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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Samerna har historiskt sett varit bosatta i de nordliga delarna av Sverige, Norge, 

Finland och anslutande del i Ryssland. Ett område benämnt Sápmi. Inom detta 

vidsträckta område har det samiska folket sedan urminnes tid varit organiserade i 

olika byar som ursprungligen benämndes siida-samhällen. Dessa samhällen var 

knutna till mindre markområden inom Sápmi där hemmahörande samiska 

familjer levde och närde sig på jakt, fiske och insamling av bär och växter. De 

samer som hade renar, hade därutöver rätt att fritt förflytta sig mellan olika 

betesmarker inom dessa arealer. Vilken familj som skulle få disponera över vilka 

områden bestämdes av en församling och den så kallade byarätten. Det fanns 

med andra ord redan tidigt en bestämd ordning över de utpekade markområdena 

och om hur dess naturtillgångar skulle fördelas. Vanligtvis förflyttade sig de olika 

familjerna över samma områden år efter år, och deras rätt att ta del av siida-

samhällenas naturtillgångar överfördes från generation till generation. Det är i 

dessa siida-samhällen som dagens samebyar har sin grund.  1

Det var först under 1500-1600-talet som den svenska administrationen började 

verka i dessa områden och när statsgränserna därefter började dras, uppstod en 

tydlig störning i de samiska samhällena. Gränsdragningen mellan 

nationalstaterna, som varken tog hänsyn till samernas tidigare nyttjande av 

markerna eller övriga traditioner, kom att splittra det samiska folket och dess 

kulturella gemenskap. Från att ha varit ett folk med en gemensam kultur på 

gränsöverskridande landområden, kom de att genom en framskridande 

 SOU 2006:14 s 109 ff.; Samer, Sida – det samiska samhället; FN:s rapportör för 1

ursprungsbefolkningars rättigheter, UN doc. A/HRC/18/35/Add.2, para 3, 5 och 6.
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kolonialisering bli skilda minoriteter i de nya nationalstaterna.  Minoriteter på 2

marker som de så länge levt ostört på. 

Till följd av statliga intressen kom det samiska folket sålunda att förlora 

rådighet över sina mångåriga traditioner, markområden och naturtillgångar. 

Något som blev särskilt tydligt då staten inför början på 1900-talet uttryckte att 

samers markanvändning enbart hade grundat sig i ett så kallat lapprivilegie, 

vilket sades vara en förmån som rätteligen kunde återtas genom lagstiftning. Med 

grund i detta kom staten därefter att tillskrivas bättre rätt till de marker som 

samer traditionellt brukat, varpå det samiska folket jämväl kom att förlora 

rättigheter av privaträttslig karaktär till de marker som de sedan urminnes tid bott 

på.   3

Precis som för andra ursprungsbefolkningar, har marken en stor betydelse för 

det samiska folkets identitet. Såväl sociala som kulturella band knyts till mark 

och natur och relationen till de olika områdena kan sägas vara nästintill andlig.  4

Hela folkets identitet och levnadssätt är således starkt förankrat till traditionella 

marker, vilket gör att ett markintrång är mer än bara en ekonomisk förlust för det 

samiska folket. Det är ett intrång i det samiska folkets vardagsliv och själsliv. 

Med beaktande av markens betydelse och i förhållande till hur obarmhärtigt detta 

övertagande därav kan tyckas vara, finns dessvärre förhållandevis lite att läsa om 

detta. Dessa, tillsynes hänsynslösa, ingrepp och de efterföljande effekterna på 

den samiska identiteten tycks beklagligt nog ha tystats ned.  

Det finns dock de som outtröttligen höjer sina röster mot orättvisorna och som 

kastar ljus på den historia av oförätter som ägt rum inom vårt långa landet lagom. 

 FN:s rapportör för ursprungsbefolkningars rättigheter, UN doc. A/HRC/18/35/Add.2, para 7; SOU 2

2006:14 s 109 f. 

 Brännström, M, Juridisk Publikation 1/2018, s 29.3

 FN:s rapportör för ursprungsbefolkningars rättigheter, UN doc. A/HRC/18/35/Add.2, para 3; 4

Bantekas & Oette, s 474 ff.; Eriksson, M, Working Paper 2014:5, s 9 ff.; Anaya & Williams, 14 
Harvard Human Rights Journal 33 (2001), s 57 f. och s 84; Gilbert, J, s 1 ff. och s 170.

!  4



Maja Hagerman, historieförfattare och hedersdoktor vid Uppsala universitet, är 

en av dem. År 2015 publicerade hon boken Käraste Herman – Rasbiologen 

Herman Lundborgs gåta. Där kartlägger hon rasbiologen Herman Lundborgs liv. 

En man som hade ett fanatiskt intresse för det samiska folket och som senare 

kom att grunda det första, statligt ägda, rasbiologiska institutet. Förutom att Maja 

Hagerman berättar om hur Herman Lundborg hade en tro om att kunna rädda det 

svenska folket från degenererande rasblandning med samer, gestaltar hon där den 

statliga framfarten på samiska marker; 

”Gruvsamhället Kiruna växer i samma snabba takt, och planeras som ett socialt 
mönstersamhälle. I slutet av 1899 finns där åtta mantalsskrivna personer, tjugo år 
senare är den siffran 8 500. Människor flyttar dit från alla delar av landet för att 
arbeta framförallt i gruvindustrin. Så i Kiruna finns det extremt moderna och 
högteknologiska mitt i ett vilt och okänt landskap, med en exotisk urbefolkning 
och en lika exotisk natur. Det är en paradoxalt, lockande kombination av nytt och 
urgammalt. Men man talar väl inte så mycket om att Kirunagruvan ligger ovanför 
odlingsgränsen, alltså den gräns som svenska staten dragit för att visa var 
samernas markrättigheter börjar. Eller att samerna sedan länge bedrivit renskötsel 
i den trakt där Kiruna anläggs och gruvan startas.”  5

Vidare lyfter Maja Hagerman fram en artikel som Herman Lundborg lät 

tryckas i tidningen Ord & Bild, där han själv förutspådde markövertagandenas 

ödesdigra effekter på det samiska folket;  

”Lapparna eller samefolket, vilket sedan långliga tider tillbaka levat i mer eller 
mindre okvald besittning av detta så vidsträckta område, utgörande nästan en 
fjärdedel av hela Sverige, måste givetvis starkt påverkas av dessa nya 
förskjutningar i kolonisatorisk väg. Ett nomadfolk behöver ju väldiga 
landområden för att kunna leva och trivas. Inskränkas dessa genom 
framträngandet av en bofast befolkning, som på ett mera effektivt sätt än 
nomaderna förmår utnyttja landets naturliga resurser, så måste dessa senare 
antingen vika undan till otillgängligare trakter av landet, dit de bofastas kultur 
ännu ej nått, eller också förändra sitt ursprungliga liv och söka sig 
utkomstmöjligheter i likhet med de bofasta. Följden blir i regel den, att naturfolket 
ej förmår anpassa sig efter de nya förhållandena, utan dör ut eller går upp i det 
nya folket.”  6

 Hagerman, M, s 76.5

 A.a., s 84. 6
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Jag vill här framhålla att jag inte under några omständigheter ställer mig 

bakom Herman Lundborg och det rasbiologiska arbete han bedrev. Ovanstående 

citation sätter däremot ord på de effekter som följt av en internaliserad 

kolonialisering. Att dessa ord kom från en högt aktad läkare och professor så sent 

som på 1900-talet, visar dessutom på att det redan då funnits en samtida 

medvetenhet om vad som faktiskt pågick, och fortfarande pågår. En medvetenhet 

som sedermera förfinats, tystats ned och slutligen förträngts. En medvetenhet 

som en sanningskommission skulle kunna ta tillbaka. 

1.2 Frågeställning och syfte 
Internationella människorättsorgan har på senare tid gett ett varningens finger till 

Sverige. Detta då de ansett att det svenska rättsystemet allvarligt brister när det 

kommer till förverkligandet av folkrättsligt erkända urfolksrättigheter. Trots 

flertalet anmärkningar och efterfrågade lagreformer har dock inga större åtgärder 

vidtagits. Statens försök till förändring har visat sig vara tämligen tandlösa och 

urfolksrättigheter fortsätter därmed att konsekvent ignoreras och inskränkas av 

nationella rättstillämpare.  

För att komma till bukt med dessa löpande, statliga övergrepp mot det samiska 

folket finns nu ett förslag om att upprätta en samisk sanningskommission i 

Sverige. Dessa kvasi-juridiska kommissioner har använts i ett flertal andra länder 

för att komma till rätta med begångna människorättskränkningar och 

förhoppningen är nu att en sådan kommission, genom ett blottläggande av 

statliga oförätter och ett tillrättavisande av historien, skulle kunna sätta stopp för 

Sveriges utpekade kränkningar. Då förbiseendet av dessa övergrepp är allvarligt 

och då ett upprättande av en sanningskommission skulle kunna bidra till faktisk 

förändring finner jag förslaget högst intressant och aktuellt. Jag har för min 

uppsats därför valt att fördjupa mig inom detta kvasi-juridiska institut.  
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I förevarande arbete ämnar jag att mer specifikt utreda ifall en 

sanningskommission kan påverka det juridiska rättsområdet till den grad att 

åsidosatta rättigheter blir reella. För att kunna göra detta har jag valt att se till 

sanningskommissionernas eventuella påverkan i förhållande till en konkret 

rättighet. Tanken är att jag, genom en fördjupning i en rättighetskränkning, på ett 

mer lättbegripligt och konkret sätt ska kunna redogöra för huruvida en 

sanningskommission skulle kunna bidra till att förverkliga just den rättigheten. 

Då markrättigheterna, som ovan initierats, är en omtvistad och konfliktfylld fråga 

har jag valt att specifikt ta avstamp från urfolks folkrättsligt stadgade rätt till 

traditionella marker. Min frågeställning lyder därför som följer; kan ett 

upprättande av en samisk sanningskommission bidra till att samers folkrättsligt 

stadgade rätt till sina traditionella marker förverkligas? 

Härtill ska uppmärksammas att urfolksrätt är ett ytterst komplext och 

mångfacetterat område samt att sanningskommissioners juridiska effekter kan 

tyckas vara svåra att förutse. På grund därav kan jag redan initialt understryka att 

jag svårligen kommer att kunna beröra alla infallsvinklar i detta mångbottnade 

problemområde. Syftet med mitt arbete har av den anledningen inte varit att 

besvara alla frågor som kan tänkas uppkomma vid upprättandet av en 

sanningskommission. Istället har syftet varit att öppna upp en förståelse för vari 

konflikten gällande urfolksfrågor ligger och varför en förändring inom detta 

rättsområde svårligen kan uppnås på traditionellt, juridiskt vis. 

1.3 Metod 
För att besvara huruvida ett upprättande av en samisk sanningskommission skulle 

kunna bidra till ett förverkligande av samers rätt till sina traditionella marker 

ämnar jag att fastställa och systematisera såväl gällande folkrätt som gällande 

nationell rätt. I syfte att förstå samspelet mellan dessa rättsområden och hur en 

sanningskommission skulle kunna bidra till att minska diskrepansen mellan dessa 
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har jag vidare läst in mig på relevant doktrin och internationella dokument. 

Genom att analysera denna systematisering och få en fördjupad förståelse för de 

olika normsystemen, har jag kunnat identifiera smärtpunkten och följaktligen 

kunnat peka på vad som konkret behöver göras för att komma till rätta med 

rättighetskränkningarna. Mitt arbete har därmed grund i en rättsdogmatisk metod. 

1.4 Avgränsning 
Det finns ingen stadgad definition av urfolk, vilket kan var problematiskt då en 

diskussion om urfolksrättigheter följaktligen bidrar till frågor om vem som 

egentligen kan åtnjuta dessa rätter. Att definiera och konkretisera dessa 

rättighetsinnehavare är dock inte helt enkelt eftersom att en definition riskerar att 

skapa ytterligare konflikter och klyftor mellan urfolken och staterna.  Då denna 7

fråga i sig är ytterst känslig och komplicerad har jag valt att inte behandla den i 

förestående arbete. Andra flerdimensionella begrepp, såsom rättvisa och sanning, 

har också lämnats därhän. 

Sametinget, ett folkvalt organ och myndighet som arbetar för att bevara och 

utveckla den samiska kulturen, kommer att nämnas under arbetets gång. 

Anledningen till dess upprättande och dess precisa roll kommer däremot inte att 

beröras här. Det ska emellertid noteras att rätten till självstyre och det därigenom 

upprättade Sametinget har en avgörande roll för det fortsatta arbetet med de 

samiska rättigheterna.  8

Förutom de vidsträckta internationella instrument som jag valt att behandla 

finns ett flertal regionala instrument och institut som varit av vikt för det 

internationella arbetet med urfolksrättigheter. Bland annat har de 

interamerikanska institutens progressiva praxis kommit att bana väg för den 

 Åhrén, M, s 118 ff och s 143; ILA, s 6 ff. 7

 ILA, s 12 ff.8
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urfolksrättsliga förståelsen av de mer allmängiltiga instrumenten.  Trots dess 9

betydande praxisbildning, har jag valt att inte behandla dessa instrument och 

institut särskilt. Detta då jag anser att förståelsen för samers markrättigheter går 

att få ändå. Det ska däremot understrykas att den europeiska praxisbildningen 

överlag inte varit lika inkluderande eller progressiv vad gäller de kollektiva 

rättigheterna,  vilket naturligtvis kan förklara även den svenska återhållsamheten 10

inom detta område. 

1.5 Disposition  
Jag kommer att inleda mitt arbete genom att i avsnitt 2 redogöra för hur urfolks 

rätt till traditionella marker vuxit fram inom folkrätten. Detta kommer att göras 

tämligen ingående då kunnigheten om detta normsystems utveckling är av 

betydelse för förståelsen av rättighetens ställning inom svensk rätt, vilket 

följaktligen kommer att behandlas i avsnitt 3. I detta tredje avsnitt följer vidare 

en diskussion gällande rättighetens bindande verkan, i syfte att utröna huruvida 

Sverige är förpliktigad till att förvekliga urfolks rätt till sina traditionella marker 

eller inte. 

Efter att ha redogjort för de folkrättsliga reglerna och dess ställning inom 

nationell rätt kommer jag i avsnitt 4 att se till den nationella rätten. I detta avsnitt 

ämnar jag att visa hur svenska lagstiftare och rättstillämpare förhåller sig 

gentemot denna rättighet och på vilket sätt skyddet för urfolks rätt till mark 

brister. Då bristfälligheten vidare tycks ligga i en icke-existerande förståelse och 

kunskap kommer jag i avsnitt 5 att därefter behandla hur ett förverkligande av 

urfolks markrättighet är beroende av en kunnighet och medvetenhet om den 

samiska kulturen och historien. 

 Eriksson, M, Working Paper 2014:5, s 60 ff.9

 A.a., s 63 ff.10
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Efter att ha redovisat betydelsen av kunskap och förståelse kommer jag i 

avsnitt 6 att behandla sanningskommissioner som sådana. Jag kommer där att 

förklara institutets funktion och syfte rent allmänt, innan jag i avsnitt 7 slutligen 

behandlar det dagsaktuella förslaget om ett upprättande av en samisk 

sanningskommission i Sverige. För att vara en uppsats som handlar om 

sanningskommissioner kan tyckas att detta institut och förslag behandlas 

förhållandevis sent. För att förstå vad en sanningskommission skulle kunna ha 

för juridisk påverkan krävs däremot en initial och fördjupad förståelse för det 

folkrättsliga området och staternas skyldighet att uppfylla dessa regler nationellt. 

I avsnitt 8 sammanfattar jag slutligen vad jag redogjort för under arbetets gång 

och drar därefter slutsatser som besvarar min frågeställning. 

2 Från självbestämmanderätt, till rätt att 
äga traditionella marker 

2.1 Det statliga intresset 
Innan de relevanta folkrättsliga bestämmelserna för detta arbete berörs ska det  

understrykas att folkrätten är ett rättsområde där staterna utgör de huvudsakliga 

subjekten. Det är staterna som genom avtal, benämnda traktat, stiftar de 

internationella reglerna och folkrätten bygger följaktligen till stor del på 

avtalsrättsliga överenskommelser nationalstaterna emellan. Det är vidare staterna 

som utvecklar internationellt erkänd sedvanerätt, fastslår gällande principer och 

hjälper till att utveckla praxis och doktrin på området. Folkrätten ger således 

uttryck för de enskilda staternas intressen och är ett rättsområde som vilar på 

nationernas suveränitet gentemot varandra.  11

 Shaw, M, s 4 ff., s 51 ff., s 92, s 143 ff och s 153 ff.; Åhrén, M, s 28. 11
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2.2 De kollektiva rättigheternas framväxt 
Mänskliga rättigheter kom att bli en del av folkrätten efter andra världskrigets 

slut. Det var först då dessa frågor kom att bli en internationell angelägenhet och 

som staterna enades om att mänskliga rättigheter skulle inkorporeras i det 

internationella rättssystemet. Då folkrätten var, och fortfarande är, ett stats-

centrerat rättsområde starkt influerat av individualistisk liberalism kom däremot 

kollektiva rättigheter tillskrivna en hel grupp att länge att anses vara 

kontroversiella. Staterna var nämligen oroliga för att om ett folk skulle erhålla 

kollektiva rättigheter, skulle det i längden kunna utmana statssuveräniteten och 

staternas centrala roll på den internationella arenan. Det ansågs att det skulle 

kunna bana väg för att nationella minoriteter eventuellt skulle vilja bryta sig ur 

nationalstaterna och därmed sätta de befintliga staternas makt ur balans. 

Mänskliga rättigheter kom därför att initialt endast tillskrivas enskilda 

individer.   12

Inom det folkrättsliga området har det däremot kommit att utvecklats ett mer 

multikulturellt synsätt, vilket utmanat den länge dominerande individualistiska 

och stats-centrerade synen.  Detta har bland annat resulterat i att det 13

internationella samfundet medgett att vissa grupper är särskilt sårbara och 

därmed kräver ett förstärkt kollektivt skydd för att kunna kvarleva. Som ett 

exempel på grupper som kräver ett sådant kollektivt rättighetsskydd är världens 

urbefolkningar. Här ska uppmärksammas att det föreligger en skillnad mellan det 

rättighetsskydd som minoriteter sedan tidigare hade erhållit, och det 

rättighetsskydd som urfolk härmed kom att erhålla. Minoritetsrätter avser 

nämligen att skydda enskilda individer som tillhör den specifika 

minoritetsgruppen, medan urfolksrätter avser att skydda hela gruppen som sådan. 

 Bantekas & Oette, s 448 ff; Åhrén, M, s 28; Eriksson, M, Working Paper 2014:5, s 72. 12

 Åhrén, M, s 53 f.13
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När det kommer till just urfolk kom det internationella samfundet sålunda att inse 

att dessa gruppers hela existens hotades av majoritetssamhällenas assimilerande 

påverkan, varför det ansågs vara nödvändigt att upprätta särskilda rättigheter som 

kunde åtnjutas av hela kollektivet. Genom detta normskifte har urfolk successivt 

kunnat komma att erkännas som ett eget rättsligt subjekt inom folkrätten.   14

Härvid ska tilläggas att urfolk inte endast erhåller de rättigheter som de 

tillskrivs som grupp, utan att de självklart också uppbär rättigheter som enskilda 

individer.  15

2.3 Urfolks rätt till självbestämmande 
Det internationella samfundets insikt om urfolks sårbarhet, som uppstått till följd 

av mångårig kolonialisering, har bland annat resulterat i att en kollektiv 

självbestämmanderätt tolkats fram.  Självbestämmanderättens betydelse har 16

däremot inte varit liktydig sedan dess tillkomst och den har successivt utvecklats 

från en allmängiltig, icke-bindande princip till en bindande rättighet.  17

 FN-stadgan, som kom år 1945 och som Sverige är bunden till, var den första 

internationella rättskällan som kom att referera till ett folks rätt till 

självbestämmande. Då staterna såg rätten som ett hot mot stats-suveräniteten,  18

kom den nyvunna principen dock att utformas på ett restriktivt sätt så att den inte 

skulle kunna utmana staternas maktposition. Innan rätten kom till uttryck i 

stadgan klargjorde staterna därför att det inte skulle vara en princip som specifikt 

riktade sig till minoriteter eller andra delsegment av ett samhälle, utan att det 

 Bantekas & Oette, s 449 och s 464; Åhrén, M, s 84 f.; Eriksson, M, Working Paper 2014:5, s 4 ff.; 14

Anaya & Williams, 14 Harvard Human Rights Journal 33 (2001), s 55 f.

 Se exempelvis urfolksdeklarationen artikel 1.15

 Shaw, M, s 210 f. 16

 Gilbert, J, s 215 ff.17

 ILA, s 9. 18
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skulle vara en princip som avsåg att omfatta länders totala befolkning. Den 

ursprungliga självbestämmanderätten kom därmed inte att stärka situationen för 

olika folk inom ett land, utan utgjorde snarare någon slags allmängiltig princip 

länderna emellan.  19

År 1960 upprättade FN:s generalförsamling en icke-bindande deklaration om 

koloniala länders och folks självständighet,  vilken till viss mån kom att bredda 20

förståelsen för vilka som skulle omfattas av självbestämmanderätten. Senare, år 

1966, kom rätten tillslut att ta steget mot en bindande rättighet i samband med att 

den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

(ICCPR) samt den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter (ICESCR) antogs. Det ska här noteras att staterna vid 

antagandet av dessa konventioner fortsatt underströk att självbestämmanderätten 

inte skulle kunna omfatta minoriteter eller andra delsegment inom en stat. De 

som författade konventionernas självbestämmanderätt avsåg emellertid att vidga 

förståelsen av rätten något, varför det i den gemensamma artikeln går att utläsa 

att alla folk som sådana ska inkluderas.   21

Av konventionernas gemensamma artikel 1, vilken Sverige är bunden till att 

följa, framgår att alla folk fritt ska få bestämma sin politiska ställning och fritt 

ska få följa sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Rätten ger vidare 

alla folk möjlighet att förfoga över sina egna naturrikedomar och -tillgångar, 

samt garanterar att folk inte ska berövas möjligheterna till sin egna försörjning. 

Självbestämmanderätten i ovanstående rättskällor var initialt inte menad att  

ge urfolk ett kollektivt skydd. Detta betyder däremot inte att rättigheten inte på 

senare tid har kommit att få en sådan kollektiv betydelse till förmån för urfolk. 

 Åhrén, M, s 28; Gilbert, J, s 218.19

 FN:s deklaration om beviljande av självständighet åt koloniserade länder och folk, A/RES/20

1514(XV).

 Åhrén, M, s 31 ff.21
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Övervakningskommittéerna till ovanstående rättskällor har genom progressiv 

tolkning nämligen konstaterat att det föreligger ett starkt samband mellan rätten 

till självbestämmande och urfolks rätt till mark. Detta eftersom att det ansetts att 

ett bristfälligt skydd av urfolks marker, också förtar folkets möjlighet till att fritt 

få följa sin kulturella utveckling.  Människorättskommittéerna har på så sätt 22

öppnat upp för en urfolksrät ts l ig förståelse för den generel la 

självbestämmanderätten och ett rättsstridigt intrång på samiska marker kan av 

den anledningen också sägas u tgöra även en inkränkning av 

självbestämmanderätten. 

2.4 Urfolksdeklarationen 
Efter självbestämmanderättens utveckling kom FN och dess medlemsstater under 

1970- och 80-talet att ta ett tydligare steg i arbetet för urfolks kollektiva 

rättigheter. Det började år 1971, då FN:s ekonomiska och sociala råd tillsatte en 

kommission med uppdrag att utreda diskriminering mot ursprungsbefolkningar. I 

rapporten som följde, allmänt känd som Cobo-rapporten  efter författaren José 23

Martinez Cobo, underströks bland annat att FN:s arbete för urfolk borde lägga sin 

tonvikt på folkets egna utveckling och självbestämmande istället för på urfolkets 

integration med befolkningen runtomkring. Cobo-rapporten vann gehör hos 

samfundet som därefter upprättade en särskild arbetsgrupp för urfolksfrågor. En 

grupp som senare kom att presentera förslaget till den senare upprättade 

urfolksdeklarationen.  24

I FN:s urfolksdeklaration kom ett explicit skydd för urfolkens marker att ta 

form. I dess artikel 26 (1) stadgas att urbefolkning generellt har rätt till de 

 Gilbert, J, s 231 f.22

 FN: s underkommission för förebyggande av diskriminering och skydd av minoriteter, UN Doc E/23

CN.4/Sub.2/1986/7 & Adds. 1–4.

 Åhrén, M, s 83 ff.24
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marker, territorier och resurser som de traditionellt sett ägt, ockuperat eller på 

annat sätt brukat eller förvärvat. Det stadgas vidare i artikel 26 (2) att 

urbefolkningen har rätt att äga, bruka, utveckla och kontrollera de marker, 

territorier och resurser som de genom traditionellt ägarskap, ockupation, 

traditionellt brukande eller genom annat förvärvande besitter. Därutöver slås det 

fast i artikel 26 (3) att det ankommer på staterna att erkänna och beskydda dessa 

marker, territorier och resurser, samt att detta ska göras med hänsyn till urfolkens 

sedvanor och traditioner. Artikel 26 ger därmed uttryck för att urfolk bland annat 

har en faktisk äganderätt till de marker de traditionellt besuttit och brukat.  25

Därtill kommer markrättigheterna till uttryck i bland annat artikel 10 och 25 i 

urfolksdeklarationen, varav den tidigare garanterar att urfolk inte kan tvingas 

lämna sina marker utan ett föregående, fritt och informerat samtycke och varav 

den senare ser till att ett urfolk kan behålla och stärka sitt andliga band till sina 

traditionella marker.  Artikel 32 stadgar vidare att ett fritt och informerat 26

samtycke även krävs innan staterna kan godkänna en ansökan om ett projekt som 

direkt påverkar urfolkens marker. Det finns således ett krav på att staterna måste 

konsultera urfolk innan exempelvis en mineralutvinning beviljas. Några stater, 

däribland Sverige, har däremot anfört att artikel 32 inte kommer att innebära ett 

veto för urfolk i frågor om nationell resursutvinning.   27

Vid Sveriges godkännande gjordes ytterligare tydliggöranden gällande just 

markrättigheterna och självbestämmanderätten. Bland annat underströk den 

svenska representanten att självbestämmanderätten inte fick tolkas på så sätt att 

den skulle kunna utmana statssuveräniteten och att marktvister fortsatt skulle 

behöva ta hänsyn till och balansera motstående intressen. Trots att Sverige som 

 Åhrén, M, s 177 ff.; ILA, s 22 ff.; Gilbert, J, s 134 f. 25

 ILA, s 21 ff. 26

 A.a., s 24.27
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helhet var positiva och godkände deklarationen fanns vid antagandet ändå en 

återhållsamhet gällande de kollektiva rättigheternas framfart.  Några uttryckliga, 28

folkrättsenliga reservationer  gällande rättigheterna går däremot inte att finna, 29

varför Sverige inte heller helt kan frånsäga sig rättigheternas verkningar. 

2.5 ILO 169 
Under 1980-talet antogs en konvention som ytterligare stärkte skyddet av 

urfolksrättigheter, ILO 169. Konventionen tog, precis som urfolksdeklarationen, 

ett avsteg från den integrationsapproach som pekats ut i Cobo-rapporten och kom 

att tydligt formulera ett kollektivt ramverk för urfolk. Konventionen belyser 

vikten av respekt för urfolks särskilda samhällen, kulturer och levnadssätt, och 

understryker att det bör föras ett arbete för att dessa folk ska kunna samexistera 

parallellt med majoritetssamhällena.   30

Även ILO 169 tillerkänner ursprungsbefolkningar en uttrycklig äganderätt till 

sina marker. I artikel 14 i konventionen stadgas, likt i urfolksdeklarationens 

artikel 26, att urfolk har en kollektiv äganderätt till de marker som de traditionellt 

haft i anspråk. Därutöver stadgas att, för det fall de inte ensamma uppehållit sig 

på dessa marker utan att även andra haft anspråk på dessa områden, ska åtgärder i 

vart fall tas för att skydda urfolkets traditionella nyttjande av markerna. Artikeln 

ger således urfolk äganderätt till marker som de ensamma har besuttit och 

tillskriver urfolk en nyttjanderätt för det fall markerna samtidigt besuttits av 

andra.  31

 FN:s generalförsamling, pressmeddelande GA/10612 13/9 2007; ILA, s 2 ff.28

 Notera att det föreligger en skillnad mellan å ena sidan reservationer som gjorts i enlighet med 29

gällande folkrätt, vilka får juridisk effekt, och å andra sidan politiska uttalanden, vilka inte får 
rättsliga efterverkningar, se Shaw, M, s 663.

 Åhrén, M, s 95 ff.30

 A.a., s 174 f.; Gilbert, J, s 130 ff.31
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ILO 169 är det enda folkrättsliga instrumentet som ställer upp bindande 

urfolksrättigheter.  Sverige har dock inte ratificerat denna konvention ännu, 32

varför Sverige inte heller är direkt förpliktigad till att förverkliga de rättigheter 

som där stadgats. Den främsta anledningen till att detta inte har gjorts är de 

markrättigheter som staten därigenom riskerar att förlora.  33

2.6 En nordisk samekonvention 
Det finns ett förslag om att upprätta en nordisk samekonvention.  Förslaget är 34

utarbetat av en expertgrupp, som tillsatts av regeringarna och sametingen i 

Sverige, Norge och Finland. Denna konvention skulle genom dess artikel 34 

bland annat ge samer en uttrycklig rätt till land och vatten inom sina respektive 

nationer, vilket onekligen skulle vara av oerhörd betydelse för urfolksrättens 

fäste i svensk rätt.  

Den nordiska samekonventionens bestämmelser kommer förvisso redan till 

uttryck i de existerande folkrättsliga instrument som behandlats ovan, varför det 

påståtts att förslaget egentligen inte skapar några nya rättigheter för samer.  Det 35

har däremot argumenterats för att ett starkt, regionalt instrument som ytterligare 

stärker de befintliga urfolksrättigheterna ändock skulle kunna ha en betydande 

effekt för förverkligandet av rättigheterna i Sverige. Detta eftersom att det har 

visats på att ett samspel mellan olika internationella instrument bidragit till ett 

starkare skydd och ett mer harmoniserande förhållningssätt till dessa rättigheter.  36

Trots att den nordiska samekonventionen inte sägs bidra till något 

fundamentalt nytt, har förslaget mötts av stark kritik. Svenska samernas 

 Gilbert, J, s 303.32

 Sandberg, C, Samer 15/9 2015; Sametinget, Om ILO 169; SOU 1999:25 s 254 ff.33

 Sametinget, Förslag till nordisk samekonvention. 34

 Sametinget, Nordisk samekonvention.35

 Eriksson, M, Working Paper 2014:5, s 13 och s 55. 36
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riksungdomsförbund Sáminourra uttalar bland annat att förslaget som det nu är 

formulerat hotar markrättigheterna. Detta eftersom att det i förslaget fortfarande 

uttrycks att ömsesidig hänsyn till båda sidor ska tas vid ett förestående intrång, 

samt att en ekonomisk ersättning för förlorade marker är en accepterad 

kompensation. Något som enligt ungdomsförbundet snarare utraderar än stärker 

samers rätt till självbestämmande och mark.  Även Svenska samernas 37

riksförbund (SRR) och Samerådet förkastade det presenterade förslaget och 

menade att centrala delar av konventionen hade fått en helt oacceptabel 

utformning. SSR uttryckte bland annat att konventionens nuvarande upplägg inte 

gav samebyarna en möjlighet att neka industrietableringar på deras traditionella 

marker, vilket de menade att de skulle ha rätt till enligt folkrätten.  Samerådet 38

kritiserade vidare det faktum att varken Sametinget eller andra samiska 

representanter hade konsulterats vid utarbetandet av förslaget samt poängterade 

att det saknades en folkrättslig analys och ett bemötande av den internationella 

kritik som mottagits.  I likhet med nämnda kritiker ställde sig också 39

folkrättsjuristen Mattias Åhrén mot förslaget. Han menade på att 

konventionsförslaget som presenterats var värdelöst och att det visade på ett steg 

bakåt i frågan om arbetet med samers markrättigheter.  Staterna har däremot höjt 40

ett varningens finger för att förändra konventionsförslaget och anfört att arbetet i 

så fall måste börja om från noll.   41

Arbetet med den nordiska samekonvention är minst sagt konfliktfyllt och i 

skrivande stund är den ännu inte antagen. Sametinget, som initialt accepterade 

 Unga, M, NSD 17/1 2017.37

 Svenska samernas riksförbund, SSR begär omförhandling av Nordisk Samekonvention.38

 DS 2017:43 s 32. 39

 SVT Nyheter, Skarp kritik mot samekonvention.40

 Heikki, J, Sveriges Radio 31/8 2017.41
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förslagets utformning,  har i vart fall nu uttryckt att de vill se ett intensifierat 42

arbete och en omförhandling av konventionstexten.   43

2.7 Hur urfolksrätt kommit att införstås i individuella rättigheter 
Utöver de specifika markbestämmelser som behandlats ovan, har urfolks rätt till 

traditionella marker även ansetts kunna införstås i generella, individuella 

rättigheter.  Hur dessa individuella rättigheter kommit att få en kollektiv 44

innebörd till förmån för urfolk ska kortfattat exemplifieras nedan. 

2.7.1 Rätten till kultur 
Rätten till kultur finns stadgad i artikel 27 i den bindande konventionen ICCPR. 

Denna rätt har genom tolkning av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 

kommit att få en kollektiv betydelse. Kommittén har nämligen uttryckt att rätten 

till kultur utifrån ett urfolksrättsligt perspektiv bör innebära även en rätt till mark. 

Denna progressiva slutsats om att den individuella rätten till kultur indirekt 

innebär en rätt till urfolks traditionella marker, har kommittén ansett sig kunnat 

dra då urfolks identitet och kultur har en så pass stark förankring till specifika 

marker.  45

2.7.2 Egendomsrätten 
Rasdiskrimineringskonventionen är en konvention som varken innehåller 

uttryckliga kollektiva rättigheter eller bestämmelser som specifikt skyddar urfolk. 

Trots det har konventionens övervakningsorgan, rasdiskrimineringskommittén, 

uttryckt att konventionen är högst relevant för ursprungsbefolkningar och genom 

tolkning har kommittén vidare kunnat ge bestämmelserna en kollektiv 

 Sametingets yttrande dnr 70/06.42

 Sjöstedt, M, Sveriges radio 30/8 2017.43

 ILA, s 44. 44

 Åhrén, M, s 90 ff.; Gilbert, J, s 186 ff.45
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förståelse.  Bland annat har egendomsrätten i konventionens artikel 5 (d) (v), 46

som numera utgör internationellt bindande sedvanerätt, kommit att få en 

urfolksrättslig innebörd. Denna generellt och individuellt utformade 

egendomsrätt, har kommittén närmare bestämt ansett kunna omfatta de marker 

som urfolk traditionellt brukat och använt. Rasdiskrimineringskommitténs 

förståelse av egendomsrätten har senare bekräftats av andra internationella organ, 

såsom kommittén för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.  47

2.8 Markrättigheternas avgörande betydelse 
I ovanstående avsnitt har det redogjorts för hur det folkrättsliga området 

successivt kommit att utvecklas till den grad att urfolk nu erhåller rätt att äga de 

marker som de traditionellt har besuttit och nyttjat. Att denna utveckling har haft 

en avgörande betydelse för urfolk beror på att en äganderättsinnehavare har rätt 

att neka ett intrång på de marker denne äger. Detta eftersom att ett intrång 

rätteligen kräver ett förestående samtycke från rättighetshavaren. I annat fall sker 

ju en rättighetskränkning. Den som innehar äganderätt till ett markområde, kan 

således avgöra vilka som får tillgång till denna mark och inte.   48

Alltså, möjligheten att faktiskt ha en äganderätt till marken är av betydelse för 

ursprungsbefolkningar då de därigenom lagligen kan neka kommersiella aktörer 

från att exploatera marken. 

 Åhrén, M, s 120 f. 46

 A.a., s 165 f och s 176 ff.; Gilbert, J, s 120 ff.47

 Åhrén, M, s 202 f.48
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3 Markrättigheternas ställning inom 
svensk rätt 

3.1 Soft law 
Utöver alla de regler och normer som staterna är bundna till att följa, vilka i 

folkrättsliga termer benämns hard law, finns det rättskällor som staterna de facto 

inte är bundna till men som likväl är av betydelse, så kallad soft law. Dessa icke-

bindande normer kan komma till uttryck genom såväl upprättade dokument och 

instrument, som genom enskilda bestämmelser i ett i övrigt bindande traktat. 

Genom dessa soft law-bestämmelser kan stater uppmärksamma viktiga 

problemområden och enas om gemensamma målsättningar och dylikt, utan att för 

den skull binda upp sig.  49

V a d g ä l l e r F N - s t a d g a n , I C C P R , I C E S C R , s a m t 

rasdiskrimineringskonventionen, utgör dessa hard law som Sverige följaktligen 

är bundna till att följa. Som redogjorts för tidigare behandlar emellertid ingen av 

dessa källor uttryckliga kollektiva rättigheter, varför Sverige genom dessa 

instrument inte specifikt måste förverkliga just urfolks markrättigheter. Faktiska 

urfolksrättigheter går istället att finna i urfolksdeklarationen och ILO 169. Till 

skillnad från tidigare nämnda källor är Sverige däremot inte är bunden till att 

förverkliga dessa. Detta eftersom att urfolksdeklarationen utgör ett icke-

bindande, soft law-instrument och eftersom att ILO 169 ännu inte har ratificerats 

av Sverige. Sverige är följaktligen inte traktaträttsligt bunden till att förverkliga 

några av de kollektivt stadgade urfolksrättigheterna. 

 Shaw, M, s 49 ff., och s 83; Åhrén, M, s 65.49
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3.2 En utvecklad bundenhet 
Den strikta uppdelningen mellan bindande och icke-bindande rättskällor har 

emellertid kommit att ifrågasättas, varför Sveriges bundenhet till urfolks rätt till 

mark går att diskutera. Bland annat har frågan om bundenhet kommit att ställas 

på sin spets i situationer där soft law-bestämmelser klart återspeglar bindande 

hard law-bestämmelser. Här kan som exempel ses till artikel 3 i 

urfolksdeklarationen var en specifik självbestämmanderätt för urfolk finns 

stadgad. Denna icke-bindande bestämmelse om urfolks självbestämmanderätt 

reflekterar den allmänt utformade självbestämmanderätten som kommer till 

uttryck i den bindande gemensamma artikeln 1 i ICCPR samt ICESCR. Denna 

s a m s t ä m m i g h e t v i s a r p å a t t d e n i c k e - b i n d a n d e , k o l l e k t i v a 

självbestämmanderätten har en förankring i de bindande instrumenten, vilket 

följaktligen skulle kunna tala för att artikel 3 i deklarationen, trots dess 

klassificering som soft law, ger uttryck för en bindande norm.  En norm som 50

internationella övervakningsorgan genom progressiv tolkning dessutom ansett ge 

uttryck för markrättigheter. 

Vidare kan soft law-bestämmelser och -instrument bli bindande för det fall 

reglerna erhåller sedvanerättslig status. Inom folkrätten finns det nämligen en 

uppfattning om att vissa normer, såväl skrivna som oskrivna, blir bindande för 

staterna ifall en universell konsensus gällande normen råder och staterna 

följdriktigt agerar därefter.  Med stöd i detta finns det de som argumenterar för 51

att såväl urfolks rätt till mark som hela urfolksdeklarationen som sådan erhåller 

sedvanerättslig ställning, vilket ytterligare tillspetsar frågan om Sveriges 

bundenhet. För detta anförs att deklarationen och dess bestämmelser vunnit ett så 

pass utbrett och universellt stöd från det internationella samfundet att det 

 Åhrén, M, s 103 ff.50

 Shaw, M, s 51 ff. 51
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rimligen torde vara fråga om en erkänd sedvana. Något som följaktligen skulle 

ålägga Sverige att faktiskt förverkliga bland annat markrättigheterna som där 

stadgas.   52

Bestämmelsers kategorisering som soft law behöver alltså inte nödvändigtvis 

betyda att bestämmelserna inte är bindande, eller att bestämmelserna inte skulle 

kunna komma att bli bindande framöver. Det faktum att den formellt icke-

bindande urfolksdeklarationen kan finna stöd i bindande normer samt det faktum 

att konsensus gällande dess innehåll tycks vara så pass universellt att det kan vara 

fråga om bindande sedvanerätt, möjliggör således för markrättigheterna att 

erhålla en bindande verkan inom svensk rätt. 

3.2.1 Internationell kritik 
Att urfolks rätt till traditionella marker skulle vara bindande för Sverige tycks 

vidare kunna utrönas från den internationella kritik som Sverige mottagit. Den 23 

september 2013 publicerade FN:s rasdiskrimineringskommitté sina slutsatser och 

rekommendationer efter en granskning av Sverige. Där uttryckte kommittén en 

oro över att staten tillät intrång i rasdiskrimineringskonventionens stadgade 

egendomsrätt utan att samerna dessförinnan fått ge sitt samtycke. Med anledning 

därav rekommenderade kommittén Sverige att reformera den svenska 

lagstiftningen och vidta andra behövliga åtgärder för att samers rättigheter inte 

skulle kunna fortsätta åsidosättas. Exempelvis föreslogs att samers samtycke 

skulle behöva inhämtas för det fall industriella verksamheter ansökte om tillstånd 

på deras traditionella områden.   53

Fyra år senare, när Sverige stod inför ytterligare en granskning av kommittén, 

uppmärksammades initialt att Sverige hade vidtagit åtgärder med hänsyn till 

rekommendationerna i föregående rapport. Kommittén belyste då att Sverige år 

 ILA, s 2 ff och s 43; Gilbert, J, s 304.52

 FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD/C/SWE/CO/19-21, para 17. 53
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2014 hade reformerat de lagar som tillåter gruvverksamhet och att det nu fanns 

ett stärkt krav på samråd med samer i de fall då deras egendomsrätt berördes.  54

Det uttrycktes därmed att Sverige hade tagit ett steg i rätt riktning för 

upprätthållandet av samernas egendomsrätt. Kommittén begärde därefter att 

Sverige inför stundande granskning skulle presentera effekterna och resultaten av 

reformerna. Utöver detta efterfrågades dessutom ytterligare åtgärder som skulle 

kunna vidtas i syfte att bättre garantera samers rätt till traditionella marker.   55

Efter att ha mottagit efterfrågad information presenterade kommittén den 6 

juni 2018 sina slutsatser och rekommendationer till följd av granskningen. Där 

uttrycktes det att kommittén, trots Sveriges vidtagna åtgärder år 2014, var fortsatt 

bekymrad över det faktum att mineralutvinning och dylikt fortfarande kunde ske 

utan samers förestående samtycke i dessa frågor. Åtgärder för att lagstifta ett 

konkret samtycke i enlighet med internationella konventioner efterfrågades 

därför. Kommittén uttryckte vidare en oro över den generellt bristande 

lagstiftningen rörande samernas rätt till traditionella marker, varför det även 

ställdes ett krav på lagreformer som uttryckligen skulle kunna erbjuda ett 

tillräckligt skydd för denna rättighet.   56

Denna otillräcklighet i det nationella rättssystemet har kritiserats även från 

andra håll. Flertalet internationella övervakningskommittéer har påtalat att det 

föreligger brister när det kommer till upprätthållandet av samers rättigheter och 

det har uttryckts ett samstämmigt bekymmer över det faktum att samer 

fortfarande stöter på hinder när det kommer till nyttjandet av sina traditionella 

marker. Det har av den orsaken påpekats att Sverige behöver stärka de samiska 

rätterna, bland annat i fråga om markrättigheterna, och att en kraftansträngning 

 FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD/C/SWE/22-23, para 113-117.54

 FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD/C/SWE/Q/22-23, para 11-12.55

 FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD/C/SWE/CO/22-23, para 16-17(a)-(b).56
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behövs för att effektivt kunna försvara samers folkrättsliga skydd i nationella 

domstolar.   57

Ovanstående internationell kritik kan tyckas indikera att Sverige, genom 

progressiv tolkning av bindande individuella rättigheter, redan nu är förpliktigad 

till att förverkliga urfolks markrättigheter. 

3.2.2 Sveriges skyldighet att förverkliga urfolks markrättigheter 
Förankringen i hard law-instrument, universell och utbredd konsensus samt 

progressiv tolkning och internationell kritik, är omständigheter som talar för att  

dessa urfolksrättigheter uppnått en sedvanerättslig status, vilket följaktligen 

ålägger Sverige en skyldighet att förverkliga urfolks rätt till mark.  

Det ska däremot uppmärksammas att det finns länder som markant ställer sig 

mot denna påstådda bundenhet,  samt juridiska skolor som kritiserar den 58

uppkomna gråzonen mellan hard law och soft law och som följaktligen vill ha en 

fortsatt tydlig uppdelning mellan rättskällorna.  Det skulle därför kunna tyckas 59

vara allt för tidigt för att med tillräcklig styrka kunna påstå att urfolks 

markrättigheter vid dagens dato erhållit en bindande verkan. 

Att på ett uttömmande sätt kunna redogöra för innebörden av soft law och 

sedvanerätt samt för alla argument kring huruvida markrättigheterna är bindande 

för Sverige eller inte, finns det dessvärre inte utrymme för i denna uppsats. 

Frågan om folkrättslig bundenhet är helt enkelt alldeles för mångbottnad, vilket 

blir särskilt tydligt ifall en beaktar att det även finns en diskussion gällande 

huruvida soft law överhuvudtaget existerar. Något som mer eller mindre skulle 

 Europarådets ministerkommitté, CM/ResCMN(2013)2; Kommittén för de ekonomiska, sociala 57

och kulturella rättigheterna, UN doc. E/C.12/SWE/CO/6, para 13-16; FN:s kommitté för mänskliga 
rättigheter, UN doc. CCPR/C/SWE/CO/7, para 38-39; FN:s rapportör för ursprungsbefolkningars 
rättigheter, UN doc. A/HRC/18/35/Add.2, para 82-83; FN:s rapportör för ursprungsbefolkningars 
rättigheter, UN doc. A/HRC/33/42/Add.3, para 38-47.

 FN:s generalförsamling, UN Doc. A/61/PV.107, s 12 f.58

 Åhrén, M, s 65.59
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innebära att alla internationellt upprättade dokument skulle vara bindande för 

staterna.  Trots utebliven vidare fördjupning har ovanstående avsnitt kunnat visa 60

på att betydelsen av icke-bindande bestämmelser inte helt kan förringas och att 

staterna, trots en formell icke-bundenhet, kan komma att åläggas en skyldighet.  

Då rättigheternas gedignare fäste på det internationella planet svårligen kan 

förnekas och då ett flertal källor talar för att Sverige bör se över upprätthållandet 

av markrättigheterna kommer jag för mitt fortsatta arbete att utgå från att 

markrättigheterna erhållit en sedvanerättsliga status, vilket förpliktigar Sverige 

till att skydda urfolks rätt till sina traditionella marker.  

3.3 Möjligheterna till ett direkt förverkligande i nationell rätt 
Oaktat Sveriges bundenhet är förhållandet mellan den nationella rätten och 

folkrätten omdiskuterat i doktrinen. Å ena sidan finns det de som anser att 

folkrätten och den nationella rätten ska ses som delar i en gemensam, enhetlig 

rättsordning där folkrätten kan tillämpas direkt av internrättsliga institutioner. Å 

andra sidan finns det de som anser att folkrätten och den nationella rätten är två 

helt fristående rättsordningar där folkrätten uttryckligen måste inkorporeras i 

nationell rätt för att alls kunna tillämpas av nationella organ.  61

Enligt den sistnämnda, dualistiska teorin har de nationella rättstillämparna 

ingen skyldighet att praktisera något annat än nationellt stiftad rätt. Såvida 

folkrättsliga normer inte är inrättade i nationell lagstiftning har statliga 

institutioner därmed inte heller någon skyldighet att genomföra dessa 

folkrättsliga förpliktelser. Detta innebär inte att en nationell lag som står i strid 

med en bindande, internationell norm inte är ett folkrättsligt överträdande. Då 

folkrätten ställer sig neutral till hur en stat uppfyller sina folkrättsliga 

förpliktelser, kan en stat däremot bestämma att dessa normkonflikter istället ska 

 Klabbers, J, s 157 ff.60

 Bring, O, m.fl., s 54 f.61
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lösas genom faktiska lagändringar. Det åligger då lagstiftaren och inte 

rättstillämparen att åtgärda bristfälligheten och folkrättsstridiga, nationella lagar 

kan på så sätt fortsätta tillämpas.   62

Enligt den motstående monistiska synen kan de nationella rättstillämparna 

däremot vara direkt bundna till folkrätten utan att bestämmelserna dessförinnan 

har inkorporerats i intern lagstiftning. Detta medför att de nationella 

institutionerna kan applicera de folkrättsliga ramverken direkt i intern rätt.  63

Det svenska regelverket innehåller inga bestämmelser om folkrättens ställning 

inom svensk rätt. Inte heller finns det något klart ställningstagande eller 

samstämmig praxis gällande en konstitutionell monism eller dualism.  Av 64

svensk rättspraxis kan det generellt tyckas som att majoriteten ställt sig bakom ett 

dualistiskt synsätt. När det kommer till den internationella sedvanerätten tenderar  

däremot den monistiska skolan att ta över. I sedvanerättsliga fall har det nämligen 

visat sig att tillämparna är mer benägna att applicera de internationellt erkända 

sedvanorna, även om det inte finns ett uttryckligt stöd för det i svensk rätt.   65

En sådan direkt tillämpning av folkrättsliga regler, som inte uttryckligen stöds 

av nationell rätt, går i linje med det framväxande människorättsperspektivet som 

på senare tid kommit att antas av allt fler praktiserande jurister. Syftet med 

perspektivet är att på ett mer effektivt sätt kunna förverkliga de mänskliga 

rättigheterna i nationella rättssystem. Detta genom att vid alla beslut som rör 

enskilda individer beakta och väga in aktuella mänskliga rättigheter.   66

Även om rättspraxis generellt sett kan tyckas tala för ett dualistiskt 

förhållningssätt till folkrättsliga normer, verkar ovanstående således tala för att 

 Bring, O, m.fl., s 55 ff.; Anaya & Williams, 14 Harvard Human Rights Journal 33 (2001), s 74 f. 62

 Bring, O, m.fl., s 55 ff.63

 A.a., s 62.64

 A.a., s 62 ff.65

 Tobin, J, s 64 ff. 66
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det finns ett intresse av att direkt kunna använda just sedvanerättsliga regler och 

mänskliga rättigheter i nationellt beslutsfattande. För det fall urfolks rätt till sina 

traditionella marker inte explicit inkorporerats i svensk lagstiftning tycks det 

därmed finnas goda grunder för att, i vart fall, kunna utkräva markrättigheterna 

direkt genom nationella domstolar. 

4 Urfolks rätt till traditionella marker 
inom svensk rätt 

4.1 Svensk lagstiftning 
Någon lagstadgad möjlighet att som urfolk äga traditionella marker finns inte i 

Sverige, vilket gör att det redan där går att peka ut en brist i systemet. Samer har 

emellertid, genom rennäringslagen (1971:437) 1 §, kommit att erhålla en 

renskötselrätt vilken ger samer en rätt att använda traditionella marker och vatten 

till underhåll för sig själva och sina renar. Det finns därmed i vart fall en rätt att 

nyttja land och vatten inom vissa lagstadgade områden.   67

Den begränsade rätten att nyttja marken är dock avhängig rätten att bedriva 

renskötsel, vilket är ytterst problematiskt.  Rättigheten är nämligen exklusivt 68

tillskriven de samer som står inskrivna i samebyar och bedriver renskötsel, vilket  

följaktligen utesluter alla de samer som inte försörjer sig genom rennäring och 

står skrivna i samebyar. Alla som faller utanför dessa villkor har därav ingen 

lagstadgad rätt till nyttjande av de mark- och vattenområden som genom 

generationer nyttjats av deras familj, varför det samiska folket i egenskap av 

urfolk inte kan sägas ha någon rätt att nyttja traditionella marker.  Rätten att 69

 Torp, E, SvJT 2012 s 708 och s 711 f.; Prop 2005/06:86, s 26 f. 67

 Prop 2005/06:86, s 26.68

 Allard, C, s 297 f.69
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nyttja marken bemöts därmed endast i förhållande till renskötselrätten och 

markrättigheter som sådana kan till följd härav inte sägas behandlas genom 

rennäringslagen. Den svenska lagstiftningen tycks sålunda ha misslyckats med 

att förverkliga den internationella urfolksrätten, både vad avser rätten att äga sina 

traditionella marker och möjligheten att nyttja dessa områden. 

Samtidigt ska här understrykas att renskötselrätten i vissa fall kan användas 

för att skydda traditionella samiska marker från intrång, varför lagstiftningen inte 

helt ska förkastas. Rennäringen har nämligen klassats som ett riksintresse, varpå 

de områden där rennäring bedrivs, enligt 3 kap 5 § miljöbalken (1998:808), ska 

skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande. Detta 

har påverkat gruvverksamheter och dylikt då bland annat tillståndsprövningar om 

bearbetningkoncessioner, enligt 4 kap 2 § minerallagen (1991:45), måste beakta 

miljöbalkens föreskrivna riksintressen. Det finns sålunda svensk lagstiftning som 

gör det möjligt att förhindra utomstående, kommersiella intrång.   70

Rennäringen kan enligt 3 kap 10 § miljöbalken dock komma att få ge vika för 

andra riksintressen. Främmande aktörer kan på så sätt, genom föreskriven lag, 

ändå tillåtas göra intrång på traditionella marker utan samers förestående kontroll 

eller samtycke. Något som blivit allt vanligare i takt med globaliseringen och det 

ökade intresset för utvinning av naturtillgångar.  Trots den föreskrivna 71

möjligheten att bromsa framskridande exploateringsprojekt kan renskötselrätten 

således inte garantera att markrättigheterna inte obehörigen inskränks. 

Av ovanstående kan slutsatsen dras att den svenska lagstiftningen inte är 

tillräcklig för att kunna skydda urfolks internationellt stadgade markrättigheter. 

Frågan blir följaktligen om urfolks markrättigheter istället har förverkligats 

genom direkt tillämpning i nationella domstolar. 

 Allard, C, s 346.70

 Gilbert, J, s 246 ff.71
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4.2 Svensk rättspraxis 
Rätten till traditionella, samiska marker har oaktat den bristande lagstiftningen 

varit föremål för ett flertal svenska rättsfall. Det så kallade Skattefjällsmålet  är 72

ett av dessa och är ett rättsfall som kommit att bli särskilt uppmärksammat då det 

var det första fallet i svensk rätt där samer gavs en möjlighet att, genom urminnes 

hävd, förvärva såväl full äganderätt som begränsade rättigheter till sina 

traditionella marker.  73

Att rätten till mark erkänts av svenska rättstillämpare innebär däremot inte att 

rätten nödvändigtvis har förverkligats i svensk rätt. För att kunna förvärva 

rättigheter till sina traditionella marker uttryckte domstolen i Skattefjällsmålet 

närmare bestämt att samerna skulle behöva visa att deras befattning på 

fjällområdena varit av sådan art och varaktighet att det kunde likställas med 

dåtidens skattemannarätt.  Något som visat sig vara tämligen omöjligt för det 74

samiska folket, som i egenskap av naturfolk varken har dokumenterat sin historia 

eller lämnat spår efter sig i naturen.  Beviskraven som ställdes är följaktligen så 75

pass höga för det samiska folket, att rättigheten är fortsatt svår att utkräva.  

Härtill ska uppmärksammas att Sverige inte är ensamma om att ta till detta 

höga beviskrav, utan att även andra länder ställt dessa villkor gentemot urfolk. 

Något som den internationella människorättsjuristen Jérémie Gilbert kritiserat då 

han ansett att högt ställda beviskrav gör det omöjligt för urfolk att få sin rätt 

förverkligad, vilket i sig strider mot de folkrättsliga åliggandena.  76

Trots att urfolks rätt till sina traditionella marker förvisso erkänts i svensk 

rättspraxis tvingas samebyar alltså fortfarande in i kostsamma och tidskrävande 

 NJA 1981:1.72

 A.a., s 185 och s 229 f.; Allard, C, s 261.73

 NJA 1981:1 s 185.74

 Allard, C, s 279.75

 Gilbert, J, s 89 ff och s 103.76
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rättsprocesser i försök att hävda sin rätt, vilket det omfattande och aktuella 

Rönnbäcken-målet visar ett tydligt exempel på. 

4.3 Rönnbäcken-målet 
4.3.1 Första vändan i nationella instanser 
Den 23 juni 2010 beviljade bergmästaren, i enlighet med minerallagen, IGE 

Nordic AB två bearbetningskoncessioner, Rönnbäcken K nr 1 och Rönnbäcken K 

nr 2, innebärande rätt till utvinning och tillgodogörande av bland annat nickel. 

Då de beviljade koncessionerna låg inom ett område som var av betydelse för 

samer och som pekats ut som ett riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5 § 

miljöbalken, kom Vapstens sameby att motsätta sig besluten. Samebyn lämnade 

därför in en överklagan till regeringen och yrkade att koncessionsbesluten skulle 

upphävas. Detta då gruvverksamheten bland annat skulle komma att omöjliggöra 

användandet av två av tre existerande möjligheter till flyttning av samebyns renar 

mellan olika betesmarker.  

Regeringen uppmärksammade, likt bergmästaren, att gruvverksamheten 

förvisso skulle ha en negativ inverkan på samebyns rennäringsverksamhet. 

Likväl gjordes bedömningen att det inte hade framkommit några omständigheter 

som talade för att bearbetningskoncessionerna påtagligt skulle försvåra den 

bedrivande rennäringen. Regeringen hänvisade vidare till Sveriges geologiska 

undersökning, som år 2010 hade pekat ut Rönnbäcken som ett riksintresse även 

för materialutvinning enligt 3 kap 7 § miljöbalken. Regeringen beslutade med 

hänsyn därtill att ett absolut hinder mot gruvverksamheten inte förelåg och att 

samebyns överklagande kunde avslås.   77

Vapstens sameby överklagade detta beslut till högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) och yrkade där att domstolen skulle upphäva regeringens beslut och 

återförvisa ärendet till regeringen för förnyad prövning. De hävdade att om det 

 HFD mål nr 443-11, s 1 f.77
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aktuella området skulle bortfalla från rennäringen fanns det inga andra reella 

förutsättningar för samebyn att fortsätta bedriva en ekonomiskt hållbar 

renskötsel, varför gruvdriftens lokalisering påtagligt skulle försvåra rennäringen 

och därmed strida mot miljöbalkens ramverk.  

När ärendet prövades av HFD fastställdes initialt att det aktuella området var 

av relevans två riksintressen. Detta då området dels hade en avsevärd betydelse 

för den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen inom kommunen, dels då 

det hade en stor betydelse som betesmark och förbindelselänk för samebyns 

rennäring. Domstolen konstaterade vidare att intressena måste vara att anse som 

oförenliga, varför en intresseavvägning enligt 3 kap 10 § miljöbalken var 

påkallat. En sådan avvägning mellan de motstående riksintressena saknades 

däremot i regeringens beslut, varför HFD kom att upphäva regeringens dom.  78

4.3.2 Andra vändan i nationella instanser 
I samband med att ännu en bearbetningskoncession beviljades, Rönnbäcken K nr 

3, kom Vapstens sameby att slå ihop de förnyade prövningarna av de två tidigare 

koncessionsbesluten med ett överklagande av det tredje, nykomna beslutet. Den 

efterföljande prövningen kom därav att beröra tre koncessionsbeslut. 

Regeringen konstaterade initialt att området för de tre beviljade 

bearbetningskoncessionerna var belägna inom ett område som utgjorde 

riksintresse för både rennäringen och för värdefulla ämnen eller mineraler. 

Därutöver drogs slutsatsen att det inte gick att bedriva rennäringen och 

mineralutvinningen parallellt, varför området var av intresse för två oförenliga 

mål. I enlighet med HFD:s tidigare beslut landade regeringen därmed i att 3 kap 

10 § miljöbalken skulle tillämpas och att företräde skulle ges åt det ändamål som 

 HFD mål nr 443-11, s 7 f. 78
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på lämpligast sätt kunde främja en långsiktig hushållning med vatten, mark och 

den fysiska miljön i övrigt.   79

Vid den följande intresseavvägningen tog regeringen hänsyn till sociala, 

kulturella, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter. Bland annat belystes att 

rennäringen utgjorde en viktig del av det samiska kulturarvet och att en 

gruvverksamhet oundvikligen skulle innebära en negativ påverkan på ekologiska 

värden. Samtidigt uppmärksammades att verksamheten kraftigt skulle minska 

Sveriges importbehov av nickel och att den planerade gruvverksamheten kunde 

väntas ge upphov till betydande samhällsekonomiska vinster. Vidare 

konstaterades att detta skulle generera i utökade arbetsmöjligheter, vilket hade 

betydelse för kommunens sociala förhållanden. Efter en avvägning uttryckte 

regeringen följande; 

”Sammanfattningsvis kan det konstateras att samebyns verksamhet medför 
mindre negativ påverkan på det aktuella områdets ekologiska värden, samt med 
stor sannolikhet större positiv påverkan på kulturella värden, än vad en tilltänkt 
gruvverksamhet skulle göra. Det är emellertid otvivelaktigt så att den tilltänkta 
gruvverksamheten skulle ge större samhällsekonomiskt positiva effekter och 
större möjligheter till ökad social välfärd än vad pågående rennäring genererar i 
dag. Det bör i avvägningen även tillmätas vikt vid att den planerade 
gruvverksamheten planeras pågå under 27 år varefter marken kommer att 
efterbehandlas och återigen kunna tas i bruk för rennäringen. I ett långsiktigt 
perspektiv är gruvverksamheten att betrakta som en kortlivad insats med potential 
att generera betydande samhällsekonomiskt positiva effekter, vilket är att betrakta 
som god hushållning med områdets resurser.”  80

Mot bakgrund av ovanstående bedömde regeringen att företräde skulle ges åt 

r i k s i n t r e s s e t f ö r v ä r d e f u l l a ä m n e n e l l e r m a t e r i a l , v a r e f t e r 

bearbetningskoncessionerna återigen beviljades. Det underströks att även om 

rennäringen inte skulle vara möjlig att bedriva inom de aktuella områdena under 

tiden som gruvverksamheten gavs företräde, uteslöts inte samebyn från att i 

övrigt bedriva sin rennäring. Dessutom skulle ju gruvverksamheten i ett 

 HFD mål nr 7425-13, s 4 ff. 79

 A.a., s 6 f.80
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långsiktigt perspektiv vara kortlivad och endast pågå under 27 år, varefter 

samebyn åter skulle kunna ta marken i bruk för rennäring. Det argumenterades 

därmed för att rennäringen genom beslutet inte var helt omintetgjord, varför ett 

beviljande av koncessionerna varken stred mot renskötselrätten eller Sveriges 

folkrättsliga åtaganden.  

Att detta intrång skulle vara kortlivat och inte helt omintetgöra renskötseln  

höll Vapstens sameby däremot inte med om, varför de återigen kom att lämna in 

en överklagan till HFD. De yrkade att regeringens beslut skulle upphävas då 

bedömningen enligt 3 kap 10 § miljöbalken var fortsatt undermålig. HFD 

konstaterade än en gång att bedömningen i ärendet avsåg vilket av de oförenliga 

ändamålen som skulle ges företräde på området och framhöll att avvägningen 

enligt lagrummet allmänt sett ger ett förhållandevis stort bedömningsutrymme 

för beslutsfattarna. Efter detta fastställde domstolen att regeringen hade motiverat 

sin avvägning utifrån de hänsynstaganden som enligt förarbetena borde beaktas 

samt att regeringen hade gjort en bedömning kring huruvida beslutet varit 

förenligt med Sveriges folkrättsliga åtaganden. HFD ansåg därmed att det inte 

framkommit att regeringen skulle ha överskridit det bedömningsutrymme som 

stått till dess förfogande eller att det skulle ha förekommit någon annan 

felbedömning som kunde påverka utgången i ärendet. Beslutet ansågs därför inte 

strida mot miljöbalkens föreskrifter och regeringens beslut kunde sålunda stå 

fast.  HFD som högsta instans skrev med detta under på att samernas livsnäring, 81

tradition och kultur var av mindre värde. 

4.3.3 Föremål för internationell behandling 
Efter flertalet prövningar i nationella instanser, var Vapstens sameby fortsatt 

missnöjda. I hopp om att få upprättelse för denna nedvärdering och intrång på 

samiskt viktiga marker, vände sig därför Vapstens sameby, tillsammans med 

 HFD mål nr 7425-13, s 11 ff.81
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Samerådet, till FN:s rasdiskrimineringskommitté. I sitt klagomål hävdade 

samebyn bland annat att koncessionsbesluten inneburit ett intrång i den stadgade 

egendomsrätten i rasdiskrimineringskonventionen.  Något som den svenska 82

staten konsekvent avvisade, då det ansågs att koncessionsbesluten inte alls hade 

inneburit en kränkning av de bestämmelser som återfanns i konventionen.   83

Då rasdiskrimineringskommittén redan tidigare kritiserat gruvexploateringarna 

i Sverige, fanns det en förhoppning om att få ett internationellt gehör. Efter att ha 

mottagit klagomålet krävde kommittén dessutom att Sverige i vart fall skulle 

stoppa gruvprojekten till dess saken blev avgjord, vilket följaktligen gjordes.  I 84

skrivande stund, alltså mer än fem år senare, har kommittén däremot inte 

besvarat samebyns klagomål, varför svar fortfarande inväntas. 

4.4 Bristfälligt skydd i det nationella rättssystemet 
Ovan har jag visat på hur det folkrättsliga skyddet för urfolks marker varken 

uppfylls genom svensk lagstiftning eller genom direkt tillämpning av folkrätt i 

nationella institutioner. Trots bekymrade pekfingrar och vägledande 

rekommendationer från flertalet internationella människorättsaktörer, saknas 

fortfarande uttryckliga bestämmelser som förverkligar markrättigheterna och 

nationella rättstillämpare fortsätter regelmässigt att tillåta intrång på samiskt 

viktiga marker.  

Förvisso finns det lagstadgade möjligheter att stoppa dessa gruvprojekt och 

svensk praxis har gjort det möjligt för samer att förvärva såväl full äganderätt 

som begränsade rättigheter till sina traditionella marker. Äganderätten som sådan 

är däremot inte absolut, vilket innebär att stater till en viss grad ändå kan tillåtas 

 Vapsten, 18/9 2013. 82

 Nutti, H, Sveriges radio 22/5 2017; SVT Nyheter 22/5 2017.83

 FN:s rapportör för ursprungsbefolkningars rättigheter, UN doc. A/HRC/33/42/Add.3, para 48; 84

SVT Nyheter 8/11 2013. 
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inskränka rättigheten. För att denna inskränkning ska anses vara rättsenlig ställs 

dock vissa krav; intrånget ska vara föreskrivet i lag, förutsebart för 

äganderättsinnehavarna, samt proportionerligt. Därtill ska ett intrång skäligen 

kompenseras.  85

Fall som Rönnbäcken-målet statuerar emellertid att samiska intressen tämligen 

lättvindigt får ge efter till förmån för andra intressen och att samebyar frekvent 

tvingas in i komplexa och omfattande rättstvister i hopp om att kunna bevisa sin 

rätt och förhindra intrång. Det tycks av den anledningen inte vara fråga om en 

icke-absolut rättighet som i vissa fall rätteligen inskränks, utan snarare som en 

rättighet som är så pass svår att förvekliga att den knappast kan sägas existera 

alls. Intrången som berättigas av de svenska instanserna verkar därmed vara så 

pass regelmässiga och utbredda, att de inte rimligen kan försvaras genom att 

hävda att rättigheten inte är absolut. 

Frågan blir följaktligen vad dessa regelmässiga kränkningar kan tänkas bero 

på och hur en vänder den negativa trenden. Håkan Jonsson, ordförande för 

Sametinget, slog fast att det, i arbetet mot människorättskränkningar, så som 

exploatering av samiska marker, krävs att den svenska staten initialt erkänner den 

diskriminering som samer utsatts för. Lovia Strömberg, ställföreträdande 

diskrimineringsombudsman, har vidare lyft fram att de svenska beslutsfattarnas 

bristande kunskap om samers kultur och historia är vad som hindrar samers 

tillgång till lika rättigheter.  Något som också vidhålls av människorättsjuristen 86

Jérémie Gilbert, som hävdat att vikten av historien inte kan ignoreras när det 

kommer till frågor om just urfolksrättigheter.  De regelmässiga kränkningarna 87

tycks enligt nämnda personer således bero på en grundläggande icke-förståelse 

 Åhrén, M, s 109 f. 85

 Andersson, C, Samer 3/3 2017.86

 Gilbert, J, s 148.87
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och på ett ignorerande av det förflutna hos internrättsliga lagstiftare och 

rättstillämpare. Förslagsvis torde trenden därmed också kunna vändas genom en 

ökad förståelse och medvetenhet. 

Hur en sådan ökad förståelse för samers kultur och historia i längden kan 

komma att förverkliga urfolks rättigheter kommer att redogöras för i följande 

avsnitt, innan just sanningskommissionernas möjlighet att skapa en sådan 

medvetenhet behandlas. 

5 Hur en breddad förståelse kan 
förverkliga rättigheter 

5.1 Lagstiftning och rättstillämpning som uttryck för kultur 
För att förstå vad det svenska rättsystemets bristfällighet beror på och hur det 

följaktligen åtgärdas krävs initialt en grundläggande förståelse för att lagstiftning 

och rättstillämpning inte är oberoende utav kultur, utan att det tvärtom är något 

som manifesterar kultur.  88

Det är det svenska rättsväsendet, med en västerländsk kultur och ett i regel 

kommersiellt synsätt, som bestämmer vad som utgör ett skyddsbehov och vilka 

värden som ska anses vara av större vikt.  Det som faller utanför denna 89

västerländska, kommersiella syn faller därmed även utanför lagstiftarens 

inringade skyddsområde och tvingas följaktligen att anpassas in i 

majoritetssamhällets normsystem. Regelverken avspeglar således en (eller några) 

kulturer, vilket oundvikligen skapar ett lagfäst utanförskap för de som kommer 

från en annan kultur med andra värderingar. Hela rättssystemet kan därav sägas 

vara genomsyrat av grundläggande kulturkonflikter. Kulturkonflikter som i sig 

 Lai, J, s 73.88

 A.a., s 74.89
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möjliggör att gruvnäringen gång på gång kan anses vara av större 

samhällsintresse än rennäringen.  

Hela rättssystemet som sådant kan sålunda sägas vara ignorant i förhållande 

till andra kulturer som existerar i samhället, vilket gör att rättvisa för dessa 

grupper i regel är svår att uppnå. Det säger nästan sig självt att en kultur med 

stark förankring i naturvärden svårligen kommer att kunna göra sin röst hörd i ett 

system byggt på västerländska, individualistiska och kommersiella värderingar. 

Det är bland annat denna kulturdiskrepans som format tanken om att olika fall 

ska behandlas olika.  

5.2 Olika ska behandlas olika 
Huvudregeln för rätten till lika behandling och icke-diskriminering var initialt att 

lika fall ska behandlas lika. Betydelsen av dessa har däremot kommit att breddas 

och innefattar idag även att olika ska behandlas olika. Det var FN:s kommitté för 

mänskliga rättigheter som initialt öppnade upp för att en olikbehandling skulle 

kunna vara accepterat, då den år 1989 uttryckte att personer från olika kulturer i 

vissa fall kunde tillåtas att behandlas olika utan att det för den skull var fråga om 

diskriminerande behandling. Detta förutsatt att olikbehandlingen var rimlig och 

objektiv. Kommittén för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt 

rasdiskrimineringskommittén, kom vidare att stödja denna utveckling.   90

Europadomstolen kom i sin tur att ta denna acceptans av olikbehandling ett 

steg längre och uttryckte att rätten till lika behandling och icke-diskriminering i 

sig förutsatte att olika fall skulle behandlas olika. Det anmärktes att stater snarare 

kunde kränka rätten till icke-diskriminering för det fall staterna, utan en rimlig 

och objektiv motivering, inte behandlade personer från en markant olik situation 

 Åhrén, M, s 152 ff.; FN:s kommitté för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, E/90

C12/GC/20, para 13-14; FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, UN Doc HRI/GEN1/Rev (Vol 
1), para 10; FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD/C/GC/32, para 8, 10 och 20. 
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olika. Utöver att lika fall skulle behandlas lika kom Europadomstolen därmed att 

fastslå att olika fall även skulle behandlas olika för att kunna uppnå jämlikhet.  91

Förståelsen av rätten till lika behandling och icke-diskriminering kom 

därigenom att markant breddas, och kräver nu följaktligen att de personer som 

befinner sig i en olik situation ska bemötas annorlunda. För ifall alla personer, 

oavsett kultur, behandlas lika och ur samma perspektiv kommer olikheterna i 

slutändan att suddas ut. För att bevara olikheter, innebärande ett mångkulturellt 

samfund, krävs således att de som kommer från en annan kultur behandlas olikt 

för att överhuvudtaget kunna vara jämlika. I annat fall tas ju inte hänsyn till deras 

kultur, varpå kulturen åsidosätts och en diskriminering tar vid. Att olika ska 

behandlas olika kan därav bättre garantera att urfolks rättigheter upprätthålls.   92

Detta paradigmskifte har kommit att bli så pass erkänt att principen om att 

olika ska behandlas olika idag kan sägas utgöra internationell sedvanerätt. Enligt 

folkrättslig sedvanerätt ska staterna därmed behandla ursprungsbefolkning på ett 

annat sätt än hur resterande befolkning behandlas i rättstvister. Rätten till lika 

behandling och icke-diskriminering erfordrar sålunda att de svenska instanserna 

bemöter samer olikt i syfte att uppnå jämlikhet med det övriga samhället.  93

I s a m b a n d m e d Va p s t e n s a m e b y s k l a g o m å l t i l l F N : s 

rasdiskrimineringskommitté, har folkrättsjuristen Mattias Åhrén lämnat in en 

kompletterande skrivelse där han bland annat berör just rätten till lika 

behandling. Då denna skrivelse på ett tydligt sätt förklarar hur de svenska 

instanserna åsidosatt samers rätt till följd av en felaktig syn på lika behandling, 

kommer jag att kortfattat redogöra för denna skrivelse nedan. 

 Thlimmenos v. Greece; Åhrén, M, s 154 ff.91

 Åhrén, M, s 155.92

 A.a., s 155 och 159.93
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5.2.1 Rätten till effektiva rättsmedel och lika behandling 
Förutom att Mattias Åhrén i sin skrivelse klargör att själva markrättigheterna som 

sådana åsidosatts, gör han gällande att staten i Rönnbäcken-målet dels kränkt 

r ä t t e n t i l l l i k a b e h a n d l i n g i n f ö r d o m s t o l e n l i g t a r t i k e l 6 i 

rasdiskrimineringskonventionen, dels kränkt den sammanlänkande rätten till 

effektiva rättsmedel enligt artikel 5 (a) i konventionen.  

Mattias Åhrén uttrycker att problemet i Rönnbäcken-målet ligger i att 

Vapstens sameby blivit behandlade precis som alla andra och hävdar följaktligen 

att tillämpningen av minerallagen gjordes utan ett beaktande av de kulturella 

skillnader som förelåg, varpå samebyn diskriminerades. Han gjorde härvid 

gällande att som mineralutvinningsprocessen nu är utformad, är den styrd av 

kommersiella faktorer där gruvintresset kan vinna företräde genom att ekonomisk 

kompensation ges till markägarna. Detta kompensationskrav menar han fungerar 

bra i förhållande till svenska, kommersiella markägare. I förhållande till samiska 

markintressenter fungerar det dessvärre mindre bra. Detta eftersom att samer i 

regel saknar ett kommersiellt intresse av sina marker, varför en ekonomisk och 

individuell kompensation för ett intrång kan tyckas otillfredsställande och 

olämpligt. Han förklarar där att samer istället har ett kulturellt intresse av 

området som sådant och att oerhörd tyngd i processen därför måste ligga i 

huruvida ett övertagande av marken överhuvudtaget kan anses vara lagligt.   94

Vad Mattias Åhrén genom sin skrivelse gjort gällande är att rätten till lika 

behandling kränkts, då den kulturella skillnaden och det samiska perspektivet 

ignorerats vid bedömningen enligt svensk rätt. Då denna diskriminerande och 

uteslutande bedömning görs regelmässigt i samtliga instanser, menar han vidare 

på att samer idag inte har tillgång till rättsmedel som gör en korrekt bedömning 

 Åhren, M, Communication No 54/2013, para 2.2; se även ILA, s 39. 94
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av deras rättigheter, varför samer genomgående utesluts även från rätten till 

effektiva rättsmedel.  95

5.3 En förutsättning för juridisk förändring 
Med vad som ovan redovisats, vill jag lyfta fram att samer som urfolk måste 

behandlas olika för att deras rättigheter överhuvudtaget ska kunna ha en 

möjlighet att förverkligas i nationella beslutsprocesser. Att skapa ett fullgott 

skydd för samers rätt till sina traditionella marker innebär följaktligen att samers 

kultur måste tas i beaktning. För att samer ska kunna ha en likvärdig chans att få 

sina markrättigheter förverkligade i det svenska rättssystemet, måste 

prövningarna ha en grundläggande förståelse för den samiska kulturen och för de 

värden som det samiska folket anser vara viktiga. Något som otvivelaktigt 

kommer att kräva en kraftansträngning av rättsväsendet som då måste anta ett 

samiskt perspektiv. 

Christina Allard, biträdande professor i rättsvetenskap, hävdar att denna 

grundläggande förståelse för den samiska kulturen och historien, rentav är en 

avgörande förutsättning för att kunna åstadkomma juridisk förändring i frågan. 

Hon menar på att reformer rörande urfolksfrågor svårligen kommer att kunna 

vidtas utan att ett förestående blottläggande av den koloniala historien görs. Detta 

eftersom att ett förnekande av det koloniala förflutna gör det svårt för nationella 

institutioner att till fullo förstå vad ett intrång på traditionella marker egentligen 

innebär. Att processa och bearbeta kolonialismen samt dess efterföljande effekter 

tycks enligt hennes mening därmed vara en nödvändighet för att kunna 

genomföra förändringar i det nationella rättssystemet. Det är sålunda först när en 

 Åhren, M, Communication No 54/2013, para 2.2 ff.95
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sådan förståelse infinner sig, som arbetet för ett fullgott skydd för 

urfolksrättigheter kan ta vid.   96

Förvisso ger Allard i det sammanhanget inte uttryck för att en förståelse ska 

upparbetas via just sanningskommissioner. Det utesluts därmed inte att denna 

koloniala bearbetning kan frambringas av statliga utredningar eller dylikt. Kvasi-

juridiska institut har emellertid visat sig vara ett bra verktyg att ta till då effektiva 

skyddsåtgärder behöver utarbetas och överenskommelsers implementering 

försäkras.  I efterföljande avsnitt kommer jag därför att presentera 97

sanningskommissioner som sådana och visa på hur detta oberoende, kvasi-

juridiska institut kan tyckas vara väl lämpat för att kunna ge lagstiftare och 

rättstillämpare den grundläggande förståelse som krävs.  

5.3.1 Urfolksrätt som ett helt eget juridiskt område 
Innan jag går vidare till nästa avsnitt, ska här kort uppmärksammas att det finns 

de som menar på att kulturdiskrepansen är så pass stor att samers kollektiva syn 

på rätt till mark aldrig kommer att kunna införstås i den västerländska, 

individuella äganderätten. Med andra ord anförs att inte ens ett samiskt 

perspektiv kommer att kunna lösa konflikten, då synen på marken och 

rättigheterna knutna därtill är så fundamentalt olika.  För att till fullo kunna 98

förverkliga samers markrättigheter argumenteras det istället för att ett helt nytt 

rättsområde, exklusivt för samisk rätt, skulle behöva upprättas. Ett område 

bestående av så kallade sui generis-bestämmelser. Istället för att försöka tolka in 

samiska rättigheter i ett redan etablerat, västerländskt rättssystem, ska samiska 

rättigheter således skyddas av ett eget, separat regelsystem.   99

 Allard, C, s 502.96

 Gilbert, J, s 299.97

 A.a., s 109. 98

 A.a., s 136 f. och s 302 ff.; Allard, C, s 281 f.99
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Då ett sui generis-upplägg kan tänkas vara mer kontroversiellt än ett 

antagande av ett samiskt perspektiv på redan existerande ramverk, kan det också 

antas att en sådan förändring skulle kräva mer tid än det sistnämnda. Då ett 

förverkligande av samers rättigheter dessvärre inte kan vänta längre, kommer jag 

att i det fortsatta arbetet lämna sui generis-frågan därhän och istället ta fasta på 

hur rättigheterna skulle kunna förverkligas genom en perspektivförändring. 

Tanken om att samiska rättigheter ska behandlas i en helt egen juridisk gren, 

visar däremot på hur djupt rotat detta problemområde är. 

6 Sanningskommissioner 
6.1 De alternativa rättvisemekanismernas framväxt 
Som nämnts i tidigare avsnitt har marken en kulturell och andlig betydelse för 

ursprungsbefolkningar, varför obehöriga intrång på dessa markrättigheter ofta 

resulterar i individuella, psykologiska men och ett fördärvande av den kollektiva, 

andliga identiteten. Detta är, med beaktande av markens icke-kommersiella 

betydelse för urfolk, skador som svårligen kan repareras genom en ekonomisk 

kompensation.  Istället bör intrången lämpligen kompenseras genom icke-100

materiella gottgörelser. Exempel på sådana kan vara upprättelse genom 

sanningsberättande samt offentliga erkännanden och ursäkter.   101

Då icke-materiella kompensationer av detta slag varit att föredra även vid 

andra typer av människorättskränkningar och då många övergrepp på grund av en 

icke-kriminalisering inte kunnat kompenseras genom straffrättsliga 

domstolsprocesser, har alternativa rättvisemekanismer på senare tid kommit att 

växa fram. Med dessa alternativa mekanismer åsyftas institut som huvudsakligen 

 Gilbert, J, s 152 ff. 100

 ILA, s 40; Eriksson & Sjöholm, s 288 f. och s 338.101
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erbjuder rättighetskränkta personer en möjlighet till skipad rättvisa utanför de 

traditionella domstolsprocesserna.  102

6.2 Sanningskommissioner som sådana 
Sanningskommissioner är ett exempel på en sådan alternativ, så kallad kvasi-

juridisk, rättvisemekanism och är ett tillfälligt, statligt upprättat institut som 

ämnar att utreda och kartlägga begångna människorättskränkningar. Dit kan 

allmänheten vända sig för att berätta sina sanningar om de övergrepp som begåtts 

inom en stat, varpå sanningskommissionen kan använda sig av de insamlade 

vittnesmålen i syfte att göra det som varit undertryckt och förtryckt synligt. De 

lämnade uttalandena sammanställs slutligen i en rapport, där kommissionen 

offentligt kan erkänna oförrätterna och samtidigt tillskriva enskilda individer, 

e l ler hela inst i tut ioner, e t t ansvar för de intrång som gjorts . 

Sanningskommissionerna kan med andra ord exponera en mångsidig redogörelse 

av de kränkningar som företagits och erkänner därigenom de drabbades 

upplevelser. På så sätt erhålls icke-materiella gottgörelser i situationer då 

kompensation genom traditionella domstolsprocesser inte kunnat erhållas eller 

räckt till.    103

6.2.1 Rätt till rättvisa och sanning 
En sanningskommission går inte att likställa med de traditionella, juridiska 

rättvisemekanismerna. En sanningskommission kan därför inte i sig själv 

åsidosätta eller ersätta redan existerande domstolsprocesser eller -beslut.  104

Likväl är det, bland annat enligt människorättskonsulten Eduardo Gonzalez (som 

jobbat med upprättandet av ett flertal sanningskommissioner världen över), ett 

 Bantekas & Oette, s 684 f.; NPWJ UNICEF, s 23 f. och s 124. 102

 Cryer m.fl., s 571 ff.; Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), 103

HR/PUB/11/01, s 90; NPWJ UNICEF, s 124 f.; United States Institute of Peace, september 2008.

 Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), HR/PUB/11/01, s 90. 104
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institut som bland annat skyddar drabbade personers rätt till rättvisa och 

sanning,  varför juridisk relevans finns.  105

Att enbart få berätta sin egen sanning om de människorättskränkningar en 

varit med om, sägs nämligen kunna bidra till reparerandet av de skador som 

kränkningarna inneburit. Ifall denna sanning i sin tur kommer till allmän 

kännedom, genom exempelvis en sanningskommissions rapport, kan 

övergreppen vidare tillerkännas och accepteras av de felande parterna, varpå 

offren anses uppbära rättvisa för vad som hänt. Genom sanningsberättandet och 

det allmänna erkännandet kan sanningskommissionerna således tillskriva felande 

parter något slags ansvar och därigenom erbjuda de drabbade en omedelbar 

känsla av rättvisa. Av den anledningen gör dessa kvasi-juridiska institut ett bra 

rättvisealternativ till de jämförelsevis kostsamma och tidskrävande 

domstolsprocesserna.  106

6.2.2 En större inkludering och ett bredare perspektiv 
Sanningskommissionerna har vidare visat sig vara fördelaktiga då de har 

möjlighet att nå ut till fler personer än traditionella domstolsprocesser. Detta 

eftersom att hela det samhälle som drabbats kan involveras i utredningen. En 

sanningskommission är på så sätt ett mer inkluderande institut än de traditionella 

rä t tv isemekanismerna.  Vad som är posi t iv t är därutöver a t t 107

sanningskommissionerna specifikt kan bestå av människorättsjurister som är 

experter inom just det område som berörs, vilket gör att ett tydligt 

människorättsperspektiv kan antas i dessa utredningar. Därigenom är 

 Andersson, C, Samer 3/3 2017.105

 Bantekas & Oette, s 629 f.; Chamberlain Bolaños, s 216.106
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sanningskommissionen ett mer inkluderande institut som har möjlighet att 

presentera ett bredare och mer nyanserat perspektiv i de berörda frågorna.   108

6.3 En sanningskommissions möjlighet att få juridisk påverkan 
Utöver sanningskommissionernas möjlighet att bringa rättvisa till de som utsatts 

för människorättskränkningar, kan en sanningskommissions arbete påverka såväl 

rättstillämpare som lagstiftare i deras efterföljande arbete.  

En sanningskommission kan, i samband med det presenterade resultatet av sin 

utredning, lägga fram rekommendationer eller presentera förslag på reformer, 

vilka kan komma att påverka verksamma juristers framtida arbete med liknande 

frågor. Kommissionens arbete kan därigenom, till följd av juristers tillämpning 

av de slutsatser som dragits, på sikt komma att generera i utformandet av nya 

människorättsprinciper eller -policys. Något som även andra rättstillämpande 

organ kan komma att behöva förhålla sig till.  109

Vidare har sanningskommissioners övergripande historiska bild av 

människorättskränkningarna visat sig kunna ha en direkt betydelse för de 

traditionella domstolarnas arbete med övergreppen. Detta eftersom att den 

omfattande historiska bakgrunden av konflikten dels besparar domstolen från att 

göra en egen bakgrundsutredning, dels besparar de utsatta från att frambringa 

historisk bevisning. Genom sin kartläggning kan kommissionen sålunda kasta 

ljus på viktiga faktorer eller nyckelpersoner och framhäva kränkningarnas 

omfattning, vilket understödjer och kompletterar de juridiska institutionernas 

beslutsunderlag. På så sätt kan dessa kvasi-juridiska institut direkt samverka med 

de traditionella, juridiska instanserna.  Ett exempel på när en sådan samverkan 110

 NPWJ UNICEF, s 24 och s 52.108

 A.a., s 125; Bakiner, O, s 95 ff.109

 NPWJ UNICEF, s 24, s 107, s 116 f. och s 126; Bakiner, O, s 106; Bakiner, O, The International 110

Journal of Transitional Justice, s 25. 
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mellan de olika rättvisemekanismerna har lyckats, är i Argentina. Där kom 

sanningskommissionens dragna slutsatser och inhämtade vittnesmål att användas 

i traditionella domstolsprocesser, vilket slutligen bidrog till att domstolarna 

rätteligen kunde döma och fängsla fem generaler som hade gjort sig skyldiga till 

människorättsbrott.  111

Förutom s in funkt ion som a l te rna t iv rä t tv isemekanism, har 

sanningskommissioner sålunda visat sig kunna hjälpa rättstillämpare i deras 

arbete och därutöver bidra till juridiska förändringar. I skrivande stund har 

omfattningen av denna juridiska efterverkan förvisso inte varit så stor och 

effekterna har i de flesta fall dessutom visat sig komma långt efter att den 

slutgiltiga rapporten publicerats.  Oavsett om sanningskommissionerna har 112

kunnat påverka juridiska problemområden kan omfattningen av effekterna därför 

tyckas vara begränsad, varför juridiska efterverkningar inte kan förväntas 

uppkomma direkt.  Huruvida detta varierande och långdragna genomslag beror 113

på ett undermåligt och ett icke tillförlitligt arbete av kommissionerna eller på 

politiska påtryckningar i den stat där den verkar, kan emellertid diskuteras. 

6.4 Betydelsen av tillit till sanningskommissionens arbete 
Av ovan förstås att det inte finns någon garanti för att en sanningskommissions 

arbete ska få en påverkan på lagstiftare och rättstillämpare. Detta beror dels på att 

den sammanställda rapportens kvalité och efterföljande tyngd beror på den 

information som kommissionen lyckas inhämta.  Dels på att det kan hända att 114

 Bakiner, O, The International Journal of Transitional Justice, s 26 f.; Marisol Ortiz Acosta, I,  111

Razón Crítica 2017, s 39. 

 Här kan också uppmärksammas att den långdragna förändringsprocessen inte enbart beror på att 112

ett accepterande av sanningskommissionernas slutsatser dröjer, utan att normativa förändringar i 
regel beror på ett flertal andra faktorer, vilka kräver sin tid, se Bakiner, O, The International 
Journal of Transitional Justice, s 7. 

 Bakiner, O, s 108 och s 113. 113

 Cryer m.fl., s 572.114
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de föreslagna rekommendationerna helt ignoreras av de personer eller institut 

som de riktar sig till.  Därutöver har det hänt att vissa stater av politiska skäl 115

abrupt valt att avbryta kommissionens arbete eller valt att inte alls publicera den 

sammanställda rapporten, varav arbetet för en allmän medvetenhet och juridisk 

påverkan helt går förlorat.  Sanningskommissionernas arbete har vidare visat 116

sig fungerat olika bra i olika delar av världen,  varför det inte är helt enkelt att 117

förutspå deras förväntade utfall.  

Frågan blir då vad som krävs för det fall juridiska efterverkningar är ett av 

målen med upprättandet av detta institut. Nedan kommer svagheterna med 

institutet att lyftas upp, för att följaktligen bemötas. 

6.4.1 Vikten av att vara ett oberoende institut 
Då sanningskommissionerna allt som oftast tillsätts av statliga organ eller FN, 

finns det ett flertal kritiker som hävdat att sanningskommissionerna utgör ett rent 

politiskt institut som enbart ämnar att uppfylla politiska ändamål. Det har för den 

skull anförts att sanningskommissioner inte skulle tillåtas om det inte vore för att 

den bemyndigande staten såg ett eget intresse av utredningens utgång och att 

kommissionens representanter följaktligen skulle vara måna om att tillfredsställa 

den påstådda statliga agendan. Detta är kritik som gör att objektiviteten och 

trovärdigheten till kommissionerna helt fallerar, vilket negativt påverkar dess 

möjlighet till juridiska efterverkningar.    118

För att undvika att kommissionens arbete blir en uteslutande politisk fråga och 

för att säkra dess juridiska påverkan, är det därför av vikt att den rapport som 

slutligen författas är helt oberoende av det organ som upprättat kommissionen. 

Genom att tillåta sanningskommissionerna att arbeta helt autonomt, kan 

 Bakiner, O, s 108. 115

 A.a., s 30. 116

 A.a., s 110 f. och s 115 ff. 117

 A.a., s 3, s 25 och s 52 ff. 118
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undermineringen av kommissionens självständighet undvikas och trovärdigheten 

för dess slutsatser stärkas. Politiska beslutsfattare bör av den orsaken helt 

uteslutas både under arbetets gång och efter rapportens upprättande, då det i 

annat fall finns en risk för att kommissionens agenda starkt ifrågasätts.  119

6.4.2 Vikten av ett tydligt bemyndigande 
Det finns vidare de som ifrågasätter huruvida sanningskommissionernas 

presenterade rapport kan anses redogöra för en objektiv sanning om vad som 

hänt. Dessa, icke obetydliga, röster menar på att det inte existerar en sanning och 

att det finns en avgörande skillnad mellan kollektiva minnesbilder och historisk 

fakta. Dessa kritiker betvivlar därför starkt att en sanningskommissions utredning 

skulle kunna bidra till en historia som de motstående parterna skulle vara överens 

om. Några ifrågasätter till och med ifall ett sanningsberättande alls kan bidra till 

en upplevd rättvisa för de drabbade. Att en sanningskommissions erkännande av 

uttalade sanningar skulle leda till upprättelse och ett tillrättavisande, stöds således 

inte av alla juridiska skolor.   120

Då betydelsen och tyngden av de lämnade vittnesmålen kan diskuteras och då 

institutets oberoende redan fått ett skeptiskt bemötande, är det av yttersta vikt att 

sanningskommissionernas arbete är noggrant och tillförlitligt. Som nämnts är det 

oftast staten som ger sanningskommissionen dess mandat och som följaktligen 

specificerar vad som ska granskas, hur det ska göras, vad rapporten får uttala sig 

om och vilka som ska tillsättas för detta arbete.  Detta statliga bemyndigande 121

anser forskaren Gerhard Baumgartner vara av vikt att betona i sammanhanget. 

Han belyser att ett tydligt mandat från staten nämligen kommer att kunna 

generera en större trovärdighet och tyngd till den presenterade rapporten och 

 Bakiner, O, s 3, s 25 f. och s 53. 119

 A.a., s 64 f. och s 104; Cryer m.fl., s 573.120
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eventuella rekommendationsförslag. Detta eftersom att den allmänt uppfattade 

tilliten till de lämnande utsagorna till stor del bygger på hur noggrant utarbetat 

kommissionens metod är och på hur väl dokumentationen genomförts. För det 

fall tydliga förhållningsramar inte finns, uttrycker han att utomstående i högre 

utsträckning kommer att ifrågasätta huruvida utredningen gjorts på ett korrekt 

sätt, varpå sanningskommissionens arbete följaktligen går om intet.  122

6.4.3 Vikten av att tillsätta en bred representation 
Precis som att de presenterade rapporternas tyngd har betvivlats har 

opartiskheten hos sanningskommissionernas representanter ifrågasatts. Att välja 

in människorättsjurister med expertis inom det berörda området kan av vissa 

nämligen uppfattas som en partiskhet som snarare resulterar i ett förutbestämt 

perspektiv, istället för i ett breddat perspektiv. Det har från den ståndpunkten 

argumenterats kring att de invalda personerna själva skulle kunna tillhöra den 

utsatta gruppen eller kring att de redan är starkt kritiska till landets styre, varför 

deras slutsatser kan misstros. Det handlar med andra ord om anklagelser om att 

hela institutet som sådant inte är tillförlitlig med anledning av att de tillsatta 

personerna redan skulle ha ett förutbestämt mål som skulle genomsyra dess 

utredning.  123

För att kommissionens representation ska betraktas som neutral, självständig 

och tillförlitlig är det därför av vikt att noga välja rätt personer för arbetet. Annars 

finns risken att kommissionen skapar större klyftor mellan olika grupper, än vad 

som redan fanns vid dess inrättande. Det krävs därmed ett allmängiltigt 

förtroende för hela representationen, vilket bäst uppnås genom att personer från 

blandade bakgrunder, tillhörigheter och perspektiv tillsätts. Ju bredare 

 Andersson, C, Samer 3/3 2017.122

 Hayner, P, Human Rights Quarterly, s 654; Cryer m.fl., s 574. 123
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representationen är, desto bättre blir förståelsen mellan staten, civilsamhället och 

de utsatta grupperna.  124

6.5 Trovärdighet ökar möjligheterna till juridiska efterverkningar 
Av ovanstående framgår att, för det fall sanningskommissionen vinner 

trovärdighet och dess arbete inte omkullkastas av politiska skäl, finns en 

möjlighet för detta kvasi-juridiska institut att åstadkomma juridiska reformer. En 

samisk sanningskommission skulle därmed kunna vara en alternativ metod att 

tillta, i hopp om att få stopp på kränkningarna av samers rätt till sina traditionella 

marker. I nästföljande avsnitt kommer jag följdriktigt att se till förslaget om att 

upprätta en samisk sanningskommission i Sverige och hur förutsättningarna för 

dess juridiska påverkan ser ut. 

7 En samisk sanningskommission 
7.1 Förslag för en samisk sanningskommission 
För ungefär tio år sedan ställde den samiska ungdomsorganisationen Sáminourra 

krav på att den svenska regeringen skulle upprätta en samisk 

sanningskommission. Olika samiska partier gick efter det ihop för att arbeta för 

ett upprättande och år 2012 lämnade de in en gemensam motion gällande saken 

till Sametinget.  Två år senare röstade Sametinget för att det skulle upprättas en 125

samisk sanningskommission i syfte att belysa den behandling samer utsatts för 

genom historien,  och år 2015 började Sametinget tillslut att, tillsammans med 126

Diskrimineringsombudsmannen, arbeta för ett inrättande av detta oberoende 

 Hayner, P, Human Rights Quarterly, s 654; Cryer m.fl., s 575 fotnot 109; Bakiner, O, s 51 och s 124

57 f. 
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utredningsinstitut.  Detta arbete har uppmärksammats av bland annat 127

kommittén för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, som i en av 

sina rapporter rekommenderade den svenska staten att följa Sametingets 

framröstade beslut.   128

Motioner för ett upprättande av en samisk sanningskommission har därefter 

presenterats av svenska riksdagspartier.  Kortfattat har det i dessa förslag 129

uttryckts att en kommission borde inrättas för att beskriva och sammanställa de 

övergrepp som ägt rum samt att utarbetade rekommendationer för försoning vore 

bra för reparerandet av det skador som åstadkommits under årens gång.  

Som svar på motionsförslagen publicerades år 2017 en statlig utredning. Där 

bekräftades det att minoritetsgrupper länge osynliggjorts och utsatts för 

övergrepp i Sverige. Det underströks vidare att en genuin upprättelse för 

kränkningarna skulle kunna erhållas genom ett synliggörande och erkännande 

samt att en sanningskommissions utredning skulle vara nödvändig för att kunna 

påbörja ett försoningsarbete mellan staten och dessa utsatta grupper.  Trots att 130

behovet av en sådan utredning erkändes, avslog Riksdagen däremot förslagen om 

en samisk sanningskommission.   131

Efter dessa motionsavslag har nya förslag för en sanningskommission 

författats. Än en gång påtalas att en kommission behövs för att kunna beskriva 

och sammanställa de övergrepp och oförätter som utspelat sig mot samer i 

Sverige. Det uttrycks att en sådan utredning vore av vikt för att komma till rätta 

med kränkningarna av samers rättigheter och menas på att en kommission skulle 

 SOU 2017:60 s 258.127

 FN:s kommitté för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, UN doc. E/C.12/SWE/128

CO/6, para 16. 

 Se motion 2017/18:2944 (MP), motion 2017/18:2967 (V) respektive motion 2017/18:3475 (C).129
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kunna peka på konkreta åtgärder för att stärka och förverkliga samers ställning i 

samhället. I förslagen formuleras vidare att det, för utvecklandet av 

samepolitiken, krävs att kompensatoriska och framåtsyftande rekommendationer 

avfattas.   132

Vad som är särskilt intressant är att det i ett av motionsförslagen uttryckligen 

påtalas att en sanningskommission bör inrättas för att andra juridiska reformer 

rörande samers rättigheter överhuvudtaget ska kunna få effekt.  Det finns 133

således en uppfattning om att en sanningskommission, med de erfarenheter och 

den medvetenhet den skulle bidra till, skulle ha en betydelse för förverkligandet 

av samers rättigheter i stort. Redan nu finns det med andra ord de som tror sig 

kunna förutspå att en samisk sanningskommission skulle kunna få juridiska 

efterverkningar i Sverige. 

7.2 Exempel på andra sanningskommissioner 
I ovannämnda motionsförslag lyfts blickarna mot omvärlden. Dels nämns den 

internationella kritik som Sverige mottagit, dels uppmärksammas att liknande 

situationer bemötts genom upprättade sanningskommissioner i andra länder. Den 

internationella kritiken har redan tidigare redogjorts för i detta arbete. I det 

följande ska fokus därför fästas på andra länders arbeten med dessa institut. 

7.2.1 Kanada 
Kanada är ett exempel på ett land som använt sig av just en sanningskommission 

för att komma till bukt med begångna övergrepp mot deras urfolk, kallade First 

Nations. Sanningskommissionen upprättades bland annat då det fanns ett intresse 

av att specifikt utreda kränkningarna som företagits mot barn från 

urfolksstammarna, då de mellan år 1889 och 1990 tvångsomhändertogs och 

 Se motion 2018/19:393 (V), s 2 f. motion 2018/19:903 (MP), s 2 f. samt motion 2018/19:2526 132

(C), s 2. 

 Motion 2018/19:393 (V), s 3.133
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placerades på internatskolor runtom i landet. Staten anförde länge att 

urfolksbarnen togs från sina hem för att utbildas, men urfolket hävdade å sin sida 

att det verkliga målet hade varit att genom aggressiv assimilering integrera 

barnen in i det kanadensiska samhället och därigenom utrota hela deras identitet 

och kultur.  134

Med bakgrund i detta bestämde sig Kanada för att upprätta en sanning- och 

försoningskommission  som år 2008 fick mandat att 1) avslöja den komplexa 135

sanningen om de kyrkliga internatskolornas historia och efterföljande påverkan, 

på ett sådant sätt att deras individuella och kollektiva skador på urbefolkningen 

kunde blottläggas och motståndet och modet hos eleverna, deras familjer och 

hela ursprungsbefolkningen kunde lyftas fram, samt 2) vägleda och inspirera till 

en process av sanningsberättande och helande, som kunde leda till försoning 

inom urfolks familjer samt försoning mellan ursprungsbefolkningen och det 

övriga samhället, innefattande dess majoritetsbefolkning, dess kyrkor samt dess 

myndigheter. Syftet med försoningen uppgavs vara att förnya relationen mellan 

dessa konfliktfyllda parter genom inkludering, samförstånd och respekt.   136

För att kunna arbeta med ovanstående punkter, bemyndigades kommissionen 

mer specifikt att anordna sju nationella arrangemang gällande frågan; att 

finansiera sannings- och försoningsmöten på folklig nivå; att föreslå statligt 

finansierade minnesinitiativ; att upprätta ett forskningscenter som stadigvarande 

tar hand om kommissionens register och dokument (vilka parterna är skyldiga att 

tillhandahålla till kommissionen) och därigenom upprättar ett levande arv av 

kommissionens arbete; samt att slutligen sammanställa en rapport med 

rekommendationer.   137

 The Truth and Reconciliation Commission of Canada, s 1 ff; Andersson, C, Samer 3/3 2017.134

 En sanningskommission där det explicit inkluderas ett försoningsarbete i mandatet.135

 The Truth and Reconciliation Commission of Canada, s 23. 136

 A.a., s 23. 137
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Sannings- och försoningskommissionen var upprättad i Kanada under sex års 

tid. Under denna tid höll kommissionen möten runtom i landet i syfte att samla in 

och dokumentera utlåtanden från alla de som erfarit de assimilerande 

internatskolorna, såväl från de barn som gått i dessa skolor som från de som 

arbetat på eller med skolorna.   138

Genom utredningen kunde sanningskommissionen sedan blottlägga hur barnen 

på internatskolorna systematiskt förnedrats. Det vittnades om hur barns namn 

blivit ersatta med nummer och om hur de utsatts för medicinska experiment. 

Vidare framkom av vittnesmålen att förhållandena på internaten varit allvarliga, 

då de där lidit av undernäring, våldtagits och utsatts för såväl psykisk som fysisk 

misshandel. Med hjälp av utredningen kunde det visas på hur detta systematiska 

förtryck påverkat urfolket i flera generationer och genom rapporten kunde det 

slutligen konstateras att myndigheterna gjort sig skyldiga till ett så kallat 

kulturellt folkmord.   139

Utredningen resulterade i 94 uppmaningar som skulle vidtas för att kunna 

erbjuda urfolket någon slags upprättelse.  Vilka effekter slutrapporten och dess 140

rekommendationer från år 2015 kommer att få på lång sikt är ännu svårt att säga 

och det finns fortfarande mycket kvar att göra för att reparera de omfattande 

skador som den assimilerande och kolonialiserande politiken fört med sig. Oaktat 

kommissionens direkta effekter får däremot värdet av enbart kommissionens 

erkännande av övergreppen inte underskattas. Det ska understrykas att rättvisa 

inte kan skipas utan sanning och att synliggörandet av övergreppen är en första 

förutsättning för helandet av skadorna.  141

 The Truth and Reconciliation Commission of Canada, s 25 ff.138

 Andersson, C, Samer 3/3 2017; Rydenfalk, D, Sveriges Radio 27/10 2016; Arenander, I, Sveriges 139
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7.2.2 Norge 
I slutet av år 2016 presenterades ett förslag om en sanningskommission för samer 

och kväner i Norge. I förslaget uppmärksammades att mångåriga, statliga 

övergrepp begåtts mot dessa grupper, utan att historien därefter blivit tillräckligt 

utredd och uppmärksammad. Detta har, enligt vad som uttrycks i förslaget, gjort 

att historiska oförätter och förtryckande strukturer levt kvar i samhället och att 

stora delar av det samiska folket idag upplever att de inte är lika mycket värda. 

Ett upprättande av en sanningskommission anfördes därför vara av betydelse för 

framtida generationer, då övergrepp och förtryck annars riskerade att fortsätta gå 

i arv till nästkommande generationer.  142

I juni år 2017 beslutade Norge att anta det presenterade förslaget och kom 

därmed att bli det första nordiska land att upprätta en sannings- och 

försoningskommission. Syftet med kommissionen är att komma till rätta med den 

assimilerande förnorskningspolitiken som bedrevs i landet fram till slutet av 

1900-talet och som negativt påverkat samers, kväners och norskfinnars kultur, 

levnadssätt, identitet och språk. Kommissionen ämnar nu att utreda vilka 

konsekvenser denna politik kommit att få för såväl grupper som enskilda 

ind iv ider, samt hur de t ta kommit a t t påverka re la t ionen t i l l 

majoritetsbefolkningen. Granskningen ska enligt bemyndigandet ha ett 

framtidsperspektiv, där huvudmålet ska vara att etablera en förståelse och 

medvetenhet av de övergrepp som begåtts.   143

Arbetet i Norge påbörjades i september 2018 och förväntas pågå i fyra år 

framöver. Kommissionen har specifikt fått i uppdrag att 1) göra en historik 

kartläggning av förnorskningspolitiken, 2) utreda efterverkningarna av denna 

förnorskningspolitik, samt 3) föreslå konkreta åtgärder för försoning.   144

 Representantsförslag 30 S (2016–2017), s 2.142
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Då detta arbete nyligen påbörjats är det svårt att säga vilken påverkan 

kommissionen kommer att få på det norska rättsväsendet. Upprättandet av den 

norska sannings- och försoningskommissionen visar emellertid på att det ligger i 

tiden att erkänna och ge upprättelse för de statliga intrång som gjorts i det 

samiska folkets rättigheter. 

7.3 Hur en sanningskommission skulle kunna bidra till ett 
förverkligande 

Av tidigare avsnitt förstås att det samiska folkets rätt till sina traditionella marker 

regelmässigt kränks. Förvisso erkänner domstolarna att denna rätt finns, men 

orimliga beviskrav fortsätter göra det svårt att till fullo kunna åtnjuta denna 

rättighet. Trots vidkännande av de folkrättsliga normerna fortsätter staten således 

att exploatera de traditionella samiska markerna. Antingen genom att hävda att 

det inte är bevisat att samer brukat marken sedan urminnes hävd, eller genom att 

hävda att gruvverksamheten ändå är att anse av större intresse än rennäringen. 

För att kunna göra sin rätt gällande har samebyarna därför, gång på gång, behövt 

lägga betydande resurser bara på att kunna visa sin historiska närvaro på de 

berörda markerna och på att kunna förklara områdenas kulturella betydelse. 

Dessa resurs- och tidskrävande bevisföringar är något som jag tror skulle 

kunna reduceras genom en sanningskommissions allomfattande utredning och 

kartläggning av samers brukande av de traditionella markerna i Sverige. Genom 

att grundligt redogöra för och erkänna den kolonialisering samer utsatts för, 

skulle samebyarna förhoppningsvis inte längre behöva lägga ner betydande 

energi enbart på att redogöra för hur markerna brukats av dem sedan urminnes 

hävd samt på att försöka visa på hur staten hänsynslöst tagit över traditionellt 

viktiga områden. Istället skulle en sanningskommissions utredning kunna ersätta 

denna omfattande och betydelsefulla redogörelse, varpå samebyarna istället 
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skulle kunna lägga ner sina resurser på argumentation kring intrångets 

oförenlighet med gällande folkrätt. 

En sanningskommission med mandat att specifikt utreda kolonialiseringen av 

samiska marker skulle således kunna bespara samer betydande processföring och 

ge samer möjlighet att intensifiera arbetet på andra delar i tvistemålet. Den 

presenterade utredningen och dess frambringade medvetenhet skulle därigenom 

kunna underminera det regelmässiga berättigandet av exploateringen av de 

samiska markerna och förhoppningsvis få lagstiftare och rättstillämpare att förstå 

vari konflikten egentligen bottnar. Något som på sikt skulle kunna resultera i 

juridiska efterverkningar som skulle kunna förverkliga urfolks internationellt 

stadgade markrätter. 

Som understrukits tidigare, är det dessvärre svårt att förutspå vilken juridisk 

effekt en sanningskommission skulle kunna komma att få. För att minimera 

risken för att en samisk sanningskommissions arbete faller platt, samt för att öka 

chanserna för juridiska effekter i Sverige, är det som tidigare nämnts därför av 

oerhörd vikt att tydliga riktlinjer för denna föreslagna institution skissas upp. 

8 Avslutning 
8.1 Sammanfattning 
Förevarande arbete inleddes med en redogörelse över hur urfolks rätt till sina 

traditionella marker folkrättsligt vuxit fram. Det redovisades där hur den 

individuella självbestämmanderätten börjat tolkas till förmån för 

ursprungsbefolkningars förhållande till sina marker och hur utvecklingen för en 

uttrycklig, kollektiv äganderätt till mark därefter tog vid. En utveckling som haft 

avgörande betydelse för urfolk världen över då äganderätt till markerna inneburit 
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en möjlighet för urfolk att neka kommersiella etableringar på traditionella 

marker. 

Efter att ha konstaterat att det inom folkrätten existerar en stadgad rätt för 

urfolk till sina marker, blev den efterföljande frågan ifall denna rättighet kunde 

åtnjutas av samer i Sverige. För att komma underfund med detta gjordes en 

utförlig presentation av folkrättens ställning inom nationell rätt och innebörden 

av hard law och soft law klargjordes. Därpå konstaterades att Sverige inte 

faktiskt bundit sig till att förverkliga den folkrättsligt stadgade markrättigheten, 

men att en internationell samstämmighet samt förankring i bindande normer 

ställde frågan om icke-bundenheten på sin spets. Med bakgrund därav drog jag 

följaktligen slutsatsen att rättigheten erhållit en bindande verkan i Sverige, vilket 

ålagt Sverige en skyldighet att förverkliga markrättigheten oaktat det faktum att 

staten inte explicit åtagit sig detta. 

Med antagandet om att urfolks rätt till sina traditionella marker blivit bindande 

utreddes vidare rättighetens genomslag i svensk rätt. Trots en lagstadgad rätt att 

nyttja sina traditionella marker och en, genom praxis, utvecklad möjlighet att 

förvärva äganderätt, drogs dessvärre slutsatsen att det nationella rättssystemet 

inte kunde erbjuda ett fullgott skydd för den folkrättsligt stadgade rättigheten. 

Något som statuerades genom Rönnbäcken-målet, där det blev tydligt hur 

samebyar fortfarande tvingas in i kostsamma och tidskrävande processer i hopp 

om att stoppa kommersiella exploateringar på traditionella marker.  

De regelmässiga rättighetskränkningarna i det nationella rättssystemet ledde 

naturligt till frågan om hur detta kunde stoppas. För att veta hur en ska komma 

till bukt med ett problem, behöver en däremot veta vari problemet ligger. Tanken 

om att regelmässiga kränkningar kan bottna i en kulturdiskrepans lyftes därav 

fram, varpå vikten av förståelsen för den samiska kulturen och historien 

underströks. Det redovisades därefter ingående om hur den bristande kunskapen 
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om samer hos beslutsfattare hindrade samer från tillgång till sina rättigheter och 

hur en förståelse för den samiska historien och kulturen skulle kunna vara 

nyckeln till ett förverkligande.  

Efter att ha dragit slutsatsen att Sveriges misslyckande med att uppfylla 

markrättigheten mest troligt ligger i en kompetensbrist och med insikten om att 

juridisk förändring kan åstadkommas först när en breddad förståelse infinner sig, 

behandlades det kvasi-juridiska institutet sanningskommissioner. Först 

redogjordes för att sanningskommissioner rent allmänt upprättats för att skipa 

alternativ rättvisa i samhällen där grova människorättskränkningar ägt rum och 

där traditionella domstolsprocesser inte räckt till. Efter detta behandlades hur 

sanningskommissionens arbete vidare skulle kunna skapa juridiska effekter samt 

vilka faktorer som var viktiga för att det skulle kunna bli så.  

När det konstaterats att en sanningskommission, genom en ökad förståelse och 

medvetenhet, kan bidra till juridiska förändringar kunde slutligen förslaget om en 

samisk sanningskommission i Sverige beröras. I sammanhanget lyftes Kanadas 

tidigare upprättade sannings- och försoningskommission fram, samt det nyss 

upprättade institutet i Norge. Det visades därigenom hur andra länder använt sig 

av dessa kommissioner för att komma till rätta med liknande urfolkskränkningar. 

Därefter argumenterades för att en kommission i Sverige, med mandat att utreda 

just det statliga övertagandet av de samiska markerna, skulle kunna bespara 

samiska tvistemål omfattande bevisföring samt underminera det regelmässiga 

berättigandet av exploateringen av samiskt viktiga marker. 

8.2 ”Men nu vänder vi vindarna” 
Att en sanningskommissions utredning av det koloniala förflutna samt 

kartläggning av samers kultur och historia skulle kunna leda till ett 

förverkligande av urfolks folkrättsligt stadgade rätt till traditionella marker, har 

visats på i denna uppsats. Det har däremot också understrukits att effekterna är 
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svåra att förutspå och att det finns en risk för att den presenterade rapporten inte 

vinner trovärdighet och faller platt. Det går av den anledningen inte att med 

säkerhet påstå att en upprättad sanningskommission skulle leda till ett 

förverkligande av rättigheterna samt ett slut på de pågående inskränkningarna. 

Samtidigt ser jag inte hur traditionella lagförändringar på egen hand skulle 

kunna komma till bukt med de kränkningar som regelmässigt sker av nationella 

beslutsfattare. Insikten om att hela rättssystemet är ett uttryck för en västerländsk 

och kommersiell kultur, som rättstillämparna vidare är färgade utav, har helt 

enkelt inhyst ett starkt tvivel om att lagstiftning och prejudikat ensamma kan 

komma åt de övergrepp som skett, och fortfarande sker. Något som det svenska 

rättssystemet också bekräftat då Skattefjällsmålets givna möjlighet till att 

förvärva ägande- och nyttjanderätt knappast kan sägas ha fångats upp i 

efterföljande marktvister. Det är som att rättssystemet utåt sett har erkänt att 

samer som urfolk har rätt till sina traditionella marker, men likväl finner 

anledning till att kringgå och åsidosätta den rätten. Antingen genom att hävda att 

samebyar inte lyckats bevisa sin långvariga närvaro eller genom att hävda att 

gruvverksamheter ändock anses vara av större riksintresse än rennäringen. Även 

om rättigheten kan sägas finnas i Sverige, så syns den således endast i periferin 

av det svenska rättssystemet.  

För att se till att samers rätt till sina traditionella marker verkligen 

förverkligas, krävs onekligen ett nytänk. Ett nytänk som ändrar den fundamentala 

synen på hela det svenska rättsystemet. Ett nytänk som följaktligen kräver nya 

metoder. I annat fall är risken stor att rättsväsendet fortsätter att rulla på i samma 

gamla hjulspår, där det samiska levernet inte till fullo respekteras och där 

samiska överklaganden konsekvent avslås. Att i tider som dessa, då de 

internationella människorättsinstituten gång på gång riktat sitt kritiska fokus mot 

Sverige, kan det svårligen tänkas att ett förändringsförsök genom alternativa 
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rättvisemekanismer är helt för intet. Klagomålen har ju än så länge inte vunnit 

tillräckligt gehör och någonting annorlunda måste bevisligen göras ifall en 

förändring ska komma till stånd.  

Oavsett vilka rättsverkningar en sanningskommissions utredning skulle kunna 

tänkas få, torde dessutom, i vart fall de personer som vittnat om sin sanning få 

känna en uns av upprättelse för de mångåriga övergrepp som skett. En officiellt 

upprättad utredning som blottlägger en långvarig, internaliserad kolonialisering 

skulle vidare öka den allmänna medvetenheten om den och dess effekter, vilket i 

sin tur skulle kunna skapa en allmängiltig förståelse för samernas kultur och 

tradition. Verkningar som i sig är nog så värdefulla. 

På frågan om ett upprättande av en samisk sanningskommission kan bidra till 

att samers folkrättsligt stadgade rätt till sina traditionella marker förverkligas, är 

svaret alltså ja. En samisk sanningskommission kan bidra till att samiska 

rättigheter förverkligas. Huruvida sanningskommissionen faktiskt kommer att 

kunna generera i juridiska effekter är däremot svårt att besvara i förväg. Effekten 

är helt enkelt för beroende av majoritetssamhällets tillit till institutet samt 

rådande politiska intressen. Oaktat risken för att en samisk sanningskommissions 

utredning inte resulterar i några juridiska effekter alls, tror jag emellertid att en 

samisk sanningskommission i vart fall är en nödtvungen förutsättning för att en 

juridisk förändring överhuvudtaget ska kunna initieras. Utan dess upprättande 

och ett blottläggande av det koloniala förflutna, kommer historiska oförätter och 

förtryckande strukturer ostört att kunna leva kvar. Samiska klagomål kommer då 

att följdriktigt ignoreras och markövertaganden att fortsätta berättigas. En 

sanningskommission behövs således för att vindarna ska kunna vända.  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”Jag tillhör ett folk som kan vandra mellan världar. Ett folk som följer med 
vinden, vattnet, renen. Jag kommer från en kultur som är totalt beroende av ett 
fungerande kretslopp. Men där vårt sätt att leva i samspel med skogen och fjällen 
inte har någon plats i dagens samhälle.  

I århundraden så har vi samer utsatts för övergrepp av den svenska staten. Inte 
bara för att de har stulit marker och exploaterat våra områden. De har 
tvångskristnat oss. Satt oss i nomadskola. Tvångsförflyttat. Skallmätning. Bränt 
våra trummor på bål.  Listan kan göras lång. Jag brukar säga att övergreppen idag 
är desamma som för 400 år sedan. Bara att de har moderniserats. Vi samer finns 
inte. Vårt sätt att leva räknas inte.  

Idag sker det över tusen gruvprospekteringar runt om i Sverige, varav de flesta 
sker på samernas traditionella marker. Våra överklaganden avslås. Våra protester 
ignoreras. Våra röster hörs inte. Men nu vänder vi vindarna.”  [min 145

kursivering]  

 Maxida Märak för Amnesty International. I: Amnesty International, Samers rättigheter.145
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