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Abstract 

This thesis scrutinises the state plans for future mining operations in two specific areas in 

northern Sweden, namely Rönnbäck/Rönnbäcken and Gállok/Kallak, and how these plans have 

become issues of intense dialogues and debates nationwide during the previous years. This is 

partly because of environmental reasons but the primary matter is because these two areas have 

traditionally belonged to the indigenous Saami people where they are pursuing reindeer 

husbandry. Despite the many voices of the Swedish society as well as the Saami people that 

have been raised against the mining plans in these two specific areas, the Swedish government 

still approved the mining companies to start pursing their activities in both cases. Because of 

this, several human rights issues have been invoked against the Swedish state in terms of the 

directly affected Saami’s rights as an indigenous people. Some of these invocations have been 

made by referring to the ICERD and UNDRIP. Therefore, on the basis of the Saami’s right to 

fair rectification as an indigenous people, the aim of this work is to further examine how state 

actions for rectification, because of previous state conducted human rights violations, are being 

perceived by different actors; in this case the Swedish state and the Saami people. By applying 

the theoretical framework of rectificatory justice, and conducting the method of analysing the 

arguments and perceptions of the Saami people as well as the Swedish state, the main focus of 

the thesis is to further examine the two cases of Rönnbäck/Rönnbäcken and Gállok/Kallak. The 

thesis’ main finding is that there are many discrepancies between the Saami people and the 

Swedish state in terms of their views on fair rectificatory arrangements as well as the rights of 

the Saami as an indigenous people. 

Keywords: Human Rights, Indigenous People, Rectification, Rectificatory Justice, Sweden, 

Reindeer Husbandry, Saami, ICERD, UNDRIP.  
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Förkortningar 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

EMRIP Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 

FN Förenta nationerna 

FPIC Free, Prior and Informed Consent 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

JIMAB Jokkmokk Iron Mines AB 

LTU Luleå tekniska universitet 

SR Sveriges Radio 

UNDRIP United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
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1. Inledning 

Den 18:e november 2020 framförde CERD, dvs. FN:s rasdiskrimineringskommitté, sitt 

slutgiltiga beslut i rättsfallet Å m.fl. mot Sverige som framställdes för kommittén i september 

2013. I ärendet anförde de klagande inför kommittén att beslut om att bevilja tre 

bearbetningskoncessioner1 för gruvverksamhet i området Rönnbäck/Rönnbäcken2 i Storumans 

kommun där Vapstens sameby bedriver renskötsel var i strid med några av deras rättigheter 

som återfinns i ICERD, dvs. FN:s rasdiskrimineringskonvention (Regeringskansliet 2021). 

Under rättsfallsprocessen gjorde de klagande gällande att svenska markägare kan ges ersättning 

för hela marknadsvärdet av deras egendom men att ekonomisk ersättning inte kan ge samiska 

urfolk tillfredsställande ersättning när de blir fråntagna en renbetesmark som är oundgänglig 

för samebyns renskötsel, som en del av själva grunden för deras kulturidentitet och traditionella 

näring. CERD framhöll att staten i de fall där urfolk utan sitt fria och informerade samtycke 

blivit fråntagna marker och områden som de traditionellt ägt eller på annat sätt bebott eller 

brukat bör vidta åtgärder för att återlämna de markerna eller områdena. Endast när detta av 

objektiva skäl är omöjligt bör rätten till återlämnande ersättas av rätten till rättvis, skälig och 

skyndsam kompensation, som i möjligaste mån bör ta sig uttryck i marker och områden (Å m.fl. 

mot Sverige 2020, p. 6.25-6.27). 

Ett liknande fall som har varit högst omdebatterat under det senaste året är planerna på en gruva 

i Gállok/Kallak3 i Jokkmokks kommun. Gállok/Kallak ligger inom Jåhkågasska tjiellde 

samebys åretruntmarker och är ett mycket viktigt betesområde för samebyns renar och 

renskötare. Inom detta område har gruvbolag uttryckt intresse för bearbetningskoncessioner, 

något som kommunen har sagt ja till men som de berörda samebyarna i området har sagt nej 

till (Kråik Jannok u.å.). Denna fråga har i sin tur lett till en riksomfattande debatt där i första 

hand människorätts- och miljöaspekter har varit nej-sidans främsta argument. Bl.a. har 

Miljöpartiet (2022) gjort gällande på deras officiella Facebook-sida att ”[Gállok/Kallak] 

riskerar just nu att bli ett gruvhål. Det får inte hända. Det finns värden som inte kan räknas i 

pengar. Att bevara traditionen, respektera urfolket samernas rättigheter och att behålla den 

mäktiga uråldriga skogen med all sin artrikedom här är värt att kämpa för.” Gruvbolaget som 

 
1 För att påbörja en gruvverksamhet krävs en bearbetningskoncession. Genom beslutet om koncession avgörs 
vem som har rätt att utvinna den mineral som finns i området (Beland Lindahl et al. 2016). 
2 De lokala aktörerna anser att platsen heter Rönnbäck medan bolaget/Bergsstaten kallar projektet Rönnbäcken 
(Beland Lindahl et al. 2016). I denna uppsats kommer benämningen Rönnbäck/Rönnbäcken att användas. 
3 Den samiska benämningen är Gállok, medan bolaget/Bergsstaten använder namnet Kallak (Beland Lindahl et 
al. 2016). I denna uppsats kommer benämningen Gállok/Kallak att användas. 
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har uttryckt intresse för bearbetningskoncessioner i området har även erbjudit ekonomisk 

kompensation till de samer som direkt berörs av gruvdriften, dock så har Jan-Erik Länta som 

är ordförande i Jåhkågasska tjiellde sameby konstaterat följande i ett uttalande: ”Renen kan inte 

äta pengar. En gruva påverkar allt. Det blir en ny form av renskötsel. Inte den som vi bedrivit i 

flera hundra år” (Dahlberg & Fröberg 2018). Trots dessa kritiska röster som har lyfts i 

samhällsdebatten så beslutade ändock regeringen den 22:a mars 2022 att bevilja 

bearbetningskoncession i Gállok/Kallak (Näringsdepartementet 2022a). 

Mot bakgrund av denna korta redogörelse av de två fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och 

Gállok/Kallak är det flertalet frågor som uppstår gällande samernas rättigheter, bl.a. vilka 

bakomliggande faktorer det är som ligger till grund för de uppenbarligen skilda uppfattningarna 

mellan samerna kontra svenska staten gällande vad som utgör adekvata gottgörande medel vid 

människorättsinskränkningar? Vad de två fallen belyser är att i diskussionen om mänskliga 

rättigheter så är det sällan fallet att alla är överens om vad det innebär att bli ”kompenserad” 

för rättighetsinskränkningar. Denna bristfälliga samsyn är än mer påtaglig i den större 

diskussionen om urfolks rättigheter eftersom dessa samhällsgrupper har varit särskilt utsatta för 

koloniala samhällsstrukturer, både historiskt sett och i nutid. I och med detta så syftar denna 

uppsats till att vidare undersöka hur statliga åtgärder för gottgörelse vid 

människorättsinskränkningar uppfattas av olika parter, dvs. samerna kontra svenska staten i 

detta sammanhang. Således söker alltså denna uppsats besvara följande frågeställning: 

Hur ska samernas anspråk på gottgörande rättviseåtgärder, samt svenska statens syn på 

samers rättigheter, tolkas i fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak? 

Vidare gällande uppsatsens disposition så med hänvisning till att detta är en uppsats med fokus 

på det vetenskapliga diskursområdet mänskliga rättigheter så kommer det i den efterföljande 

delen av denna uppsats att inledningsvis presenteras den mer konkret folkrättsliga förankringen 

som den senare komparativa analysdiskussionen av de två fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och 

Gállok/Kallak kommer ta avstamp ifrån. Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställning så 

finns det två direkt tillämpliga människorättsartiklar som är av relevans inom ramen för denna 

uppsats: art. 6 ICERD och art. 28 UNDRIP. 

Därefter kommer uppsatsen i dess tredje del att presentera och diskutera uppsatsens 

metodologiska val. Med hänvisning till att denna uppsats är intresserad av att undersöka möjliga 

tolkningar av samernas rättighetsanspråk, samt statens syn på samers rättigheter, så ligger alltså 

det primära intresset i att analysera samt kritiskt granska politiska texter och uttalanden som 

gjorts av förespråkare för samerna kontra svenska staten. Det är av denna anledning som denna 
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uppsats har tillämpat en idéanalytisk metodologi med ett aktörscentrerat och 

argumentationsanalytiskt angreppssätt på det insamlade materialet. 

Därefter i uppsatsens fjärde del så presenteras tidigare forskning som gjorts inom ramen för det 

problemområde som behandlas i denna uppsats. Detta görs genom att åskådliggöra den 

terminologiska mångfald som med olika utgångspunkter syftar till att verbalisera innebörden 

av gottgörande åtgärder vid människorättsinskränkningar. Med detta menas alltså att begreppet 

gottgörelse kan likväl i den allmänna debatten likställas med synonyma begrepp såsom 

återställning, upprättelse, kompensation, ersättning, skadestånd, etc. Dock så finns det vissa 

medförande problem i att använda sig av vissa begrepp när man pratar om urfolks rätt till 

gottgörande medel vid människorättsinskränkningar. 

Det är med utgångspunkt i denna terminologiska problematisering som det i uppsatsens femte 

del presenteras det teoretiska ramverk och den terminologi som ligger till grund för hur 

samernas rättighetsanspråk, samt svenska statens syn på samers rättigheter, rimligtvis bör tolkas 

inom ramen för denna uppsats. Det är mot bakgrund av detta som denna uppsats kommer utgå 

ifrån etikprofessorn Göran Collstes begreppsliga definition av gottgörande rättvisa. 

I uppsatsens sjätte del presenteras och analyseras den undersökning som gjorts av fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak utifrån det teoretiska ramverk som ligger till grund 

för denna uppsats, samt därefter görs det en komparativ analysdiskussion kring vad de två fallen 

gemensamt antyder gällande samerna kontra svenska statens uppfattningar kring gottgörande 

rättvisa och samers rättigheter. Utifrån denna undersökning och analys så kommer det därefter 

i uppsatsens sjunde och sista del att kortfattat diskuteras de slutsatser som kan dras utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

2. Folkrättslig förankring 

Som tidigare nämndes så kommer den senare undersökningen i denna uppsats att utgå ifrån ett 

gottgörande rättviseperspektiv, dock så är det likväl av relevans att klarlägga de konkreta 

rättigheter som det görs anspråk på i fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak. Med 

detta menas alltså vilka folkrättsliga konventioner/deklarationer är det som är direkt tillämpliga 

i de två fallen, samt som också är av största analytiska intresse för det problemområde som 

denna uppsats ämnar undersöka? I just detta sammanhang är det främst två internationella 

människorättsdokument som är av största relevans. Den första, och som redan har nämnts i 
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uppsatsens inledande del, är ICERD och då närmare bestämt de artiklar i konventionen som de 

klagande i ärendet Å m.fl. mot Sverige har åberopat gentemot svenska staten. Den av dessa 

artiklar som är av mest relevans inom ramen för denna uppsats är följande: 

Artikel 6 ICERD 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra varje person inom sin jurisdiktion verksamt skydd 

och verksamma rättsmedel, genom behöriga nationella domstolar och andra statliga 

institutioner, mot varje rasdiskriminerande handling som kränker hans eller hennes 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i strid med denna konvention, liksom 

rätten att hos sådana domstolar begära rättvis och tillfredsställande ersättning eller 

upprättelse för skada som lidits till följd av sådan diskriminering. 

Det andra internationella människorättsdokumentet som är av relevans för denna uppsats är 

UNDRIP, dvs. FN:s urfolksdeklaration, som Sverige har förbundit sig till att efterleva 

(Amnesty International 2022). Det finns flertalet artiklar i denna deklaration som på olika sätt 

berör ämnet för denna uppsats, dock så den artikel som är av mest relevans är följande: 

Article 28 UNDRIP 

1. Indigenous peoples have the right to redress, by means that can include restitution 

or, when this is not possible, just, fair and equitable compensation, for the lands, 

territories and resources which have been confiscated, taken, occupied, used or 

damaged without their free, prior and informed consent. 

2. Unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned, compensation shall 

take the form of lands, territories and resources equal in quality, size and legal status 

or of monetary compensation or other appropriate redress. 

Såsom uttrycks i art. 28 UNDRIP (och även i andra folkrättsliga instrument) så har urfolk en 

rätt till ett fritt, informerat förhandssamtycke vid alla förslag om juridiska eller administrativa 

åtgärder som rör urfolk och vid alla projekt som påverkar urfolks marker, territorier och 

naturresurser (Amnesty International 2022). Denna princip om ett ”fritt, informerat 

förhandssamtycke” (Free, Prior and Informed Consent) brukar kortfattat kallas för FPIC-

principen och är en människorättslig norm baserad på grundläggande mänskliga rättigheter och 

urfolksrättigheter, såsom rätten till självbestämmande och icke-diskriminering (Amnesty 

International u.å.). FPIC-principen fyller även en relevant funktion för operationalisering av 

uppsatsens teoretiska ramverk, således kommer denna princip att konceptuellt vidareutvecklas 

i ett senare skede av denna uppsats. 
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Sammantaget så kommer alltså den slutliga jämförelseanalysen av de två fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak att referera till dessa människorättsnormer; dvs. art. 

6 ICERD samt art. 28 UNDRIP. Detta för att ytterligare åskådliggöra de sätt på vilka samernas 

och svenska statens uppfattningar om gottgörande rättvisa och samers rättigheter har tydlig 

juridisk relevans i några av Sveriges folkrättsliga åtaganden. 

 

3. Metodologi 

Som tidigare nämnt, och mot bakgrund av syftet samt frågeställningen, så kommer denna 

uppsats att tillämpa en idéanalytisk metodologi, dvs. det vetenskapliga studiet av politiska 

budskap. För att ytterligare förstå dessa budskap och dess innebörder så kan analytiska 

iakttagelser göras genom jämförelser mellan både flera olika aktörer, samt flera olika empiriska 

fall. Genom jämförelser mellan olika aktörer synliggörs likheter och skillnader i deras 

argumentationer, samt genom jämförelser mellan olika fall åskådliggörs i hur pass hög grad de 

specifika aktörernas argumentationer varierar beroende på kontext (Beckman 2005, s. 11-55). 

Det är av dessa anledningar som denna uppsats syftar till att tillämpa en idéanalytisk studie på 

de två fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak, samt med fokus på de två aktörerna 

samerna och svenska staten. Detta för att ytterligare åskådliggöra de två aktörernas 

uppfattningar kring gottgörande rättvisa och samers rättigheter som kommer till uttryck i dessa 

två specifika fall. 

Ifall en jämförelse skall anses vara fruktbar eller inte bestäms i hög grad av vad som kan anses 

vara det förväntade utfallet. Att hitta likheter där man förväntar sig skillnader är naturligtvis 

intressant. Likaså är det stimulerande att upptäcka skillnader där man förväntar sig likheter 

(Beckman 2005, s. 55). I just detta fall så syftar denna uppsats till att primärt hitta skillnader 

mellan samernas och svenska statens uppfattningar kring samernas rättigheter som urfolk, dock 

så utesluter inte detta det faktum att det även kan finnas oväntade likheter mellan de två 

aktörernas argumentationer och uppfattningar. Genom en generell överblick på de två fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak så tycks det emellertid finnas grundläggande 

skillnader mellan de två aktörernas synsätt på urfolks rättigheter och vad som utgör adekvata 

gottgörande medel, dock så genom en närmare analys i den följande undersökningen kan det 

förefinna oväntade likheter i aktörernas argumentationer. 

Vidare så en idéanalytisk studie kan ta mer eller mindre hänsyn till de aktörer som framför ett 

politiskt budskap. I studier som är mer aktörscentrerade ligger större fokus på de aktörer som 
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framfört någon särskild ståndpunkt eller ideologi. En aktörscentrerad studie har alltså möjlighet 

att ta hänsyn till kontexter av olika slag, men måste dock inte det (Beckman 2005, s. 16-19). I 

fallet med denna uppsats så eftersom syftet är att vidare undersöka hur statliga åtgärder för 

gottgörelse vid människorättsinskränkningar uppfattas av två specifika parter, dvs. samerna 

kontra svenska staten, så kommer därmed studien vara mer aktörscentrerad. Detta med 

anledning av att det finns ett analytiskt intresse i att även ta hänsyn till de samhälleliga kontexter 

som ligger till grund för hur gottgörande åtgärder uppfattas av den samiska befolkningen och 

den svenska staten. Således är det alltså inte enbart aktörernas argument per se som ligger till 

fokus för uppsatsens undersökning, utan även hur dessa argument ska tolkas utifrån de 

historiska och nutida maktförhållandena aktörerna emellan. 

Vidare så liksom i varje annan vetenskaplig undersökning så förutsätter idéanalysen att man på 

ett tidigt stadium gör klart för sig vilka argument, påståenden eller föreställningar i ett 

textmaterial det är som skall studeras (Beckman 2005, s. 19-20). Som senare kommer 

presenteras så kommer den schematiskt begreppsliga definitionen av gottgörande rättvisa att 

utgöra den analytiska dispositionen för uppsatsens undersökning. Syftet med detta teoretiska 

ramverk är alltså att utgöra det analytiska schema för vilka argument, påståenden och/eller 

föreställningar hos den samiska befolkningen och svenska staten som är av relevans och 

kommer ligga till grund för de slutsatser som kan dras kring uppsatsens frågeställning. 

Eftersom de texter som kommer att analyseras i denna uppsats har för avsikt att övertyga 

mottagaren om en ståndpunkts riktighet så kommer denna uppsats också ägna sig åt att 

analysera dessa argument. Ett argument kan bestå av ett eller flera påståenden som är avsedda 

att ge stöd för den uppfattning som försvaras. Av denna anledning blir det därför intressant att 

närmare granska de argument som anförs. Denna analysteknik kallas helt enkelt för 

argumentationsanalys och syftar till att systematiskt beskriva de argument som förekommer i 

en debatt i ett särskilt ämne. En argumentationsanalys gör det möjligt att steg för steg granska 

varje led i en argumentation eftersom den klargör argumentationens uppbyggnad, dvs. hur de 

olika argumenten i t.ex. en debatt förhåller sig till varandra. Här betraktas 

argumentationsanalysen alltså först och främst som en teknik för att beskriva en samling 

argument (Beckman 2005, s. 38). I fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak som 

analyseras i denna uppsats så har dessa utgjort föremål för den större debatten gällande 

mineralutvinning på samiska marker. Således kommer denna uppsats att genom 

argumentationsanalys närmare granska samernas och svenska statens respektive 
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ställningstaganden i denna större samhällsfråga, samt även åskådliggöra de mer specifika 

argument där de två aktörernas syn på samers rättigheter särskiljer sig. 

Vad som dock bör klarläggas är att en mer beskrivande idéanalys är inte enbart ett återgivande 

av innehållet i ett politiskt budskap; uppgiften kan också vara att genom sin analytiska läsning 

säga något om textens budskap som inte säger sig själv. Viktigt att poängtera dock är att en mer 

beskrivande idéanalys inte syftar till ett ställningstagande i de frågor som en text eller ett 

budskap själv uttalar sig om. Men en mer beskrivande idéanalys kan inte heller undandra sig 

ett ställningstagande om hur en text, ett begrepp eller en ideologisk ståndpunkt skall begripas 

och förstås (Beckman 2005, s. 50-52). Således kommer den efterföljande undersökningen i 

denna uppsats att mer beskrivande analysera de argument som framförs av samerna kontra 

svenska staten; dock så kommer även denna argumentationsanalys att kritiskt ta avstamp från 

det teoretiska ramverket, dvs. gottgörande rättvisa, som ligger till grund för denna uppsats. 

Med detta menas alltså att argumentationsanalysen till viss del även kommer innebära ett mer 

kritiskt förhållningssätt till de båda parternas argumentationer och uppfattningar utifrån ett 

gottgörande rättviseperspektiv. 

 

3.1. Urval och avgränsningar 

Innan de två fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak presenteras i den senare 

undersökningen bör det först göras några förtydliganden kring uppsatsens urval och 

avgränsningar. Inledningsvis så beträffande motiveringen till valet av just fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak så finns det flera anledningar till varför dessa utgör 

två lämpliga och empiriskt representativa fall för det problemområde som denna uppsats ämnar 

behandla. Först och främst så är det av analytiskt intresse att komparativt undersöka just dessa 

två fall i eftersom de i hög grad påminner om varandra; nämligen att svenska staten i närtid har 

gjort anspråk på traditionellt samiskt brukad mark med anledning av planer på gruvdrift. Båda 

fallen har väckt en stor samhällelig debatt och som har berört flertalet människorättsrättsfrågor, 

således finns det ett undersökande intresse i att tillämpa metoden om idéanalys på båda dessa 

fall samt att jämföra dem mellan varandra. Man skulle såklart även kunna analysera flertalet 

liknande fall längre bak i historien avseende den svenska statens inskränkningar på samisk 

mark, dock så med anledning av uppsatsens begränsade omfång så kommer fokus därmed 

enbart ligga på de två närliggande fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak. 
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Vidare så är det även av relevans för den senare undersökningen att definitionsmässigt redogöra 

vilka specifika aktörer det är som åsyftas vid benämningen av de två parterna ”samerna” och 

”svenska staten”. Med samerna avses i första hand de samebyar som direkt berörs av 

gruvbrytningarna i Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak; nämligen Vapstens sameby och 

Jåhkågasska tjiellde sameby. Även det svenska Sametinget är en central aktör som inbegrips i 

de samiska aktörerna. Beträffande parten svenska staten så avses i detta hänseende primärt 

regeringen, samt även de kommuner och länsstyrelser som direkt berörs av de två fallen; dvs. 

Storumans och Jokkmokks kommuner, samt Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. 

Ur ett mer kritiskt perspektiv kan man självklart diskutera ifall dessa få aktörer utgör ett fullgott 

representativt urval av de samtliga aktörer som kan inbegripas i de två parterna samerna och 

svenska staten. Med detta sagt kan man alltså inte med full säkerhet hävda att de argument som 

uttrycks genom dessa enskilda aktörer är fullt representativa för parternas generella 

ställningstaganden överlag. Vidare så finns det även andra aktörer som i hög påverkas av dessa 

gruvbrytningar men som inte kan anses kategoriseras in under de två parterna samerna eller 

svenska staten; bl.a. övriga kommunmedlemmar i Storuman och Jokkmokk, företagare i de två 

kommunerna, intresseorganisationer, osv. Dessa faktorer är viktiga att ha i åtanke i den senare 

undersökningen, dock så är det samtidigt också av betydelse att framhålla att det är en praktisk 

omöjlighet att ta hänsyn till samtliga aktörers enskilda argument och ställningstaganden. Av 

denna anledning har därför denna uppsats fokuserat på att ta hänsyn till de aktörer som är av 

mest relevans för fallen Rönnbäck/Rönnbäcken samt Gállok/Kallak, och som samtidigt även 

kan anses utgöra representativa aktörer för en av de två parterna samerna kontra svenska staten.  

Slutligen så är det även viktigt att bära med sig att de två parternas argumentationer tar sig olika 

uttryck beroende på i vilket sammanhang det är som de har getts utrymme att framföras i; dvs. 

argumentationer formuleras olika beroende på om det är i exempelvis rättsliga, politiska eller 

samhälleliga sammanhang. I just fallet med denna uppsats så är de flesta uttalanden och 

argumentationer tagna ur rättsliga och/eller politiska sammanhang, alltså förekommer det 

knappt några argument som är direkt tagna ur den allmänna samhällsdebatten. Detta för att det 

rimligtvis bör finnas en större sannolikhet i att de argument som förekommer i bl.a. rättsliga 

processer och offentliga politiska uttalanden är mer representativa för de två samhällsaktörerna 

samerna och svenska staten än de enskilda argument som uttrycks genom t.ex. debattartiklar 

och/eller enskilda uttalanden. Således finns det även en rimlig analytisk jämförbarhet mellan 

de argument samt budskap som uttrycks hos samerna kontra svenska staten i den senare 

undersökningen eftersom de valda källorna tillhör likartade textgenrer. 
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4. Tidigare forskning 

Det terminologiska valet av begreppet gottgörelse för denna uppsats är något som förtjänar 

vidare förklaring, främst av den anledningen att just gottgörande rättvisa kommer utgöra det 

teoretiska ramverket i denna uppsats. Innan dessa begrepp ges vidare definitionsmässig 

förklaring är det av relevans att först åskådliggöra den terminologiska mångfald som existerar 

inom ramen för det ämnesområde som denna uppsats behandlar, dvs. rättvisehandlingar vid 

människorättsinskränkningar. Det är mot bakgrund av detta som denna del i uppsatsen kommer 

fokusera på att ge en övergripande redogörelse av denna begreppsmångfald, samt hur dessa har 

tagit sig uttryck i tidigare studier där terminologin har tillämpats i just urfolkssammanhang. 

Den kanske främsta begreppsliga användningen som brukar tillämpas inom ramen för 

uppsatsens ämnesområde är ”kompensation” och ”kompensatorisk rättvisa” (compensatory 

justice). Detta är ett begrepp som Juan Espindola (2021) i sin studie hävdar utgör ett teoretiskt 

motargument för deportering av immigranter, och då även inkluderande de immigranter som 

har blivit anklagade för att ha begått kriminella handlingar. I denna studie definieras 

kompensatorisk rättvisa som en tillbakablickande eller retrospektiv uppfattning av rättvisa vars 

syfte är att finna en rättvis respons på en orätt förlust som en individ eller grupp har utsatt en 

annan individ eller grupp för. Denna uppfattning av kompensatorisk rättvisa sträcker sig ända 

tillbaka till Aristoteles tid som hävdade att kompensatorisk rättvisa fyller en korrigerande del i 

uppgörelser mellan människor; dvs. den avgör hur en orätt skada på någons egendom eller 

integritet bör korrigeras. Den kompensatoriska rättvisans grundläggande princip utgörs av att 

varje person kan planera sitt liv med den trygga vetskapen om att personen kommer skyddas 

mot vissa typer av externa motgångar. Kortfattat innebär alltså kompensatorisk rättvisa att man 

”reparerar” (repair) missgärningar (Espindola 2021, s. 5-6). 

En annan forskare som använder sig av begreppet ”kompensatorisk rättvisa” är Angelo J. 

Corlett (2010) och då med hänvisning till hur de afroamerikanska och ursprungsamerikanska 

minoritetsgrupperna har blivit förtryckta i USA, både historiskt sett och i nutid. Enligt honom 

så är USA:s regering, vissa av dess företag och samhällsgrupper, samt några av dess ledare 

tillsammans ansvariga för rasistiskt skadliga felgärningar – en grupp som Corlett (2010, s. 166) 

sammantaget benämner ”utsättande arvingar av förtryck” (offender heirs of oppression). 

Således är dessa aktörer skyldiga kompensatoriska reparationer gentemot de ”utsatta arvingarna 

av förtryck” (victim heirs of oppression) som står i proportion till de inskränkande skadorna. 

Sådana reparationer är ett nödvändigt villkor för en ursäkt av de ansvariga (dock inte 
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nödvändigtvis skyldiga) parterna. Och eftersom en ursäkt är ett nödvändigt villkor för förlåtelse 

så blir därmed reparationer i detta fall ett nödvändigt medel för förlåtelse, något som i sin tur 

är nödvändigt för möjligheten till en genuin försoning mellan de respektive arvingarna av 

förtryck (Ibid.). 

En annan begreppslig användning som har blivit allt vanligare under de senaste åren är 

”övergångsrättvisa” (transitional justice), något som Michelle Bonner & Matt James (2011) 

konceptuellt vidareutvecklar i deras studie om urfolk i utvecklade kapitalistsamhällen. 

Begreppet övergångsrättvisa har traditionellt sett syftat till att demokratisera, bygga 

tillitskulturer och främja respekt för mänskliga rättigheter i de länder som har ett närliggande 

förflutet präglat av auktoritärt styre, diktatorskap eller massa grymheter. Bonner & James 

(2011, s. 1) menar dock att det även finns anledningar att konceptuellt vidareutveckla 

övergångsrättvisa i mer konsoliderade samhällen, särskilt eftersom den vetenskapliga diskursen 

tenderar att likställa övergångsrättvisa med liberaliseringsprocesser i den post-kommunistiska 

delen av världen eller länder på det södra halvklotet. Denna traditionella uppfattning ignorerar 

dock betydelsen av grundläggande övergångsfrågor om retroaktivitet, kompensation och 

historiska undersökningar i s.k. ”konsoliderade demokratier” som även de brottas med deras 

egna övergrepp, orättvisor och ojämlikheter (Ibid.). 

Det är av denna anledning som Bonner & James (2011, s. 3-4) i deras studie väljer att fokusera 

på hur ”rättighetssökare” (justice-seekers) i de två undersökta länderna Kanada och Argentina 

har närmat sig de rättvisefaktorer som är av vikt för grupper som främjar förändring till följd 

av massiva och systematiska människorättsinskränkningar. I fallet med just Kanada så har 

kolonialismens inverkan på dess urfolkssamhällen inneburit att urfolksrelaterade prioriteringar 

har tenderat till att involvera projekt kring individuell reparation, samhällsläkning, samt politisk 

pånyttfödelse och återuppbyggnad. Dessa prioriteringar har lämnat de kanadensiska urfolken 

få möjligheter och än mindre benägenheter till att bedriva en mängd viktiga juridiska frågor, 

främst identifiering och möjliga sanktioner av kanadensiska individer och institutioner som är 

ansvariga för grymma orättvisor och människorättsinskränkningar (Ibid.). 

Utifrån den begreppsliga definitionen av övergångsrättvisa är det tre nyckelområden som är av 

vikt för de rättighetssökare som främjar förändring till följd av människorättsinskränkningar. 

Det första nyckelområdet – reparation (reparation) – är framåtblickande och innebär inte enbart 

att de utsatta ifråga bör kompenseras med monetära medel. Reparation innebär likväl ett 

upprätthållande av värdighet och återhämtning av hälsan till följd av grova 

människorättsinskränkningar. I fallet med Kanada så under 1990-talet började flertalet 
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urfolksorganisationer, representerande bl.a. inuiter och métiser, kräva att den kanadensiska 

regeringen skulle ta direkt ansvar för de skador som staten har åsamkat urfolken. Detta genom 

att implementera en omfattande reparativ agenda som skulle inbegripa finansiell kompensation, 

rehabilitering, samt diverse aspekter av upprättelse och garantier av icke-upprepande; allra 

särskilt en officiell ursäkt och sanningskommission (Bonner & James 2011, s. 4-14). 

Det andra nyckelområdet – ansvarsutkrävande (responsibility) – innebär att de grupper som 

söker reparation och politisk övergång måste blicka tillbaka för att kunna anbringa kausalt 

ansvarsutkrävande och tilldela moralisk skuld för orättvisorna ifråga. I det kanadensiska fallet 

så har det funnits en växande acceptans hos den kanadensiska staten och allmänheten att landet 

Kanada har varit kollektivt ansvarig för de förödande generationsöverskridande effekter av ett 

systematiskt angrepp på urfolkskulturer. Detta manifesterades symboliskt i Kanadas dåvarande 

premiärminister Stephen Harpers officiella ursäkt i juni 2008 som erkände en större rad skador 

som landet har åsamkat dess urfolk (Bonner & James 2011, s. 4-17). 

Det sista nyckelområdet – omformning (reframing) – innebär rättighetssökares grundläggande 

imperativ att förändra rådande förståelser kring både ursprungen samt elimineringen av onödigt 

lidande. I det kanadensiska fallet har det gjorts dekoloniserande åtgärder innebärande 

grundläggande attitydförändringar hos det kanadensiska samhället, en ny känslighet och 

öppenhet gentemot urfolkskulturer, ett avståndstagande från en förmyndarmentalitet, samt en 

villighet att överlämna en del av den ekonomiska och politiska makt som orättfärdigt fråntogs 

urfolken genom koloniseringsprocesserna (Bonner & James 2011, s. 4-20). 

Vidare så en annan begreppslig användning som söker formulera rättvisehandlingar vid 

människorättsinskränkningar presenteras av William Schweiker (2004) som argumenterar för 

hur dessa handlingar bör utformas ifall de skall få något substantiellt genomslag i de samhällen 

som har präglats av ett lidande förflutet. Han menar att alla riktiga försök till att uppnå försoning 

i relationer där en av parterna har utnyttjat eller på annat sätt dominerat den andra parten, måste 

uppfattas i termer av en ”återställande rättvisa” (restorative justice). Med detta begrepp menas 

den mänskliga politiska handlingen i att försona offer och gärningsmän vars mål är att återföra 

politisk integritet. Återställande rättvisa syftar till att adressera och inte kringgå de moraliska 

kraven involverade. Således inbegriper detta försök till att etablera rättvisa både ett erkännande 

av skuld samt även åtgärder till att reparera det som var otillbörligt fråntaget eller brukat på den 

utsatta parten (Schweiker 2004, s. 116-121). 

En annan forskare som redogör begreppet ”återställande rättvisa” inom ramen för just urfolks 

rättigheter är Kaushikee (2017) som menar att begreppet bygger på de återställande 
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rättviseprocesser som återfinns i flera urfolkstraditioner; bl.a. maorierna på Nya Zeeland, 

aboriginerna i Australien och Västra Samoa, samt kelterna på Irland. Enligt Kaushikee (2017 

s. 153) så är målet med återställande rättvisa att återintegrera oss med dem i en större helhet. 

Eftersom konflikter och massiva våldsamheter vanligtvis porträtteras i sammanhanget av denna 

dualism så rättfärdigas därmed både offret och gärningsmannen i att vidhålla deras respektive 

positioner och skydda sig själva. Själva skadan blir aldrig uppmärksammad och även fast den 

läker på ytan så efterlämnar den ändock djupa sår och icke-adresserade känslor som fortsätter 

skvalpa. I princip syftar alltså återställande rättvisa till att läka dessa sår (Ibid.). 

Vidare så menar en annan forskare vid namn Douglas Sanderson (2012) att när man pratar om 

historisk orättvisa och behovet av ”upprättelse” (redress) för dessa orättvisor så tenderar 

diskursen att uteslutande handla om mark- och landområden. Detta eftersom att den allmänna 

historieberättelsen skildrar att det som togs från urfolken var deras mark- och landområden, 

alltså måste dessa områden återlämnas till dessa folkgrupper för att kunna ge upprättelse för 

tidigare kränkningar. Sanderson (2012, s. 93) hävdar dock att om man pratar om återlämnande 

av landområden som den enda/främsta formen av upprättelse så missar man även hela poängen. 

Trots att staterna ifråga de facto organiserade en masstöld av urfolkens landområden så var 

detta dock inte det enda som fråntogs dem, således är dessa områden inte det enda som behöver 

återlämnas till urfolken ifråga för att kunna ge upprättelse för tidigare kränkningar (Ibid.). 

Det är av denna anledning som Sanderson (2012, s. 93-118) utgår ifrån den terminologiska 

användningen av ”korrigerande rättvisa” (corrective justice), ett begrepp han menar innebär att 

man först och främst måste identifiera de precisa kränkningar som man önskar ge upprättelse 

för. I fallet med urfolkens landområden så den enskilt största kränkningen som dessa urfolk har 

utsatts för har varit de historiska och ännu pågående förtryckningarna av de institutioner i 

urfolkssamhällen som bejakar urfolks värderingar, kulturer och identiteter. Med dessa 

”institutioner” åsyftas de organisatoriska länkar såsom politiska arrangemang, utbildning, 

språk, religiösa handlingar, traditionella mediciner, arrangemang av klaner, samt andra 

kulturella värderingar hos urfolk. Förtryckandet av dessa institutioner innebär att nutida urfolk 

inte kan blomstra som urfolk eftersom de inte har tillgång till de sociala, kulturella och politiska 

resurser som bekräftar deras identitet som urfolk. Att ge upprättelse för dåtida och nutida 

inskränkningar gentemot urfolk inom den korrigerande rättvisans ramverk innebär att man 

återlämnar till urfolkssamhällena de moderna och nutida institutioner som bekräftar urfolkens 

uråldriga värderingar och levnadssätt (Ibid.). 
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5. Teoretiskt ramverk 

Som tidigare nämndes så finns det en terminologisk mångfald kring det fenomen som denna 

uppsats syftar till att undersöka, alltså rättvisehandlingar gentemot urfolk. Den tidigare 

forskning som presenterades i uppsatsens föregående del har syftat till att belysa denna 

mångfald genom att kortfattat redogöra några av de begrepp som tidigare forskare har tillämpat; 

dvs. kompensatorisk, övergångs-, återställande och korrigerande rättvisa. Även om dessa 

forskare överlag tycks ha liknande samsyn kring vad som kan anses utgöra en adekvat 

rättvisehandling så belyser dock etikprofessorn Göran Collste (2015) andra perspektiv på hur 

användningen av de olika begreppen kan få vissa teoretiska och praktiska implikationer. 

Exempelvis så framhåller Collste (2015, s. 137) att den grundläggande idén för den 

begreppsliga användningen av återställande rättvisa är att om någon har utsatts för ett 

övergrepp så innebär rättvisa att den skada som övergreppet medförde kompenseras eller 

gottgörs så att tillståndet utjämnas och de negativa verkningarna upphör, dvs. att status quo 

ante (tillståndet före) har uppnåtts. Detta är alltså den bokstavliga meningen av återställande 

rättvisa (Ibid.). 

Vidare så hävdar Collste (2015, s. 137-138) att i jämförelse med begreppet återställande rättvisa 

så är begreppet kompensatorisk rättvisa mindre precist när det gäller rättvisehandlingens syfte. 

Att ”kompensera” för en förlust eller en skada betyder inte nödvändigtvis att återställa i 

meningen att återupprätta status quo ante. Således kan kompensatorisk rättvisa skipas på många 

olika sätt. Collste (Ibid.) poängterar dock att ett problem med begreppet kompensatorisk rättvisa 

är att det har en materiell anstrykning. Den förorättade parten skall erhålla ersättning för sin 

skada och denna kompensation ges i form av pengar. Många fall av historisk rättvisa handlar 

dock om annat än pengar. För den som utsatts för ett övergrepp kan det vara viktigare att 

förövaren erkänner det som hänt så att relationer kan återupprättas och parterna försonas. Detta 

kan exemplifieras med hänvisning till relationen mellan den svenska staten, kyrkan och 

samerna. I detta fall innebär historisk rättvisa inte primärt ekonomisk kompensation till samerna 

utan snarare ett erkännande av historiska övergrepp och att samernas hävdvunna rättigheter till 

betesmark för renar respekteras både i nutid och i framtiden. Mot bakgrund av detta är därför 

gottgörande rättvisa, som är ett mer inkluderande begrepp, ofta att föredra framför 

kompensatorisk rättvisa (Ibid.). 

Collste (2015, s. 139) poängterar att i diskussioner om ”gottgörande rättvisa” (rectificatory 

justice) framhålls det ofta att gottgörandeprocessen leder till att offren får upprättelse och en ny 
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relation uppstår mellan förövaren och offret som kännetecknas av ömsesidig respekt. Även om 

detta är en önskvärd konsekvens kan det ändock inte uppfattas som ett nödvändigt villkor för 

gottgörelse. Det kan så vara fallet att den som utsätts, eller har tidigare blivit utsatt, för ett 

övergrepp inte kan förmås att respektera förövaren. Dock så menar Collste (Ibid.) likväl att det 

är rimligt att hävda att gottgörelse har uppnåtts om förövaren har gjort det som står i dennes 

makt för att kunna gottgöra. 

Sammantaget är det alltså mot bakgrund av denna terminologiska diskussion som Göran 

Collstes (2015) begreppsliga definition av gottgörande rättvisa kommer utgöra uppsatsens 

teoretiska ramverk, och således alltså även det analytiska schemat för uppsatsens senare 

undersökning. Innan så sker kommer först en mer utförlig begreppslig beskrivning av 

gottgörande rättvisa att presenteras nedan. 

 

5.1. Gottgörande rättvisa 

I sin enkelhet så innebär gottgörande rättvisa principen att om agenten X (svenska staten) 

tillfogar offret Y (samerna) en skada så har X en skyldighet att gottgöra Y. Denna 

grundläggande idé ger dock upphov till en rad komplicerade frågor när den tillämpas på 

konkreta historiska och nutida skeenden. Enligt Collste (2015, s. 140) så förutsätter gottgörande 

rättvisa därmed två grundläggande faktorer: 

1. Att förövaren X4 utför en klandervärd handling H5 mot offret Y6 vid tidpunkten t1. 

2. Att X erkänner H vid tidpunkten t2, önskar ställa tillrätta och kompenserar Y med något 

som har värde för Y, alternativt (om H var stöld) lämnar tillbaka det som stals vid t1. 

Dessa tre villkor vid t2 – (1) erkännande, (2) en önskan att ställa tillrätta och (3) kompensation 

– bör vara uppfyllda för att gottgörelse ska kunna uppnås. Det är ofta av största betydelse för 

offren att förövaren lyssnar på deras berättelser och erkänner det tidigare övergreppet. 

Erkännandet innebär en bekräftelse av offrens lidande. Kompensationen innebär att förövaren 

visar att erkännandet är allvarligt menat och sätter kraft bakom orden. Genom kompensation 

får också offret något tillbaka. I bästa fall kan kompensation motsvara den tidigare förlusten 

men ofta är kompensationen symbolisk. Det lidande som politiska övergrepp, förtryck och 

exploatering innebär kan i många fall inte kompenseras av förövaren. Denna beskrivning av 

 
4 Exempelvis en individ, en folkgrupp, en stat, etc. 
5 Exempelvis övergrepp, stöld, mord, förtryck, diskriminering, exploatering, etc. 
6 Exempelvis en individ, en folkgrupp, en stat, etc. 
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gottgörande rättvisa ger en generell bild av hur gottgörelse kan äga rum. Hur 

gottgörelseprocesser genomförs i praktiken beror givetvis på de specifika omständigheterna. 

Här kan skillnaderna vara stora och gottgörelseprocesser kan ta olika lång tid (Collste 2015, s. 

140-141). 

Enligt Collste (2015, s. 151) så kan gottgörelseprocesser se olika ut och innefatta exempelvis 

sanningskommissioner, offentliga ursäkter, positiv särbehandling av missgynnade folkgrupper, 

ekonomisk kompensation, och/eller inrättande av museer samt minnesmärken – och/eller att 

minnesmärken över det tidigare förtryckets representanter tas ner. Det gemensamma syftet med 

dessa åtgärder är att de ska bidra till rättvisa och försoning (Ibid.). 

Som sagt så innefattar gottgörelse ofta någon form av ekonomisk kompensation. 

Välfärdsekonomer erbjuder ett sätt att beräkna kompensation till offer för övergrepp. Den som 

utsatts för ett övergrepp är fullständigt kompenserad om personen ifråga genom en ekonomisk 

kompensation är lika nöjd som innan övergreppet ägde rum. Denna välfärdsekonomiska syn på 

kompensation är problematisk på flera sätt. För det första kan inte vissa skador kompenseras 

med pengar. Med detta menas att pengar inte kan kompensera t.ex. svarta i USA för missade 

livschanser, missade möjligheter att utveckla sina resurser och den kränkning av deras värdighet 

som sämre skolor har inneburit. Den rent ekonomiska synen på kompensation bortser också 

från att historiska orättvisor ofta medfört skadade relationer. Övergrepp i det förflutna har i 

många fall medfört bestående konflikter och misstro. För att uppnå försoning krävs mycket mer 

än ekonomisk kompensation (Collste 2015, s. 152). 

Hur ska då en ekonomisk kompensation beräknas? Ekonomer hänvisar här till vad man kallar 

”subjektiv preferenstillfredsställelse”, dvs. offren är kompenserade för den orättvisa de utsatts 

för om de är nöjda med ersättningen. Frågan är dock om offren verkligen alltid är kompenserade 

även om de själva anser det. Genom s.k. ”adaptiva preferenser” kan de istället komma att se sin 

situation som naturlig och inte som resultat av orättvisa strukturer, eller så kan deras 

självuppfattning vara präglad av förtryckarens bild. De kan därmed underskatta vad som krävs 

för att kompensera en tidigare oförrätt. Eller, de kanske lever i djup fattigdom och en blygsam 

kompensation kan därmed uppfattas som en stor summa pengar. Om offren nöjer sig med denna 

kompensation är de enligt den ekonomiska teorin kompenserade. Det kan dock fortfarande vara 

rimligt att hävda att den orättvisa som de hade utsatts för skulle kräva en betydligt större 

kompensation (Collste 2015, s. 152-153). 

Enligt Collste (2015, s. 153) så i de fall där förövaren har lagt beslag på mark, förslavat 

befolkningen eller utfört ett folkmord så är skadorna och brotten så omfattande att de inte går 
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att kompensera. Han poängterar däremot att gottgörande rättvisa inte nödvändigtvis behöver 

innebära fullständig kompensation för de skador som tillfogats offren. Vad som anses vara 

tillräcklig gottgörelse kräver kunskap om kontexten och omständigheterna. ”Böra förutsätter 

kunna” är en grundprincip inom etiken. Det innebär att det moraliska kravet måste vara möjligt 

att uppfylla. För att avgöra vad som är en rimlig gottgörelse efter orättvisor och övergrepp så 

anser därmed Collste (Ibid.) att man måste ta hänsyn till följande fyra faktorer: 

1. Skadans omfattning. 

2. Hur lång tid som förflutit sedan övergreppet utfördes. 

3. Offrens önskningar idag. 

4. Förövarens förmåga att kompensera. 

Det är alltså dessa fyra faktorer som kommer utgöra det analytiska schemat för den senare 

undersökningen i denna uppsats. Dessa fyra kategorier, eller ”dimensioner” för att använda 

Ludvig Beckmans (2005, s. 25-26) terminologi, utgör alltså den analysapparat som syftar till 

att fånga in relevanta aspekter av de påståenden som görs kring samernas anspråk på 

gottgörande rättviseåtgärder, samt svenska statens syn på samers rättigheter. Eftersom både 

samerna samt svenska staten kan anses ha för avsikt att erhålla/erbjuda en rimlig gottgörelse så 

utgör dessa fyra faktorer därmed ett adekvat analytiskt argument för att tydligare identifiera de 

diskrepanser som tycks finnas aktörerna emellan gällande rimlighetens omfattning och 

utformning. 

 

5.1.1. Operationalisering 

Som tidigare nämnt så kommer alltså den gottgörande rättvisans fyra faktorer att ligga till grund 

för den senare undersökningen i denna uppsats, dock så med hänvisning till uppsatsens syfte 

och frågeställning är det av relevans att göra vissa förtydliganden kring hur dessa faktorer mer 

praktiskt kommer att tillämpas. Denna del syftar alltså till att åskådliggöra hur de fyra 

faktorerna kommer att operationaliseras i den senare undersökningen. 

Inledningsvis bör det nämnas att i den problemställning som introducerades i denna uppsats så 

framgår det alltså tydligt att det råder fundamentala diskrepanser mellan förövaren och offrets 

uppfattningar kring övergreppen ifråga; m.a.o. samerna och svenska staten har olika subjektiva 

uppfattningar kring bl.a. den första faktorn (skadans omfattning) i fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak. I och med detta så är det av större undersökande 
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intresse i denna uppsats att analytiskt granska hur den gottgörande rättvisans fyra faktorer 

upplevs/uppfattas av samerna kontra svenska staten. På så sätt ges det även en tydligare bild 

kring samernas rättighetsanspråk, samt hur dessa uppfattas av staten. Med detta menas alltså att 

den följande undersökningen syftar till att bl.a. få en uppfattning kring hur pass omfattande 

samerna anser att skadorna i fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak utgör, samt hur 

svenska statens reaktion har varit på dessa uppfattningar. 

Vidare så vad som tidigare framgått i presentationen av Collstes (2015) begreppsliga definition 

av gottgörande rättvisa är att den är främst fokuserad på vad som utgör rimliga gottgörande 

handlingar efter att orättvisor eller övergrepp har ägt rum; dock så är denna uppsats också 

intresserad av aktörernas uppfattningar om rimliga gottgörande handlingar även innan själva 

inskränkningarna ifråga har ägt rum, dvs. innan svenska staten gav definitiva beslut om 

beviljande av gruvbrytning i de två områdena. I detta hänseende blir den tidigare nämnda FPIC-

principen av relevans för operationalisering av det gottgörande rättvisans fyra faktorer. Detta 

eftersom denna princip i praktiken innebär en rätt för urfolk att ha möjlighet att påverka och 

vara delaktiga under de processer – från planering till genomförande och utvärdering – där det 

föreligger projektförslag som påverkar deras marker, territorier eller naturresurser. Själva syftet 

med FPIC-principen är alltså att på förhand nå en samförståndslösning mellan staten och 

urfolket ifråga. Processen som sådan är central och inte bara beslutet som tas i slutändan 

(Amnesty International u.å.).  

FN:s expertmekanism för urfolks rättigheter (EMRIP) är av den uppfattningen att FPIC-

principen, trots att ett samtycke alltid ska eftersträvas, inte ska ses som en vetorätt för urfolk. 

Däremot är kravet på samtycke beroende av intrångets omfattning. Ju större intrång i urfolks 

rättigheter en åtgärd skulle innebära, desto större krav kan ställas på att ett samtycke ska finnas. 

Det innebär i sin tur att om det rör sig om ett väldigt stort intrång kan avsaknaden av urfolks 

samtycke likställas med ett veto (Amnesty International, u.å.). I detta hänseende blir alltså 

FPIC-principen av särskilt analytiskt intresse för den gottgörande rättvisans första faktor – 

skadans omfattning. 

Gällande den andra faktorn – hur lång tid som förflutit sedan övergreppet utfördes – så kommer 

fokus i denna faktor främst ligga på att söka beskriva de respektive händelseförloppen i fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak utifrån de två parternas egna uppfattningar. Detta 

för att ge ytterligare perspektiv på vilka bakomliggande omständigheter det är som ligger till 

grund för diskrepanserna mellan samernas och svenska statens skilda åsikter kring vad som 

utgör adekvata gottgörande åtgärder för de statliga människorättsinskränkningarna. 
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Beträffande den tredje faktorn – offrens önskningar idag – så inbegriper alltså detta i sin 

enkelhet de gottgörande rättviseåtgärder som samerna har åberopat i samband med fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak. Som tidigare framgått så ligger det analytiska 

intresset inte enbart i att identifiera samernas syn på deras egna önskningar, utan även hur dessa 

uppfattas och blir bemötta av svenska staten. Vad som också är angeläget att poängtera är att 

dessa önskningar från samerna behöver inte nödvändigtvis enbart ta sig uttryck som försiktiga 

önskemål, utan de kan även ta sig uttryck som direkta krav som ställs på svenska staten. 

Angående den fjärde och sista faktorn – förövarens förmåga att kompensera – så kommer den 

följande undersökningen av uppenbara anledningar inte enbart fokusera på ekonomisk 

kompensation, utan även förövarens förmåga till andra former av kompensationer. Även om 

detta tydligt framgår i Collstes (2015) resonemang som tidigare presenterades så är det likväl 

av vikt att göra ett förtydligande kring detta eftersom den bristande samsynen mellan parterna 

ifråga till största del verkar grunda sig i de skilda uppfattningarna kring vad som utgör adekvata 

gottgörande medel. Slutligen så är det även av vikt att framhålla ett den fjärde faktorn inte 

enbart kommer undersöka den svenska statens förmåga att kompensera, utan också dess vilja 

att kompensera. 

 

6. Undersökning 

Denna del av uppsatsen kommer alltså att först redogöra samt analysera de två fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak utifrån den gottgörande rättvisans fyra faktorer. Med 

utgångspunkt i dessa parallella redogörelser kommer därefter uppsatsen att göra sammanställd 

analysdiskussion med fokus på jämförelser mellan samerna kontra svenska staten i dess 

uppfattningar kring gottgörande rättvisa utifrån de fyra faktorerna. Denna komparativa 

analysdiskussion kommer även att göra vissa referenser till de tidigare nämnda 

människorättsartiklar som är av relevans för denna uppsats, dvs. art. 6 ICERD och art. 28 

UNDRIP. Således åskådliggörs även de likheter och skillnader som råder mellan de två 

parternas syn på både gottgörande rättviseåtgärder och samers rättigheter.  
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6.1. Rönnbäck/Rönnbäcken 

I augusti 2013 gav den svenska regeringen klartecken till gruvbrytning i 

Rönnbäck/Rönnbäcken. Detta av den primära anledningen att en nickelgruva har ett större 

samhällsintresse än rennäringen, menade regeringen. Området har varit utpekat som 

riksintresse både för rennäringen och mineralutvinningen, dock så konstaterade Högsta 

domstolen tidigare i maj 2012 att dessa två intressen var oförenliga i just detta fall. Utifrån detta 

gjorde regeringen bedömningen att en nickelgruva har den största samhällsekonomiska nyttan 

då den kan direkt generera upp till 500 jobb och göra Sverige självförsörjande på nickel. 

Regeringen konstaterade emellertid att gruvbrytningen visserligen skulle innebära 

”olägenheter” för både renskötseln och turismen, dock så beräknades livslängden för gruvan 

vara 27 år varefter marken därefter ska efterbehandlas. I ett längre perspektiv är en gruva en 

kort insats som ger stora samhällsekonomiska vinster, därför menade regeringen att gruvan 

också kan betraktas som ett gott hushållande med områdets resurser (SR 2013). 

I detta hänseende kan man alltså inledningsvis konstatera att den svenska regeringen har ett 

relativt rationaliserande och kalkylerande synsätt på beslutet att bevilja gruvbrytning på samiskt 

område, nämligen att riksintresset nickelutvinning har en större samhällsnytta än rennäring. 

Regeringen konstaterar emellertid att gruvbrytningen kommer innebära ”olägenheter” för 

rennäringen, dock så verkar regeringen uppenbarligen anse att dessa skador inte är så pass 

omfattande att de skulle utgöra ett tillräckligt gott skäl för att avstå gruvbrytning i området. 

Visserligen gör regeringen ett klargörande kring att marken ifråga ska efterbehandlas efter det 

att gruvans livslängd har löpt ut, något som ger en antydan kring svenska statens vilja till 

kompensation, dock så ges det inga närmare förtydliganden kring hur de berörda samerna i 

närtid skall kompenseras för gruvbrytningens inverkningar på renskötseln. 

Mot bakgrund den svenska regeringens beslut så mellan åren 2013–2016 genomfördes det ett 

projekt vars syfte var att få en mer heltäckande bild av hur olika aktörer och medborgare 

förhåller sig till planerad och pågående gruvverksamhet i Norr- och Västerbotten. Detta projekt 

resulterade i en rapport publicerad av LTU år 2016 där man genom intervjuer hade undersökt 

hur berörda aktörer och medborgare (däribland samer, kommunen och länsstyrelsen) ser på 

frågan om framtida mineralutvinning och gruvetablering i svenska fjällområden, närmare 

bestämt områdena Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak. Rapporten syftade även till att 

undersöka hur konflikter om gruvverksamhet kan undvikas eller hanteras, inklusive 

förutsättningarna för lokal dialog och samråd (Beland Lindahl et al. 2016, s. 1). 
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LTU:s rapport utvisade inledningsvis att de samiska aktörer som är skeptiska till 

gruvbrytningen använder platsens kulturhistoriska värden och minnesmärken i sin 

argumentation mot exploatering. En gruvbrytning hotar inte enbart de fysiska markerna och 

lämningarna utan även den egna kulturen och identiteten. I fallet med Rönnbäck/Rönnbäcken 

har det framkommit en kritik mot att samiska kulturlämningar behandlas på ett respektlöst sätt, 

och att den samiska historian, trots att den sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden, inte värderas 

lika högt som det svenska samhällets historia. Vidare så ser de samiska aktörerna nästintill 

enbart negativa effekter av en gruva i Rönnbäck/Rönnbäcken: förstörd livsmiljö, störande 

trafik, miljöförstöring av mark, luft och vatten, negativ påverkan på växt- och djurliv, förstörda 

samiska kulturlämningar och ett förstört kulturlandskap, negativa effekter på andra näringar, 

etc. Inom dessa förståelseramar förknippas en gruvetablering med många och olika typer av 

risker (miljömässiga, ekonomiska, rättsliga, etc.). Dessutom råder det en enad uppfattning om 

att renskötseln påverkas negativt genom bl.a. ökad störning, förlorat bete, förlust av flyttled och 

kritisk passage, samt trängre marker. Sammantaget betraktas alltså en gruva som ett existentiellt 

hot mot livet och framtiden, inklusive möjligheterna att utveckla andra bärkraftiga näringar 

(Beland Lindahl et al. 2016, s. 14-20). 

Mot bakgrund av detta så till skillnad från statens mer neutrala synsätt på gruvbrytning i 

området så har samerna, av rimliga anledningar, en mer känslomässigt laddad inställning kring 

gruvetableringsfrågan. Det är av denna anledning som samerna framhåller flertalet olika 

negativa aspekter av gruvbrytning i området, något som de sammantaget menar utgör ett 

”existentiellt hot” mot inte enbart rennäringen utan även den samiska historia som är förknippad 

med platsen. Således verkar samerna, till skillnad från svenska staten, ha en mycket allvarligare 

uppfattning kring den skada som gruvbrytning skulle medföra i området. 

Vidare så enligt LTU:s rapport har det i båda fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak 

framgått tydligt att de statliga myndigheternas lokala företrädare rör sig mellan 

förvaltningsperspektivet (dvs. att pröva ärenden, tillämpa gällande regelverk och hantera 

intressekonflikter) och de normativa synsätten (dvs. om en gruvetablering är något bra och 

önskvärt). Detta är inte särskilt ovanligt i naturresurskonflikter och speglar till viss del 

myndigheternas olika uppdrag och roller. Exempelvis har företrädare för Storumans kommun 

framhållit att det inte är kommunens roll att ta ställning till gruvetableringsfrågan utan att 

istället följa upp frågan och planera för alla eventuella utfall (Beland Lindahl et al. 2016, s. 23). 

Detta till trots så har gruvpositiva synsätt emellertid kommit till uttryck i kommunens formella 
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yttrande som gjordes år 2012 angående riksintresseavvägningen mellan å ena sidan 

mineralutvinning och å andra sidan renskötsel: 

”[…] Kommunen vill för sin del framhålla att de sociala och samhällsekonomiska 

konsekvenserna för kommunen blir påtagligt mera fördelaktig med en gruvverksamhet i 

Rönnbäcken eftersom det skapar en positiv samhällsutveckling. […] Storumans kommun 

ser det som synnerligen angeläget att den planerade gruvan i Rönnbäcken kommer till 

stånd utifrån de planer som finns.” (Beland Lindahl et al. 2016, s. 23) 

Senare i februari 2014 vid den fjärde samiska parlamentarikerkonferensen så gjorde de samiska 

ledamöterna från sametingen i Finland, Norge och Sverige, samt även företrädare för de ryska 

samerna, ett gemensamt uttalande som bl.a. befäste deras officiella ställningstaganden genom 

ett förkunnande av elva artiklar som på olika sätt berör samernas rättigheter som urfolk 

(Sametinget 2014, s. 1). En av dessa artiklar (art. 6) förklarar följande: 

”Samiska folkets framtid, vår överlevnad, våra försörjningsmöjligheter, vårt levebröd, 

traditioner, historiska rättigheter och våra traditionella kunskaper, är knutna till våra 

traditionella områden och vatten. Naturresurserna ska fortsättningsvis ge försörjning för 

vårt folk och bevara vårt värdefulla kulturarv för framtida samiska generationer.” 

(Sametinget 2014, s. 3) 

Art. 6 förtydligar alltså de nordiska sametingens, samt företrädare för ryska samernas, 

gemensamma förhållningssätt till de traditionella samiska mark- och vattenområdena. I detta 

avseende blir alltså samernas möjligheter till fortsatt brukande av områdena i 

Rönnbäck/Rönnbäcken av avgörande betydelse för de direkt berörda samernas framtid, något 

som alltså indikerar att sametingens uppfattning om skadans omfattning i detta fall är mycket 

allvarsamt. Vidare så en annan artikel (art. 7) som förkunnades vid den samiska 

parlamentarikerkonferensen förklarar följande: 

”Vid planerad etablering av mineralexploatering i samernas traditionella områden ska det 

föreligga ett fritt, informerat förhandssamtycke från den samiska folket och 

rättighetsinnehavarna. Det samiska folket och rättighetsinnehavarna ska i enlighet med 

urfolksrätten få en skälig andel av omsättningen hos dessa exploateringar. För 

mineralexploatering och dess tillhörande verksamheter, som infrastruktur, ska ersättning 

utgå till det samiska folket. 

Staterna med samisk bosättning ska av industrin och särskilt mineralindustrin kräva en 

skyndsam effektivisering av arbetet med miljö-övervakning och att minska 
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miljöföroreningar. Norska, finska, svenska och ryska staterna ska skärpa sin 

miljölagstiftning och straffen för miljöbrott. 

Gruvverksamhet som bedrivs i traditionella samiska områden, är skyldig att ersätta skador 

som sker i de traditionella samiska områdena i form av en återkommande kompensation 

samt aktiva miljöförbättrande åtgärder.” (Sametinget 2014, s. 3) 

Vad som framförallt kan konstateras av art. 7 i sin helhet är att den ger uttryck för de krav som 

sametingen ställer på framförallt staterna vid eventuell etablering av mineralexploatering, 

således bör även denna artikel kunna tillskrivas som en del av offrens önskningar i fallet med 

Rönnbäck/Rönnbäcken. Dessa önskningar tar sig uttryck i olika typer av gottgörande åtgärder, 

dvs. inte enbart sådana av ekonomisk karaktär utan staten har även en skyldighet att bl.a. 

garantera aktiva miljöförbättrande åtgärder i de samiska områden där det bedrivs 

gruvverksamhet. Utöver detta så vad som även tydligt framgår av artikelns första stycke är att 

det vid planeringsfasen ska föreligga ett ”fritt, informerat förhandssamtycke”, således kommer 

FPIC-principen även till uttryck i de krav (eller ”önskningar”) som sametingen ställer på 

staterna. 

Vidare så efter det att den svenska regeringen hade gett klartecken om gruvbrytning i 

Rönnbäck/Rönnbäcken i augusti 2013 så valde även Vapstens sameby att själva anmäla ärendet 

till CERD samma år. I rättsfallet så framhöll de klagande7 inledningsvis att de som medlemmar 

av urfolket samerna har sin egen kultur, sina egna näringar och sitt eget språk, som skiljer sig 

från icke-samiska befolkningsgruppers kulturer. I synnerhet utgör renskötsel det allra mest 

centrala inslaget i deras kulturella identitet och traditionella näring. De klagande har flyttat med 

sina renar längs samma flyttningsvägar som deras förfäder följt sedan urminnes tider. De 

klagande gör därför gällande att industriprojekten har medfört ett konkret hot mot renskötseln 

och väldiga känslomässiga påfrestningar på samebyns medlemmar. De tillägger också att 

ekonomisk ersättning inte fullgott kan ersätta förlusten av en renbetesmark som är oundgänglig 

för Vapstens samebys renskötsel, som en del av en kulturidentitet och traditionell näring (Å 

m.fl. mot Sverige 2020, p. 1.2). Med detta sagt är alltså de klagande tydliga i deras önskningar 

om att gruvbrytning inte bör förekomma i området Rönnbäck/Rönnbäcken överhuvudtaget, 

 
7 De 15 klagande var Lars-Anders Ågren, Ellen Marie Anne Anti, Henrik Omma, Ole-Henrik Omma, Elle 
Merete Omma, Jon Mikael Labba, Inger-Ann Omma, Marja-Kari Omma, Inger Baer-Omma, Lars-Jonas Omma, 
Liecelotte Omma, Morgan Omma, Lisa Omma, Per-Henning Utsi och Gun-Margret Utsi. De tillhör alla urfolket 
samerna och är alla medlemmar i Vapstens sameby som bedriver traditionell renskötsel. De företräddes av 
Mattias Åhrén, chef för Samerådets människorättsavdelning (Å m.fl. mot Sverige 2020, p. 1.1). 
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samt att ekonomisk kompensation inte utgör ett adekvat gottgörande medel för dessa 

inskränkningar. 

Trots de klagandes avfärdande av ekonomisk kompensation så framhöll den svenska staten 

emellertid i rättsprocessen att enskilda individer enligt lag kan få ersättning för kränkningar av 

deras grundläggande rättigheter. Det finns även lagbestämmelser mot diskriminering som 

innebär att det inte är tillåtet med missgynnande behandling av någon som tillhör en 

minoritetsgrupp på grundval av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (Å 

m.fl. mot Sverige 2020, p. 2.4). Detta indikerar alltså att den svenska staten betonar dess 

förmåga att ekonomiskt kompensera enskilda individer för människorättsinskränkningar som 

dessa utsätts för, samt att det finns en tilltro till att de statliga lagbestämmelserna om anti-

diskriminering efterlevs till en nöjsam nivå i praktiken. Detta kan utgöra en förklaring till varför 

staten verkar ställa sig oförstående kring de diskriminerande handlingar som samerna hänvisar 

till i rättsfallet; något som också skulle kunna tolkas som att det från statens sida kan tyckas 

finnas en ovilja till kompensation eftersom samernas människorättsliga åberopanden till viss 

del uppfattas som obefogade. 

De klagande ansökte emellertid i rättsprocessen om ersättning för intrång i deras 

egendomsskydd, åsidosättande av deras rätt till en rättvis rättegång, samt för felaktigt eller 

försumligt agerande vid myndighetsutövning. Den svenska staten valde dock att avslå deras 

ansökan, bl.a. av den anledningen att staten ansåg att de inte har brutit mot samernas rätt till 

egendom. Detta med motiveringen att samernas renskötselrätt enligt svensk lagstiftning är inte 

en äganderätt till mark; den medför inte formell äganderätt eller egendomsrätt till marken ifråga 

utan är en bruksrätt som ger rätt att använda mark och vatten till underhåll för dem och deras 

renar. De klagande konstaterade dock att i den svenska statens inhemska rättspraxis har det 

tidigare fastställts att samebyars traditionella markanvändning har skapat inte bara bruksrätt 

utan också egendomsrätt, även om svensk gruvdriftslagstiftning speglar en okunskap om 

samebyars egendomsrätt vad gäller deras respektive traditionella områden. De klagande gör 

därmed gällande att deras rättigheter har skapats genom traditionellt bruk i och med att de har 

flyttat med sina renar längs samma flyttningsvägar som deras förfäder följt sedan urminnes 

tider på sitt traditionella område som omfattar vår-, sommar-, höst- och vinterbetesmark om 

cirka 10 000 km2 (Å m.fl. mot Sverige 2020, p. 2.10-3.2). 

Vad som först och främst är intressant i detta sammanhang är att trots att Vapstens sameby 

tidigare hade framhållit att ingen ekonomisk kompensation fullgott kan ersätta förlusten av 

renbetesmarkerna i Rönnbäck/Rönnbäcken så hade ändock de klagande ansökt om ersättning 
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för dessa intrång. Att även staten valde att avslå denna ansökan om ersättning verkar tyda på en 

viss ovilja från den svenska statens sida ett kompensera samerna för detta intrång på grundval 

av att staten anser sig inte ha gjort intrång på samernas egendomsrätt. Samerna däremot menar 

att motiveringen till denna kompensationsovilja tyder på bl.a. en okunskap om samebyars 

egendomsrätt i svensk lagstiftning. Således illustrerar detta även de diskrepanser som råder 

mellan samerna kontra svenska staten beträffande deras uppfattningar kring skadans 

omfattning; både hur skadan tolkas utifrån gällande lagstiftning samt hur lagstiftningen 

sedermera tillämpas i praktiken. 

När det gäller den svenska statens internationella skyldighet att föra samråd med den samiska 

befolkningsgrupp som påverkas av ett projekt inom deras område gör de klagande i 

rättsprocessen gällande att den svenska staten fortsätter att hävda att samråd har förts med 

framförallt Vapstens sameby. Samebyn har förvisso fått bidra med synpunkter under processen, 

för att putsa till projektet något ur ett renskötselperspektiv, dock så anser de klagande att 

processen inte kan betecknas som något som ens är i närheten av samråd enligt någon 

internationell juridisk tolkning av uttrycket. Samråd måste inbegripa en seriös dialog med 

lokalsamhället, med en genuin och uppriktig strävan efter en samsyn. Den svenska staten ansåg 

dock att samråd i frågor om koncessioner för gruvdrift de facto har förts med Vapstens sameby 

under hela de nationella rättegångsförfarandena och i hela den utsträckning som krävs enligt 

internationell rätt. Staten menade även att myndigheterna har gjort sitt yttersta för att skapa en 

samsyn mellan samtliga berörda (Å m.fl. mot Sverige 2020, p. 3.5-4.2). 

I detta hänseende framgår det alltså tydligt att det råder delade uppfattningar mellan samerna 

kontra svenska staten ifall beslutet om gruvbrytning i Rönnbäck/Rönnbäcken har förelagts av 

ett fritt och informerat förhandssamtycke från samerna ifråga, dvs. ifall FPIC-principen har 

varit rådande i tillståndsprövningsprocessen. Eftersom själva syftet med denna princip är att nå 

en samförståndslösning mellan staten och urfolket ifråga så kan man därmed konstatera att 

samerna har ett visst tolkningsföreträde i detta hänseende. Alltså tyder detta på att samerna har 

haft bristfälliga möjligheter till att påverka och vara delaktiga under 

tillståndsprövningsprocessen. Även om FPIC-principen inte alltid leder till ett fullgott samtycke 

mellan staten och urfolket ifråga så är det ändock många faktorer i rättsfallet Å m.fl. mot Sverige 

som tyder på att svenska statens ansträngningar till att det ska föreligga ett fritt och informerat 

samtycke har varit bristfälliga. 

Vidare så gör den svenska staten det slutliga konstaterandet i rättsprocessen att Sveriges 

berggrund ur ett internationellt geologiskt perspektiv har en unik geologisk potential för 
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mineralutvinning och att mineralutvinning har varit ett centralt inslag i svensk historia. Den 

plats där fyndigheterna i berggrunden finns, som en följd av geologiska processer och 

mineralavlagringar, kan därför till skillnad från annan industriverksamhet inte flyttas. Enligt 

den svenska staten kräver samhällsförsörjningen med nödvändiga metaller och mineraler att en 

part ges möjlighet att ansöka om tillstånd för utvinning av metaller och mineraler oavsett vem 

som äger marken (Å m.fl. mot Sverige 2020, p. 4.4). Sammantaget så illustrerar detta slutliga 

konstaterande den uppfattning som svenska staten har konstant vidhållit genom hela 

Rönnbäck/Rönnbäcken-fallet, nämligen att det finns en ytterst rationaliserande och 

kalkylerande syn på gruvbrytning i området som legitimerar inskränkningar på den rennäring 

som de berörda samerna bedriver. 

Slutligen så framhöll de klagande återigen att gruvsystemet kommer få grundläggande och flera 

negativa konsekvenser för renskötseln. Även om gruvsystemet inte upptar en stor del av det 

sammanlagda traditionella området kommer koncessionerna att ödelägga en betesmark som är 

helt livsviktig för samebyn under vår- och sommarårstiderna, och på grund av topografin 

kommer koncessionerna att skära av den enda flyttningsvägen mellan fjällbetesmarkerna i 

väster och skogsområdena i öster. De klagande illustrerade läget med en husliknelse: några få 

trappsteg i trappan mellan bottenvåningen och övervåningen utgör bara några få kvadratmeter 

av ett hus, men om de tas bort försvinner möjligheten att använda hela övervåningen. De 

klagande gjorde också gällande att det faktum att inget försök har gjorts för att nå en 

överenskommelse om ersättning är en försvårande faktor vid en proportionalitetsbedömning, 

även om de klagande bestämt har hävdat att ersättning inte är relevant eftersom förlusten av 

området inte kan ersättas med penningmedel. Svenska markägare kan ges tillfredsställande 

ersättning för hela marknadsvärdet av deras egendom, dock så kan en penningtilldelning inte 

ersätta samiska urfolk när de blir fråntagna en renbetesmark som är oundgänglig för samebyns 

renskötsel och som utgör själva grunden för deras kulturella identitet och traditionella näring 

(Å m.fl. mot Sverige 2020, p. 3.6-3.8). 

Således alltså, till skillnad från svenska staten, har samerna mer emotionellt laddade 

uppfattningar kring gruvbrytning i Rönnbäck/Rönnbäcken och det finns inga som helst 

antydningar om att de två samhällsintressena mineralutvinning kontra rennäring skulle kunna 

samexistera i området. I detta avseende blir offrets önskningar tydliga, nämligen att det inte bör 

etableras någon gruva överhuvudtaget i området samt att ekonomisk ersättning inte utgör ett 

adekvat gottgörande medel. Sammantaget verkar alltså detta tyda på att det finns en ovilja hos 
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båda parter i att finna en samförståndslösning i det avseendet att varken svenska staten eller 

samerna tycks vara mottagliga för att erbjuda/acceptera alternativa gottgörande medel. 

 

6.2. Gállok/Kallak 

I rapporten som LTU publicerade år 2016 så framgick det att ett påfallande tema i synsätten 

hos de samiska aktörerna i fallet Gállok/Kallak har handlat om rennäringens behov av marker 

och hur renskötseln under lång tid fått anpassa sig till ständigt krympande betesmarker. 

Samebyarna som berörs av en eventuell gruvbrytning i området har betonat behovet av olika 

typer av marker som har olika funktioner och förbindelser med varandra. De menar att 

påfrestningarna på renskötseln börjar närma sig en kritisk gräns och att en gruva i Gállok/Kallak 

kan bli droppen som får bägaren att rinna över. Samebyarna har även vänt sig mot de 

gruvpositiva argumenten om att alla näringar kan utvecklas sida vid sida så länge det innebär 

att rennäringen förlorar marker, samt att en gruva skulle vända den negativa befolkningstrenden 

i Jokkmokks kommun. Vidare så har de samiska aktörerna prioriterat livskvalitet, rennäringens 

utveckling och ekologisk hållbarhet framför traditionell ekonomisk tillväxt. De anser att 

människan är en del av det ekologiska systemet och naturen sätter gränser för vad människan 

kan, och bör, göra. För de flesta samiska förespråkarna går ställningstagandet mot en 

gruvetablering hand i hand med övertygelsen om att en hållbar utveckling förutsätter 

återvinning och en minskad konsumtion, bl.a. av metaller. Alltså förespråkar de en hållbar 

utveckling utan gruva (Beland Lindahl et al. 2016, p. 24-29). 

Detta resonemang från samernas sida påminner alltså om samerna i fallet 

Rönnbäck/Rönnbäcken, nämligen att gruvbrytning i Gállok/Kallak-området skulle innebära en 

omfattande allvarlig skada och då inte bara på rennäringen utan även på naturområdets 

ekologiska system. Det är av dessa anledningar som samerna, likt fallet med 

Rönnbäck/Rönnbäcken, anser att gruvbrytning och rennäring inte kan samexistera i samma 

område och därför bör det inte etableras en gruva överhuvudtaget. 

I april 2013 lämnade gruvbolaget JIMAB in en ansökan om bearbetningskoncession för Kallak 

K 1 till Länsstyrelsen i Norrbotten, dock så krävde Länsstyrelsen en komplettering av den 

inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen. JIMAB lämnade in en kompletterande ansökan 

senare i april 2014 men den avstyrktes av länsstyrelsen, främst med anledning av de planerade 

transportvägarnas påverkan på rennäringen och världsarvet Laponia. Således delade 

tjänstemännen på miljöskyddsenheten i Norrbotten de samiska aktörernas analys av att 
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samexistens mellan rennäring och gruvindustri är problematisk i Gállok/Kallak-området. Detta 

är en delförklaring till att de samiska aktörerna har uppfattat Länsstyrelsen i Norrbotten som 

öppen och rättvis (Beland Lindahl et al. 2016, p. 13-28). I detta hänseende finns det alltså vissa 

aktörer inom den svenska staten som tycks vara av den avvikande uppfattningen att i 

avvägningen mellan de två samhällsintressena mineralutvinning och rennäring så medför 

gruvbrytning så pass omfattande skada på rennäringen att det inte är legitimt försvarbart att 

tillstyrka ansökningar om gruvbrytning på samiskt område. 

Senare i februari 2022 så lämnade det svenska Sametinget in ett yttrande gällande en eventuell 

gruvetablering i Gállok/Kallak. Inte oväntat så gör Sametinget den sammantagna bedömningen 

att renskötseln i området är den markanvändning som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning utifrån ett ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv. Av dessa 

anledningar anser Sametinget därmed att riksintresset rennäring bör ges företräde framför 

riksintresset mineral. Därtill måste Sveriges internationella och nationella åtaganden gentemot 

det samiska folket beaktas, vilket innebär att bearbetningskoncessionen för Kallak nr 1 inte bör 

beviljas. Marken och vattnet utgör nämligen en förutsättning för vidmakthållandet av 

renskötseln, annan samisk markanvändning och den samiska kulturen i området. En 

gruvetablering med tillhörande magasin och infrastruktur skulle omöjliggöra användandet av 

flyttlederna i området och nyttjande av de betesområden som utpekats som riksintresse för 

rennäringen. Det innebär att det funktionella sambandet, som både rennäringen och regeringen 

pekat ut som en förutsättning för fortsatt renskötsel, omintetgörs. När förutsättningarna för 

renskötsel i Gállok/Kallak omintetgörs, innebär det i förlängningen att även förutsättningarna 

för vidmakthållande av den samiska kulturen i området undanröjs (Sametinget 2022). 

I detta hänseende så framgår det även tydligt från Sametinget, likt de lokala samerna i 

Gállok/Kallak, att gruvbrytning i området praktiskt taget utgör ett existentiellt hot mot inte 

enbart rennäringen utan även den samiska kulturen i området. Vad som även är intressant är att 

Sametinget också menar att den svenska regeringen har kunskap om de viktiga förutsättningar 

som flyttlederna och nyttjande av betesområdena utgör för den fortsatta renskötseln i 

Gállok/Kallak. Således är Sametinget av den åsikten att svenska staten även rimligtvis torde 

vara medveten om den omfattande skada som en eventuell gruvbrytning skulle medföra. Det är 

av dessa anledningar som Sametinget kräver från svenska staten att ansökan om gruvbrytning 

i området inte bör beviljas. 

Avslutningsvis så framhåller även Sametinget (2022) i sitt yttrande att renskötseln är en 

förutsättning för samisk kultur, árbediehtu (samisk traditionell kunskap), de samiska språken, 
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levnadssätt samt traditioner i området Gállok/Kallak. Renskötselrätten som grundar sig på 

urminneshävd och den samiska kulturen, skyddas genom regeringsformen och Sveriges 

internationella åtaganden. Mot bakgrund av detta så gav Sametinget följande uppmaning till 

regeringen: 

”Sametinget uppmanar regeringen i förestående prövning att ingående tillämpa gällande 

rätt och den senaste rättsutvecklingen på området för att säkerställa beslutets förenlighet 

med internationell rätt i processuellt och materiellt hänseende.” (Sametinget 2022) 

I detta hänseende är alltså Sametinget mer diplomatisk i sin framtoning gällande de 

önskemål/krav som de ställer på den svenska staten i gruvetableringsfrågan. I praktiken skulle 

detta kunna innebära att den svenska staten kommer fram till den slutsatsen att gruvbrytning i 

området både kan och bör beviljas utifrån gällande rätt, såsom var fallet i den tidigare 

bedömning som svenska staten gjorde i Å m.fl. mot Sverige. Vad som dock har tidigare framgått 

är att Sametinget däremot är av den uppfattningen att gruvbrytning på samiskt område inte är 

förenligt med Sveriges internationella och nationella åtaganden gentemot det samiska folket. 

Således bör alltså Sametingets uppmaning till regeringen tolkas med en underton om att det inte 

är juridiskt försvarbart att kunna bevilja gruvbrytning i Gállok/Kallak utifrån gällande rätt. 

Vad som dock framgår i den svenska statens egna bedömning av ärendet så poängterar de att 

Gállok/Kallak-området är viktigt ur materialförsörjningssynpunkt och viktigt för gruvnäringen 

ur ett nationellt perspektiv, alltså är området av riksintresse för både rennäringen och för 

fyndigheter av värdefulla ämnen eller material. Av utredningen i ärendet framgår att det inom 

det aktuella koncessionsområdet inte går att bedriva rennäring och mineralutvinning parallellt. 

Således måste en avvägning ske av vilket av de motstående intressena som ska ges företräde. 

Vidare så framhåller regeringen att rennäringen utgör en viktig del av den samiska kulturen och 

renskötselrätten är en förutsättning för rennäringen. En gruvverksamhet kommer oundvikligen 

att innebära ingrepp i naturen och påverka områdets ekologiska värden på ett sätt som inte 

pågående rennäring gör. En gruvverksamhet samt en påverkan på rennäringen som innebär 

minskat renbete kan också påverka möjligheterna att nå det av riksdagen beslutade 

miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö (Näringsdepartementet 2022b, s. 29-30). I detta 

hänseende påvisar alltså den svenska staten liknande uppfattningar såsom i fallet med 

Rönnbäck/Rönnbäcken, nämligen att det finns en medvetenhet om att gruvbrytning kommer 

innebära relativt omfattande skador på såväl rennäringen som det ekologiska systemet. 

Vidare så framhåller regeringen även att etablering av en gruvverksamhet är att betrakta som 

av betydelse för samhällsutvecklingen när det gäller tillväxt och sysselsättning. Jokkmokks 
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kommun har under lång tid haft en fallande befolkningsutveckling. En kommande gruvdrift i 

kommunen skulle sannolikt medföra positiva effekter för området i form av ett mer 

differentierat näringsliv, fler arbetstillfällen samt ett förbättrat underlag för kommersiell och 

offentlig service och infrastruktur. Jokkmokks kommun har själva angett bl.a. att möjligheten 

för kommunen att klara välfärdens utmaning gynnas påtagligt (Näringsdepartementet 2022b, s. 

31). Med hänvisning till den tidigare avstyrkan som länsstyrelsen gjorde på JIMAB:s ansökan 

om bearbetningskoncession i Gállok/Kallak så verkar det alltså uppenbarligen råda skilda 

åsikter mellan å ena sidan länsstyrelsen och å andra sidan kommunen kring ifall gruvetablering 

är något önskvärt i området. Alltså finns det olika uppfattningar kring vilket av riksintressena 

rennäring och mineralutvinning som bör äga företräde i regionen.  

Regeringen framhåller även i sin bedömning av ärandet att genom föreskrivning av villkor som 

underlättar flytt av renar förbi koncessionsområdet, skyddsanläggningar samt samråd för att i 

övrigt motverka störningar på renskötseln så kan den negativa påverkan på renskötseln minskas, 

dock sannolikt inte helt undvikas. Sådana villkor innebär även att risken för en indirekt negativ 

påverkan på världsarvet Laponia begränsas eftersom minskad negativ påverkan på Jåhkågasska 

tjiellde samebys förutsättningar att bedriva rennäring torde också minska den indirekta 

påverkan på världsarvet (Näringsdepartementet 2022b, s. 31-32). I detta hänseende tycks alltså 

den svenska staten vara välvilligt inställd till olika former av gottgörande åtgärder gentemot de 

samer som skulle påverkas av en eventuell gruvetablering. Vad som dock inte framgår är ifall 

dessa förslag på gottgörande åtgärder har föregåtts av ett fritt och informerat förhandssamtycke 

i enlighet med FPIC-principen. Med detta sagt så tycks det inte föreligga någon motivering i 

regeringens egna bedömning som direkt tyder på att samerna själva har varit delaktiga i 

utformningen av dessa gottgörande åtgärder med syftet att uppnå en samförståndslösning 

mellan samerna och svenska staten. 

Detta till trots så vid regeringens samlade bedömning av vilket ändamål som på lämpligaste sätt 

främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt i det 

aktuella området och efter en avvägning mellan ekologiska, sociala och samhällsekonomiska 

synpunkter finner regeringen att företräde ska ges åt riksintresset för värdefulla ämnen eller 

material i fallet med Gállok/Kallak. Genom att koncessionen förenas med de villkor som 

regeringen har föreskrivit så bedömer därmed regeringen att den ansökta 

bearbetningskoncessionen inte leder till att berörda samebyars möjligheter att bedriva 

renskötsel omintetgörs (Näringsdepartementet 2022b, s. 32). Vad som är intressant är att den 

svenska staten gjorde denna bedömning trots att det i den tidigare utredningen av ärendet 
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framgick att det inom det aktuella koncessionsområdet inte går att bedriva rennäring och 

mineralutvinning parallellt. Alltså råder det viss diskrepans i hur den svenska staten själv 

uppfattar graden av skadans omfattning som gruvbrytningen kommer medföra på rennäringen. 

Detta till trots så anser svenska staten likväl att dessa skador kan legitimeras med anledning av 

riksintresset för mineralutvinning. 

Det är mot bakgrund av regeringens samlade bedömning som den svenska staten, trots 

Sametingets tidigare yttrande i ärendet och Länsstyrelsen i Norrbottens tidigare avstyrkan, 

beslutade i mars år 2022 att bevilja bolaget JIMAB bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i 

det samiska renskötselområdet Gállok/Kallak. Regeringens motivering till detta beslut 

grundade sig bl.a. i det faktum att Sverige idag är en stor och betydelsefull gruvnation och 

svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som land, såväl regionalt som 

lokalt, samt utanför Sveriges gränser. Regeringen menar att det handlar om arbetstillfällen, 

välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning 

(Näringsdepartementet 2022a). 

För beslutet har dock svenska staten ställt upp tolv långtgående och unika villkor som 

gruvbolaget ska följa. Detta för att så långt det är möjligt motverka negativ påverkan på 

renskötseln och minimera eventuell påverkan på världsarvet Laponia. Efterlevnaden av 

villkoren är en förutsättning för bearbetningskoncession och för eventuella kommande tillstånd 

(Näringsdepartementet 2022a). I korthet innebär de mest väsentliga villkoren följande: 

”[1] Bolaget ska nyttja marken i enlighet med de försiktighetsmått, skyddsåtgärder och 

kompensationsåtgärder som har angivits i bolagets ansökan. 

[2] Anläggningsarbeten till följd av nyttjande av koncessionen ska ske under perioder då 

minsta möjliga negativa påverkan uppstår för den pågående renskötseln i omgivande 

områden. 

[3] Koncessionsområdet ska ta så lite mark i anspråk som möjligt. I möjligaste mån ska 

påverkan på flyttleder för renar undvikas. Vid nyttjandet av koncessionen ska bolaget i 

övrigt se till att minsta möjliga negativa påverkan uppstår när flyttlederna och till 

koncessionsområdet angränsande betesområden nyttjas. 

[4] Vid nyttjande av koncessionen ska Jåhkågasska tjiellde samebys merkostnader till 

följd av påverkan på möjligheten att nyttja flyttleder för renar och renbete ersättas. 

Fastställande av ersättning och prövning av eventuella tvister om ersättning följer 

minerallagens bestämmelser. 



 32 

[5] Om Jåhkågasska tjiellde sameby, trots åtgärder för att möjliggöra rådande renflytt, har 

behov av lastbilstransporter av sina renar förbi koncessionsområdet ska bolaget bekosta 

sådana transporter. 

[6] Bolaget ska etablera skyddsstängsel, skyddsvallar eller andra anläggningar för att 

minimera risker för olyckor med renar inom koncessionsområdet. Anläggningarna ska 

utformas för att möjliggöra säkra övergångar för renar genom eller förbi 

koncessionsområdet. 

[7] Bolaget ska årligen göra en uppföljning av konsekvenserna för rennäringen av 

nyttjandet av koncessionen och redovisa denna till bergmästaren, Sametinget och 

Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

[8] Bolaget ska löpande samråda med Jåhkågasska tjiellde, Sirges och Tuorpon samebyar 

i syfte att klarlägga behovet av åtgärder och resurser för att uppfylla villkor 1–7 samt i 

övrigt för att motverka störningar på renskötseln. Samrådet ska genomföras i syfte att 

uppnå samförstånd med samebyarna och dokumenteras. Bolaget ska årligen rapportera 

genomförda samråd till Sametinget, Länsstyrelsen i Norrbotten och bergmästaren. 

[10] Bolaget ska, efter avslutad verksamhet, se till att koncessionsområdet återställs så att 

marken åter kan nyttjas för rennäring. En plan för efterbehandling ska utarbetas i samråd 

med berörda samebyar i ett tidigt skede av gruvverksamheten och uppdateras löpande.” 

(Näringsdepartementet 2022a) 

Något som är intressant med de nio återgivna villkoren ovan är att trots att den svenska staten 

tidigare tycks ha varit av den uppfattningen att gruvbrytning och rennäring inte kan samexistera 

på samma område så upplevs ändock dessa villkor vara ett ärligt försök från den svenska statens 

sida till att istället få dessa två riksintressen att samexistera i Gállok/Kallak. I detta avseende så 

uttrycker även den svenska staten en medvetenhet om att gruvbrytningen de facto kommer 

innebära prövningar för rennäringen. Således ger dessa villkor också uttryck från den svenska 

statens sida om en vilja till att kompensera de berörda samerna för dessa förutspådda skador på 

rennäringen, inte enbart i form en ekonomisk kompensation utan även i form av andra 

gottgörande handlingar såsom löpande samråd med berörda samebyar (dvs. det åttonde 

villkoret). 

Det åttonde villkoret om löpande samråd kan även tolkas som den svenska statens försök till 

att löpande under gruvbrytningsprocessen försäkra sig om att det råder ett fritt och informerat 

samtycke i enlighet med FPIC-principen. Vad som dock är viktigt att poängtera är att denna 
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princip förutsätter att dessa villkor har föregåtts av ett förhandssamtycke innan den svenska 

staten beviljade gruvbrytningen i Gállok/Kallak. Således kan det åttonde villkoret också tolkas 

som ett försök från den svenska statens sida att i efterhand tillskansa sig legitimitet för 

beviljandet av gruvbrytning trots den förmodade bristen på ett fritt och informerat 

förhandssamtycke under själva tillståndsprövningen. 

En av de samebyar som påverkas av detta gruvetableringsbeviljande, Jåhkågasska tjiellde 

sameby, har framhållit att det är ett områdes funktion och inte dess storlek som är avgörande 

för dess betydelse för rennäringen. En gruvetablering kommer att konkurrera ut renskötseln i 

området och det finns inte någon möjlighet för samebyns rennäring att samexistera med 

gruvverksamheten. Rennäringen kommer inte att förbli ekonomiskt hållbar med en 

gruvetablering på den aktuella platsen. De problem som den nu planerade gruvetableringen 

medför för rennäringen kan inte lösas genom skyddsåtgärder och försiktighetsmått. En 

gruvetablering innebär därmed ett intrång i rennäringen som allmänt intresse. Ett intrång kan 

således endast kompenseras genom åtgärder som säkerställer att samebyn kan fortsätta bedriva 

naturbetesbaserad traditionell rennäring inom sina renskötselområden och i den utsträckning 

som samebyn har rätt till (Näringsdepartementet 2022b, s. 17). Alltså är Jåhkågasska tjiellde 

sameby, till skillnad från den svenska staten, av den åsikten att de två riksintressena 

mineralutvinning och rennäring inte kan samexistera i Gállok/Kallak trots statens alla försök 

till olika gottgörande åtgärder. Vad som dock är intressant är att samebyn samtidigt stipulerar 

att gruvetableringen endast kan kompenseras genom vissa önskemål från samebyns sida som 

säkerställer rennäringens fortlevnad. Således verkar det trots allt finnas en viss uppfattning hos 

samebyn att de två riksintressena trots allt kan samexistera, men med vissa förbehåll. 

Jåhkågasska tjiellde sameby vill dock samtidigt understryka att det varken har funnits någon 

överenskommelse eller dialog mellan samebyn och gruvbolaget. Samebyn menar därför att 

gruvbolaget under tillståndsprocessen har hänvisat till ej existerande försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder (Näringsdepartementet 2022b, s. 17). I detta avseende anser alltså samebyn att 

det inte har förelagts ett fritt och informerat förhandssamtycke vid den svenska statens beslut 

om gruvbrytning i Gállok/Kallak, därför menar samebyn att det inte har nåtts en 

samförståndslösning mellan staten och samerna ifråga i enlighet med FPIC-principen. Vad som 

dock återstår att se är ifall den svenska statens tolv uppställda villkor kommer att vara 

godtagbara för samerna, och då i första hand Jåhkågasska tjiellde sameby. Om så inte skulle 

vara fallet, hade det funnits andra vägar framåt att finna en samförståndslösning parterna 

emellan i enlighet med FPIC-principen? 
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6.3. Komparativ analysdiskussion 

Utifrån de två fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak beskrivna, samt analyserade, 

ovan kommer denna del i uppsatsen att vidare jämföra samernas respektive svenska statens syn 

på samernas rättigheter utifrån den gottgörande rättvisans fyra faktorer. Denna komparativa 

analys kommer även förankras i de tidigare nämnda människorättsliga artiklar som belyser 

urfolks rättigheter till adekvata gottgörande medel; dvs. art. 6 ICERD samt art. 28 UNDRIP. 

Gällande den gottgörande rättvisans första faktor – skadans omfattning – så är det främst denna 

faktor som samerna och svenska staten har ägnat mest utrymme åt att beskriva i deras strävan 

efter rättfärdigande av deras respektive ståndpunkter. Inledningsvis kan nämnas att samerna är 

nästintill uteslutande kritiska mot en gruvetablering i såväl Rönnbäck/Rönnbäcken som 

Gállok/Kallak. Detta av den anledningen att renskötseln utgör det allra mest centrala inslaget i 

de utsatta samernas kulturella identitet och traditionella näring, således anses gruvbrytningen 

utgöra ett existentiellt hot mot inte enbart de fysiska markerna utan även den samiska kulturen 

i sin helhet. Det är mot bakgrund av detta som samerna de flesta samer anser att skadorna från 

en gruvbrytning i dessa områden är av en ytterst omfattande karaktär att inga gottgörande medel 

kan kompensera för dessa statliga intrång på deras fri- och rättigheter.  

Den svenska staten å andra sidan delar samernas uppfattning om att rennäringen utgör en viktig 

del av den samiska kulturen och att en gruvverksamhet kommer oundvikligen att innebära 

ingrepp i naturen och påverka områdenas ekologiska värden. I båda fallen gör dock svenska 

staten upprepade påminnelser om att samernas rätt till brukande av mark för renskötsel inte är 

absolut och att den kan inskränkas med syftet att tillgodose allmänna intressen; i detta fall 

mineralutvinning. Med detta sagt så verkar svenska staten själv anse sig agera i enlighet med 

de folkrättsliga åtaganden som Sverige har förbundit sig att efterfölja, däribland ICERD och 

UNDRIP. Om man dock skulle fråga de berörda samerna så skulle de hävda raka motsatsen, 

nämligen att svenska staten bryter mot sina internationella åtaganden. Således verkar det råda 

tydliga diskrepanser aktörerna emellan gällande hur pass allvarligt intrång på urfolks rättigheter 

som gruvbrytningen i de båda områdena medför. 

Beträffande den andra faktorn – händelseförloppet – så i de båda fallen verkar det råda skilda 

uppfattningar mellan samerna kontra svenska staten kring vissa skeenden i de två respektive 

händelseförloppen, närmare bestämt vad som utgör adekvata mått av samrådan och dialog 

mellan de två parterna. Vad som dock har framgått tydligt i de båda fallen är att svenska statens 

beviljande av gruvbrytning i de båda områdena verkar inte ha förelagts av något fritt och 



 35 

informerat förhandssamtycke från de berörda samernas sida, alltså har svenska staten i de båda 

fallen uppenbarligen agerat i strid med FPIC-principen. Detta är en avgörande faktor ur ett 

gottgörande rättviseperspektiv för om det inte föreligger adekvata mått av dialog mellan de två 

parterna, med syftet att nå en samförståndslösning, så blir detta att utgöra en ytterst försvårande 

faktor i strävan efter att finna de gottgörande åtgärder som är godtagbara för båda parter. 

Avseende den tredje faktorn – offrens önskemål/krav – så har det i de båda fallen vid flertalet 

tillfällen uttryckts åsikter från samernas sida om att det inte bör existera en gruva 

överhuvudtaget i båda dessa områden. En intressant faktor är dock att i sametingens officiella 

ställningstaganden från år 2014 så gör de gällande att gruvverksamhet som bedrivs i 

traditionella samiska områden är skyldig att ersätta skador som sker i dessa områden i form av 

en återkommande kompensation. Även i fallet Gállok/Kallak så delar Jåhkågasska tjiellde 

sameby en liknande uppfattning om att ett intrång på rennäringen kan endast kompenseras 

genom åtgärder som säkerställer fortlevnaden av traditionell rennäring inom deras 

renskötselområden. Detta till skillnad från i fallet Rönnbäck/Rönnbäcken där samiska 

förespråkare, främst Vapstens sameby, vid upprepade tillfällen har gjort gällande att förlusten 

av renbetesmarker inte kan ersättas med penningmedel. I detta avseende verkar det alltså 

sammantaget råda en hypotetisk prioriteringsordning på vad samerna anser sig vara godtagbara 

gottgörande åtgärder för gruvbrytning på samisk mark: i första hand bör inte en gruva etableras 

överhuvudtaget; i andra hand ska staten tillförsäkra att renskötseln kan fortleva parallellt med 

gruvbrytning inom samma område; i tredje hand är staten skyldig att ekonomiskt kompensera 

samerna för beviljandet av gruvbrytning på samiskt område. 

Slutligen så beträffande den fjärde faktorn – förövarens förmåga/vilja till kompensation – så är 

det i första hand den svenska statens tolv villkor för gruvbrytning i fallet Gállok/Kallak som är 

av analytiskt intresse. Detta eftersom dessa villkor rimligtvis bör tolkas som svenska statens 

välvilliga försök till att gottgöra de berörda samerna för den framtida gruvbrytningen i området. 

I dessa villkor stipulerar svenska staten inte enbart samernas rätt till ekonomisk kompensation 

utan villkoren tillförsäkrar även andra gottgörande medel med syftet att gruvbrytning och 

rennäring ska kunna samexistera i området på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Detta i 

kontrast till fallet Rönnbäck/Rönnbäcken där flera faktorer pekar på en mer ovillig inställning 

från statens sida om att ge samerna särskild kompensation till följd av deras förlust av 

renbetesmarker. Således, mot bakgrund av detta kan därför de tolv villkoren i fallet 

Gállok/Kallak tolkas som att det finns en större medvetenhet hos svenska staten att agera i 

enlighet med sina folkrättsliga åtaganden såsom de stipuleras i art. 6 ICERD och art. 28 
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UNDRIP, nämligen urfolks rätt till godtagbara gottgörande medel. Frågan kvarstår dock ifall 

denna ökande medvenhet om urfolks rättigheter kommer vara fortsatt framträdande i framtida 

politiska händelser eller om detta bara var en engångsföreteelse hos svenska staten? 

 

7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att vidare undersöka hur statliga åtgärder för gottgörelse vid 

människorättsinskränkningar uppfattas av olika parter, dvs. samerna kontra svenska staten. 

Detta genom att söka besvara följande frågeställning: Hur ska samernas anspråk på 

gottgörande rättviseåtgärder, samt svenska statens syn på samers rättigheter, tolkas i fallen 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak? Vad som inledningsvis kan konstateras gällande 

samernas anspråk på gottgörande rättviseåtgärder är att i de båda undersökta fallen så har de 

direkt berörda samerna uppvisat en tämligen restriktiv inställning gällande villigheten att 

acceptera alternativa gottgörande åtgärder. Med detta menas alltså att samerna har varit ytterst 

inställda på att en gruva inte kommer accepteras överhuvudtaget i de två områdena 

Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak. Vad som emellertid också framgår är att det finns 

en mer diplomatisk inställning hos Sametinget att vara mottaglig för adekvata gottgörande 

rättvisehandlingar såsom premisserna stipuleras i bl.a. art. 6 ICERD och art. 28 UNDRIP. 

Beträffande statens syn på samers rättigheter så har den gottgörande rättvisans fyra faktorer 

överlag utvisat att det finns en okunskap, och nästintill ett ointresse, kring de urfolksrättigheter 

som samerna åberopar i de två fallen. Svenska staten verkar vara av den allmänna uppfattningen 

att samer visserligen har rätt till vissa specifika rättigheter som urfolk, men att dessa även kan 

åsidosättas om det är med syftet att tillgodose de allmänna svenska samhällsintressena. Vidare 

så har även de båda fallen vittnat om att det verkar ha funnits en bristfällig villighet hos den 

svenska staten att under tillståndsprövningsprocesserna försöka finna en samförståndslösning 

med samerna i enlighet med FPIC-principen. 

Sammanfattningsvis har alltså denna uppsats utvisat att samerna i Sverige står inför stora 

utmaningar gällande bevarandet av deras traditionella landområden samt upprätthållandet av 

deras urfolksrättigheter. Som tidigare nämnts så får framtiden utvisa ifall svenska statens 

nyligen upprättade tolv villkor i fallet Gállok/Kallak är ett tecken på en ökande medvenhet om 

samers urfolksrättigheter, samt även ifall samerna kommer visa på en större benägenhet för 

accepterande av statliga gottgörelser med syftet att nå acceptabla samförståndslösningar vid 

framtida konflikter mellan å ena sidan rennäring och å andra sidan gruvbrytning. 
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