika platser är inte alltid kopplat till 
resurser som de behövt för sin överlevnad utan platser kan också ha betydelse som 
traditionsbärare eller som heliga. I och med detta blir återlämnandet av 
förfädernas mark än viktigare.  
 
Problematiken med att mapuchernas gränser var flytande hamnar i konflikt med 
staternas sätt att se på gränser som något som markerar ägandeskap och används 
för att värdera ytor.    
 
6.3.2 Kurder 
 
Kurdernas situation skiljer sig på många sätt ifrån de övriga urfolkens situation då 
de framförallt har präglats av många interna stridigheter historiskt. Kurderna 
tillhör också olika religioner vilket skiljer dem från de andra urfolken som 
studerats. Utifrån Youngs teori kring självbestämmande är de liksom de övriga 
urfolken som studerats helt dominerade av de stater de lever inom. I Turkiet har 
kurderna inte ens kallats vid sitt rätta namn, vilket gjort att de varit helt 
bortkopplade från beslutcentrum utan möjlighet till att påverka sina rättigheter.  
 
I kurdernas fall tyder analysen av den tidigare forskningen på att det anses vara 
mycket svårt att se att ett enat Kurdistan skulle kunna vara möjligt då regionen 
präglas av stora motsättningar, och så som nämns i kapitel 4.7.3 skulle det endast 
vara möjligt om alla stater i hela regionen där de lever idag skulle kollapsa helt 
(Karlsson 2017). 
 
Kurdernas situation skiljer sig också från de övriga i och med att de klassas som 
terrorister av vissa stater något som verkligen minimerar deras rättigheter. 
 
6.4 Jämförande analys av de tre urfolkens markrättigheter. 
 
Alla tre urfolken har det gemensamma att ingen av de stater de lever inom 
erkänner deras självbestämmande eller har ratificerat ILO169. Däremot ser det 
mycket olika när det gäller i vilken utsträckning urfolkens andra rättigheter 
erkänns och i vilken utsträckning staterna de lever inom bjuder in dem i olika 
processer. Urfolkens situation ser alltså väldigt likartad ut när det kommer till 
erkännande av självbestämmande och rättigheter till mark trots att det är väldigt 
stor skillnad på hur många de till antalet individer.  
 
De territorier de anser vara sina är för samerna och mapucherna definierat och 
dokumenterat genom historiska dokument. För kurderna är det inte på samma sätt 
utan där går definitionen av var Kurdistans gränser ligger isär.     
 
En stor skillnad mellan kurderna och de övriga två urfolken är att samerna och 
mapuchena inte har en historia som präglas av inbördes konflikter på samma sätt 
som kurdernas.  Ytterligare skillnader som framkommit är att vissa organisationer 
som drivs av kurder brukar våld för att nå sina politiska mål och därför också 
klassats som terrorister av stater och andra överstatliga myndigheter.   
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Inga av dessa urfolk har ett gemensamt språk utan deras språk är indelade i olika 
grupper och dessa grupper är sedan indelade i olika dialekter.  
 
Alla folken har historiska och kulturella kopplingar till specifika platser, där 
platsen i sig fyller en funktion och denna plats kan inte ersättas av en annan plats.        
 
6.5 Slutsats 
 
Slutsatsen av denna studie blir att de undersökta urfolkens rättigheter till mark ser 
ungefär lika ut oavsett vilken stat de lever inom. Något som både Össbo (2015)  
och Gunlög Fur nämner är att koloniala strukturer fortfarande styr staternas 
handlande och i och med detta så förbises urfolkens rättigheter. Urfolkens rätt till 
självbestämmande är väldigt begränsad och deras markintressen hamnar i stort 
sett alltid i skymundan för de ekonomiska intressen som styr staters agerande.  
 
Ytterligare en slutsats som kan dras efter att ha studerat urfolkens markrättigheter 
och staters förhållningssätt till att erkänna deras rätt till självbestämmande är att 
makten över marken inte ökar trots att staterna de lever inom erkänner dem som 
urfolk. Anledningen till detta kan vara att staterna inte ratificerat de överstatliga 
dokument som behandlar just självbestämmande och rättigheter kopplade till 
dessa.   
 
Slutligen kan en slutsats vara att många av urfolken lever i områden som 
fortfarande är relativt oexploaterade och de naturresurser som finns inom dessa 
områden är i många fall outnyttjade vilket gör att staternas ekonomiska intressen i 
markrättigheterna är stora. I dessa fall måste ett samarbete mellan urfolken och 
staterna implementeras. Detta för att urfolkens kunskaper, behov och erfarenheter 
skall kunna tas tillvara i symbios med staternas strävan efter en hållbar 
användning av naturresurser i framtiden.  
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7 SLUTDISKUSSION  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förändringar i makten över marken 
påverkat tillgången till marken för samerna som statslös nation.  
 
Under 1900-talet har överstatliga lagar och regelverk skapats för att garantera och 
definiera de rättigheter världens urfolk har till marken de levt av sedan urminnes 
tider. FNs urfolksdeklaration är det mest övergripande regelverk som skapats och 
tillsammans med ILO konventionen 169 har man från överstatligt håll försökt 
skapa en mer rättvis livssituation för urfolken.   
 
På grund av att marken i och med kolonisationen får ett nytt ekonomiskt värde, 
som skiljer sig fundamentalt från hur urfolken värderar marken utifrån dess 
betydelse som en jämbördig besjälad del av samhället, skapas en problematik i 
vad som är markens riktiga värde. Makten över marken förflyttas i och med 
kolonisationen till stater som inte har några historiska, geografiska eller kulturella 
kopplingar till marken. De människor som levt av och med marken sedan 
urminnes tider hamnar på detta sätt långt ifrån beslutcentrum vilket visat sig få 
stora konsekvenser för deras markrättigheter.   
 
Konflikter kopplade till markrättigheter handlar inte alltid om markens 
ekonomiska värde utan studier av tidigare forskning visar att markens betydelse 
kan vara rent kulturell. Giminiani beskriver situationen i Chile, där staten försöker 
ersätta mapuchernas förlorade mark med annan mark än den som deras förfäder 
levde av. Detta skapar nya konflikter då mapuchernas identitet är starkt kopplat 
till exakta platser som inte kan ersättas med andra. Platsens betydelse för 
individerna är alltså viktigare än markens ekonomiska värden. I kapitalismens 
århundrade är detta sätt att värdera svårt att kombinera med rådande normer. På 
vilket sätt skall stater och urfolksnationer mötas i dessa komplicerade frågor? 
Kanske är det tid att leta efter goda exempel och studera de stater som lyckats bäst 
med att ge urfolk ett starkare juridiskt skydd så som exemplet Nya Zeeland som 
Gunlög nämner?    
 
Gällande samernas situation så verkar konflikten mellan staten Sverige och 
samerna i stor utsträckning handla om samernas rätt till självbestämmande. Den 
tidigare forskningen visar att Sverige erkänner samerna som ett urfolk, en 
minoritet och som ett folk. I och med att Sverige inte ratificerat ILO 169 erkänns 
de inte självbestämmande i alla frågor. Rennäringen som är deras viktigaste 
näringsfråga ansvarar näringsdepartementet för och där har samerna långt till 
beslutscentrum. Övriga samefrågor ligger under kulturdepartementet och i dessa 
frågor har samerna givits stor möjlighet till självbestämmande. Vad beror det på 
att rennäringen ligger kvar under näringsdepartementet och alla övriga frågor är 
flyttade till kulturdepartementet? Anses inte samerna kunniga nog att hantera den 
näring som de levt av sedan urminnestider?  
 
Det nämns i intervjun med Gunlög att samerna så sent som på 1990-talet fråntogs 
självbestämmande över småviltsjakten och Gunlög ställer sig frågande till hur 
detta kunde ske. Skulle inte samerna vara lika kompetenta och kunniga i frågan 
som andra jaktkunniga? I januari 2020 dömde högsta domstolen dock till 
samernas fördel då det är Girjas sameby och inte staten som har rätt att upplåta 
småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen tack vare 
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urminnes hävd (Sveriges domstolar 2020). Detta måste anses vara ett stort steg i 
rätt riktning för samernas självbestämmande. 
 
Så som nämnts i teorikapitlet så samarbetar de samiska organisationerna i Norge, 
Finland, Sverige och Ryssland över statsgränserna för att få ökat inflytande och 
självbestämmande (Gustafsson 2015). Kanske är samarbete vägen som samerna 
måste gå för att skaffa sig tillräckligt mycket kraft för att från periferin kunna 
påverka dem som befinner sig i beslutscentrum?  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE  
 
Tema 1. Naturresurser 
1. Hur skulle du beskriva urfolkens situation när det gäller deras tillgång till 
marken? 
2. Hur anser du att urfolkens tillgång till den mark de levt av förändrats sedan 
kolonisationen?  
4. Vilka naturresurser är det framförallt som varit orsak till markkonflikter? 
5. Anser du att det finns likheter i hur urfolkens behandlats runt om i världen när 
det gäller deras tillgång till marken och markanvändning? Bästa/värsta exempel. 
6. Hur efterlevs FN:s urfolksdeklaration angående urfolkens rätt att äga, bruka och 
kontrollera land, territorier och naturresurser anser du?  
7. Generellt, vad skulle du vilja tillägga? 
  
Tema 2. Sápmis gränser 
1. Vilka gränser har använts vid uppdelningen av Sápmi? 
2. Hur delade samerna upp Sápmi innan staten delade upp marken? 
3. I vilken utsträckning anser du hänsyn har tagits till de gränser som samerna 
själva använt sig av? 
4. I FN:s urfolksdeklaration finns 6 artiklar som behandlar urfolkens rätt att äga, 
bruka och kontrollera land, territorier och naturresurser, hur anser du att svenska 
staten förhåller sig till detta?    
5. På vilket sätt har statens sätt att bemöta samernas rättigheter gällande marken 
sedan de fått kritik från FN:s rasdiskrimineringsinstitut?  
6. På vilket sätt anser du att saten har tillgodosett samernas behov vid konflikter 
dem emellan?  
7. Vad skulle du vilja tillägga specifikt angående samernas situation? 
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BILAGA 2 MISSIV BREV 
 
Informationskravet 
Intervjuerna som hålls kommer att beröra ämnet urfolk och deras förhållande till 
marken de levt på sedan urminnestider. Intervjuerna kommer att fokusera på 
individuella upplevelser och uppfattningar. Det är mycket känsliga ämnen som 
varit orsak till konflikter under en lång tid och där av berörs ämnet med största 
försiktighet.    
 
Samtyckeskravet 
När informanten valt att medverka som uppgiftslämnare så gör personen det 
utifrån förmedlare av sina egna upplevelser och iakttagande. Informanten kan när 
som helst välja att avsluta sin medverkan eller avstå från att svara på frågorna. 
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifterna om de personer som ingår i studien skall ges största konfidentialitet. 
Alla personuppgifter kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.  
Endast jag som utfört studien kommer att veta vem som medverkat i den och vem 
som sagt vad. Ingen av de medverkande kommer att omnämnas med sitt rätta 
namn eller på ett sådant sätt så att någon utomstående kan identifiera personen, 
detta är på grund av etiska skäl. Efter att arbetet är betygsatt kommer allt material 
att förstöras.  
 
Nyttjandekravet  
De uppgifter som samlats in om enskilda personer får endast användas för de 
forskningsändamål de är avsedda för. Jag som forskare kommer att ge alla 
deltagare i studien tillfälle att innan publicering ta del av den för att ge sina åsikter 
angående sin medverkan. Deltagarna i studien kommer också att bli erbjudna en 
kort redovisning av huvudresultaten och en möjlighet att ta del av bibliografiska 
uppgifter som använts i studien. Studien publiceras endast i vetenskapliga forum.  
 
För övriga upplysningar eller frågor vänligen kontakta mig eller min handledare: 
 
Handledare : 
Bosse Hansson 
Lektor Linnéuniversitetet  
0470708874 
bosse.hansson@lnu.se 
 
Studerande: 
Emma Ahlin 
Student Linnéuniversitetet  
0735001894 
e.ahlin@outlook.com  
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BILAGA 3 
Renens viktigaste områden inom beteslandet Gran Sameby 
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BILAGA 4 
 
Odlingsgränsen dragning och lappmarkens dragning. 
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Gränsdragningskommissionen för 
renskötselområdet, (Jo 2002:01) 
 
Karta  
 
Bilaga till betänkande 2006 
 
Kartan utgör ett komplement till texten i 
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på ett enkelt sätt åskådliggöra textens 
beskrivning av slutsatser och geografiska 
förhållanden. De på kartan särskilt angivna 
markeringarna är således inte så noggranna 
att de kan överföras till fastighetsnivå. Kartan 
bör läsas mot bakgrund av dessa 
förutsättningar. 
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