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Abstract  
Whether forestry industry and reindeer husbandry could harmoniously coexist in northern Sweden 

has been debated since modern forestry started. A unique context grants indigenous people in 

Sweden, the Sami people, exclusive right to use land for reindeer husbandry. In the beginning of the 

2000s a project was launched to create Land Use Plans for the reindeer husbandry (in Swedish 

Renbruksplan, RBP), which aimed to improve the relation between reindeer owners and the forestry 

industry. Hence, the Land Use Plan for reindeer husbandry is primarily a program for mapping 

reindeer graze lands. The project is considered successful for the reindeer owners as well as for the 

forestry. This thesis investigates why the land use plans have improved the relations between the 

two stakeholders by applying Elinor Ostrom´s theory about governing commons. The aim is to 

illustrate possible explanatory factors to why collaboration between forestry and reindeer husbandry 

is found to have been improved with the introduction of the land use plans. Using a qualitative 

content analysis, examples of Ostrom’s design principles of autonomous and sustainable 

management were identified in five reports published by the National Board of Forestry in the 

project's final phase. In total, the reports supported that six of eight design principles had been 

implemented since land use plans were introduced. Two of these, clearly defined boundaries and 

mechanisms of conflict resolution, can be identified as possible explanatory factors for the success 

of the project. In conclusion, the introduction of these two principals have facilitated communication 

between the two stakeholders, which have ensued better understanding for each other’s situations 

and industries.  

Key words: Land Use Plan for Reindeer Husbandry, Ostrom, Design principals, Governing commons, 

Indigenous people, Sami people, reindeer husbandry.  
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Sammanfattning 

Möjligheterna för skogsbruket och rennäringen att samexistera har sedan den industriella 

skogsindustrins början varit en infekterad fråga. Under 2000-talet startades projektet att införa 

renbruksplaner (RBP) i Sveriges samebyar med syfte att förbättra relationen mellan parterna i 

samråd, vilket upplevs ha uppfyllts. Renbruksplan är rennäringens motsvarighet till skogsbrukets 

skogsbruksplan och är ett informations- och dataverktyg med en kartläggning över renarnas 

betesmarker. Den här uppsatsen undersöker varför projektet med renbruksplaner har lyckats genom 

att använda Elinor Ostroms teori om förvaltning av en gemensam resurspool. Syftet är att illustrera 

möjliga förklaringsfaktorer till varför samverkan mellan skogsbruket och rennäringen upplevs ha 

förbättrats i och med införandet av RBP. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har Ostrom 

designprinciper för självstyrande och hållbar förvaltning hittats i fem rapporter publicerade av 

Skogsstyrelsen i projektets slutskede. Totalt fanns det stöd i rapporterna för att sex av åtta 

designprinciper applicerats i och med införandet av RBP. Två av dessa, Ostrom designprincip om 

tydligt definierade gränser och konfliktlösningen mekanismer, kan identifieras som möjliga 

förklaringsfaktorer. Att dessa två principer har införts har underlättat kommunikationen mellan 

parterna vilket lett till större förståelse för varandras branscher och situation.  

 

Nyckelord: Renbruksplan (RBP), Ostrom, Designprinciper, Gemensam resurspool, Samer, Rennäring. 
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Inledning  

”Inte direkt väpnad konflikt” 

”Det är väl inte direkt väpnad konflikt mellan skogsbruk och rennäring. Men känslorna 

är ofta heta och tvistefrågorna många. ”.1  

Så beskrivs konflikten mellan skogsägare och renskötare av Rikard Flyckt i tidskriften Skogseko. 

Konflikten är sprungen ur konkurrens om mark; för både rennäringen och skogsbruket är tillgång till 

skog avgörande för näringens existens. Konflikter mellan samer och skogsägare har pågått sedan 

skogsbruket tog fart runt 1900-talets början.2 Ekonomisk vinning och tillväxt ställs mot en 

urbefolknings rätt att upprätthålla livsstil och kultur. Renarna, som har skogen som betesmark, 

förstör nyplanterade områden genom att äta skott och bark och hindrar skogsföretagens 

rörelsefrihet i området. Skogsavverkning förstör renarnas betesmarker, nyplanterade täta skogar 

försvårar rörligheten för renen samt försämrar växtförhållandena för lavar (renens främsta 

födokälla). Dessutom bryter vägar och järnvägar av renarnas naturliga vandringsleder, vilket innebär 

stora förluster av ren för renskötaren. För båda aktörerna leder den andra aktörens aktivitet i skogen 

till en ekonomisk förlust.3   

Ursprunget till konflikten kommer sig av samernas rätt att bruka mark för rennäringen på andras 

ägor. Skogsföretag, privatpersoner och staten äger marken, men samer, som har exklusiv rätt till 

renskötsel, har laglig rätt att använda marken till renskötsel och för eget bruk av jakt och fiske.4 

Situationen tvingar de två aktörerna att samverka om en gemensam naturresurs.  

För att underlätta samexistensen har det under det senaste decenniet skett politiska satsningar och 

lagförändringar med syfte att ge samer mer inflytande och underlätta för rennäringen.5 Ett aktuellt 

projekt lett av skogsstyrelsen med syfte att underlätta samarbetet mellan skogsägare och renskötare 

är införandet av renbruksplaner (RBP).6 En renbruksplan är ett informations- och dataverktyg, 

                                                           
1Flyckt, ”Rum för både renar och skog” Skogseko: aktuellt från Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 1/2009 
2 Sandström, A toolbox for co-production of knowledge and Improved Land Use Dialogues, The Perspective of Reindeer 
Husbandry, Diss. Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå 2015 s. 16f 
3 Sandström, A toolbox for co-production of knowledge, s. 25  
4 SFS 1996:949. Rennäringslagen 
5 Prop. 1990/91:3 Främjande av rennäringen s. 3-4   
6 Sandström, A toolbox for co-production of knowledge s. 35 
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liknande skogsbrukets skogsbruksplan. Renbruksplanerna är tänka att användas dels som ett 

planeringsverktyg och dels som ett underlag för att förbättra relationen med andra markanvändare.7 

Än har ingen utvärdering av hela renbruksplanprojektet publicerats men mycket tyder på ett lyckat 

resultat. Studier har demonstrerat flera exempel där en sameby använt sig av RBP som ett 

kommunikationsverktyg med andra markägare, vilket lett till bättre förståelse och anpassning för 

rennäringen.8 Intervjustudier från Skogsstyrelsen bekräftar bilden av RBP som ett fungerande 

kommunikationsverktyg. Representanter från samebyar som aktivt använder RBP är positiva till de 

konsekvenser som projektet medfört9 och en respondent säger att rennäringen och skogsbruket till 

större utsträckning än tidigare talar samma språk.10  

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här undersökningen är att illustrera möjliga förklaringsfaktorer till varför samverkan 

mellan skogsbruket och rennäringen upplevs ha förbättrats i och med införandet av RBP. Genom att 

undersöka implementeringen av RBP med hjälp av Elinor Ostroms teorier om resursförvaltning vill 

jag besvara följande frågor: Vilka, om några, av Ostroms designprinciper för ett fungerande 

samarbete över en allmänning har applicerats i och med införandet av renbruksplaner? Om 

designprinciper hittas, kan de förklara att samverkan upplevs ha förbättrats?  

Tidigare tvärvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier har undersökt samverkan mellan 

renskötare och markägare ur ett statsvetenskapligt perspektiv och med utgångspunkt i kollektivt 

handlande.11 Denna undersökning vill vara ett tillägg till den forskningen genom att försöka förklara 

varför ett tekniskt verktyg, så som renbruksplaner, kan ha positiv påverkan på samverkan mellan olika 

aktörer. Utöver dokumentation från Skogsstyrelsen om renbruksplanprojektet har Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU), som agerat samarbetsparter, utformat en del studier om projektet. Dessa 

                                                           
7 Skogsstyrelsen, ”Renbruksplaner”, hämtad 27 december 2015, 
http://www.Skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Pagaende-projekt/Renbruksplaner1/  
8 Rapport 2: Olofsson, Linnea och Granström Johanna, Användning och betydelse av RenGIS i samråd med andra 
markägare, Rapport 3:2014, [Elektronisk resurs], Jönköping: Skogsstyrelsen, 2014  s. 14 och 29s 
9 Rapport 3: Vestman, Hanna, Renbruksplan – från tanke till verklighet, Rapport 2:2014, [Elektronisk resurs], 
Skogsstyrelsen: Jönköping, 2014, s. 43, 
Rapport 2: Olofsson, och Granström, Användning och betydelse av RenGIS i samråd med andra markägare, s.14 och 29 
10 Rapport 3: Vestman, Hanna, Renbruksplan – från tanke till verklighet, s. 43 
11 Widmark, “Forestry and reindeer husbandry in Sweden - the development of a land use conflict”, Rangifer, Vol.26:2, 

(2006) s.43-54,  
Sandström & Widmark, “Stakeholders’ perceptions of consultation as tool for co-management - a case study of the 
forestry and reindeer herding sectors in northern Sweden”, Forest Policy and Economics Vol.10:1-2  (2007) s. 25-35  
Widmark, (red.), Measuring transaction costs incurred by landowners in multiple land-use situations, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, (2011) 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Pagaende-projekt/Renbruksplaner1/
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studier har haft en naturvetenskaplig och teknisk inriktning.12 Mitt bidrag är att tillämpa ett nytt 

perspektiv på RBP, genom att undersöka projektet med ett grundläggande statsvetenskapligt 

perspektiv. 

 Disposition  

Inledningsvis, i teorikapitlet, presenteras Elinor Ostroms teorier om kollektivt handlade och 

resursförvaltning, här definieras även väsentliga begrepp. Därefter, under Bakgrund och tidigare 

forskning, beskrivs komplexiteten av markanvändning i norra Sverige, hur tidigare forskning kring 

markanvändning sett ut och renbruksplaner förklaras mer ingående. I metodavsnittet diskuteras 

undersökningens design och metod samt analysschema och operationalisering presenteras. Efter 

detta följer undersökningens analys där resultaten presenteras och diskuteras. Avslutningsvis följer 

en slutsats som sammanfattar och reflekterar över resultaten från analysen.  

Teori  

I det här avsnittet presenteras Elinor Ostroms teorier om resursförvaltning. Inledningsvis definieras 

grundläggande begrepp och den ursprungliga debatten kring förvaltning av naturresurser 

introduceras. Därefter presenteras Elinor Ostroms teorier ingående, vilket innefattar en redogörelse 

av Ostroms designprinciper.  

Gemensam resurspool 

Ostrom definierar en gemensam resurspool13, som ett naturligt eller av människan skapat 

resurssystem, som är stort nog att göra det kostsamt, men inte omöjligt, att exkludera andra från att 

ta del av resursen. Från resurssystemet, som kan vara betesmarker, sjöar eller liknande, utvinns 

resursenheter, som gräs, fisk osv. En resursenhet kan inte utvinnas två gånger eller gemensamt 

användas av två användare; en fisk som är fiskad av en fiskare kan inte samtidigt fiskas av en annan.14 

Med ett gemensamt resurspoolsproblem syftas i denna uppsats till konflikter och svårigheter, mellan 

en eller flera aktörer, i förvaltning av en gemensam resurspool, vilket kan resultera i den så kallade 

allmänningarnas tragedi.  

                                                           
12 Sandström, A toolbox for co-production of knowledge  
13 Motsvarande engelskans Common pool resource. I denna uppsats används allmänning som synonym till gemensam 
resurspool.   
14 Ostrom, Elinor, Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge, 1990, s.30 
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Allmänningarnas tragedi 

Det förväntade utfallet när många människor utvinner en resurs med knappa tillgångar från en öppen 

allmänning brukar kallas för allmänningarnas tragedi. Resonemanget bygger på antagandet att 

människan är rationell och att hen därför kommer att eftersträvar högsta möjliga egennytta. Varje 

individ tjänar på att utöka sin produktion av resursen, medan alla delar på de försämringar av 

allmänningen som utökningen ger.15 Det kan därför förväntas att alla kommer att utnyttja resursen 

till dess fulla potential idag, eftersom det inte går att veta med säkerhet att resursen finns kvar i 

morgon.16 I den välkända artikeln ”Tragedy of the commons” från 1968 beskriver Hardin fenomenet 

med hjälp av fåraherdar där varje fåraherde kortsiktigt tjänar på att införskaffa ett får till, men den 

påfrestningen på marken som detta innebär likväl påverkar alla andra herdar. Hardin skriver:”Each 

man is locked into a system that compels him to increase his herd without limits – in a world that is 

limited”.17 Det är detta dilemma som beskrivs som fenomenet allmänningarnas tragedi.  

Traditionella lösningar  

Den klassiska diskursen om förvaltning av gemensamma resurspooler har fokuserat på privatisering 

eller förstatligande som enda hållbara förvaltningsmetod. Hardin argumenterade att äganderätten 

bör vara distinkt för att undvika allmänningarnas tragedi18, vilket båda dessa lösningar kan tänkas ge. 

Likväl har både privatisering och förstatligande visat sig vara bristande lösningar på dilemmat.19 

Ostrom poängterar att för att ett förstatligande ska lyckas krävs inte bara total kontroll men också 

fullständig kunskap om resursen. Ofullständig eller inaktuell information om till exempel resursens 

kapacitet kan leda till förödande beslut. Ett förstatligande innebär stora administrativa kostnader och 

möjligheterna för att lyckas uppmålas som små.20 Privatisering innebär att användarna istället spelar 

ett game against nature, som Ostrom uttrycker det. Från att ha varit flexibla att använda den del av 

allmänningen med bäst förutsättningar för årstiden och väder är användaren nu ålagd till den 

privatägda delen av resursen. I andra fall är det svårt att föreställa sig hur privatisering praktiskt skulle 

se ut; ägandet av hav eller fiske har konfunderat många.21 Mot denna bakgrund påbörjade Ostrom 

sin forskning som resulterade i en alternativ lösning. 

                                                           
15 Ostrom, Governing the commons, s. 2 
16 Ibid s. 2-3 
17 Hardin, ”The Tragedy”, New Series, Vol. 162,:3859 (1968), s. 1243-1248, 
18 Hardin, “The Tragedy” s. 1244 
19 Ostrom, Governing the commons, s. 14 
20 Ibid s.10-11  
21 Ibid s. 12-13 



   

 
9 

 

Ostroms alternativ  

Ostroms alternativa lösning på allmänningarnas tragedi grundar sig i självbestämmande, lokal 

anpassning och samarbete.22 Hon hävdar att användarna själva kan upprätta institutioner, spelregler, 

för hur resursen ska förvaltas. Designen bygger på att individerna som använder en gemensam 

resurspool ser nyttan i att bevara resursens tillgänglighet i ett långsiktigt perspektiv; resursen ska inte 

endast försörja individerna för stunden utan även i framtiden.23 Eftersom användarna har erfarenhet 

och lokal kunskap om området är de själva bäst lämpade att konstruera passande institutioner. Lokal 

kunskap och erfarenhet av resursen är avgörande för att kunna skapa en hållbar förvaltning. 

Individens rationella sida, som vill uppnå egennytta, kommer att motivera dem till att kontrollera att 

de andra användarna håller sin del av kontraktet. Således behövs ingen utomstående resurs tillsättas 

för att upprätthålla kontraktet.24 Genom självstyre skapas motivation att hållbart förvalta resursen 

för att förlänga tillgångarna.  

Ostroms forskning baseras på ett stort empiriskt material som visar både på när självstyre över en 

gemensam resurspool har bidragit till en hållbar och långvarig förvaltning av en allmänning och när 

resultatet varit det motsatta. Utifrån ett stort antal fallstudier har hon funnit gemensamma faktorer 

för lyckad hantering av en gemensam resurspool. Av dessa faktorer har Ostrom konstruerat åtta 

designprinciper som är nödvändiga för skapa ett stabilt självstyre och således också hållbar 

förvaltning av resursen.25 

Ostroms designprinciper kan beskrivas på följande sätt:  

1. Tydligt definierade gränser: Vilka som har rätt att använda allmänningen och allmänningens 

gränser måste vara tydligt definierade. Utan tydliga gränser vet ingen vad som ska förvaltas 

och för vem det ska förvaltas. Detta kan därför ses som ett första steg i organisering av 

samverkan över en gemensam resurspool. Att inte veta vad resursen tål kan leda till att 

resursen överutnyttjas och därför förstörs. Att inte veta vilka som har tillgång till resursen kan 

leda till att vissa drar fördel av andras investeringar. På så vis förloras motivationen att 

investera i resursen och samverkan.26 

 

                                                           
22 Ostrom, Governing the commons, s.15ff 
23 Ibid, s. 89 
24 Ibid, s. 17ff 
25 Ibid 
26 Ibid s. 91 
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2. Regler gällande resursanvändning och underhåll är anpassade till lokala förhållande: regler 

relaterade till tid, plats, tillåten teknologi och mängd av och/eller kvalité av resursenheter och 

regler gällande underhåll av resursen är förenliga med lokala förhållanden. Eftersom ingen 

resurspool är den andra lik är lokal förvaltning väsentligt. Svårigheter som uppstår i och med 

förvaltningen kommer skilja sig utifrån vilka förhållanden och förutsättningar som finns och 

därför behöver lösningarna vara specifika för varje resurspool. Följaktligen blir lokal 

anpassning avgörande för resursen och institutionernas livslängd.27 

 

3. System för kollektiva val: De flesta individer som påverkas av regelverket kan 

påverka/förändra dem. Om de som använder resursen även är de som kan förändra 

regelverket underlättar det för problemlösning och för lokal anpassning. Användarna kan då 

reglera institutionerna efter behov, för att fylla de luckor som det ursprungliga regelverket 

har lämnat. Följden blir ett regelverk som är välanpassat efter de lokala förutsättningarna..28 

 

4. Övervakning: De som övervakar resursens tillstånd och användarnas beteende är användarna 

själva eller tjänstemän som svarar inför användarna. Att alla användare följer det skapade 

regelverket är självfallet väsentligt för en långvarig och hållbar förvaltning av resurspoolen. 

Användarna vinner endast på systemet så länge alla följer det – annars är det igen mer 

rationellt att öka produktionen av resursenheter och risken är stor för allmänningarnas 

tragedi. Dessutom hänvisar Ostrom till teorier som säger att vi är mer måna om att följa regler 

om vi vet om att andra följer regler. Om de som övervakar att reglerna följs är användarna 

själva kan användarna försäkra sig om att även andra följer reglerna.29 

 

5. Graderade sanktioner: Användare som bryter mot reglerna kan tilldelas straffpåföljder, som 

varierar utifrån grad av regelbrott och kontext, av de andra användarna eller av de som 

övervakar resursen i användarnas namn.30 Detta är en åtgärd för att förhindra att användare 

bryter mot reglerna upprepade gånger. Straffpåföljderna ökar i grad om regelbrotten 

upprepas och bör sträcka sig mellan endast symboliskt värde till avstängning. Ostrom 

                                                           
27 Ostrom, Governing the commons, s.92 
28 Ibid, s. 93 
29 Ibid, s.94-97  
30 Ibid, s. 94 
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poängterar att böter som är anpassade efter den anklagades förmåga att betala kan få mer 

effekt än höga böter. En alldeles för sträng påföljd kan leda till att individen istället vänder sig 

mot systemet. Detta gör att den som bötfäller behöver vara medveten om den anklagades 

förmåga att ta påföljden.31 

 

6.  Konfliktlösande mekanism: Användarna och tjänstemännen har enkel tillgång till billiga lokala 

forum/arenor/lokaler för att lösa konflikter sinsemellan eller mellan användarna. För 

kollektivt agerande över längre tid är det oundvikligt att konflikter, missuppfattningar med 

mera uppstår. Om institutionerna ska stå fast behövs utvecklade mekanismer för att lösa 

dessa konflikter. För enklare meningsskillnader och oklarheter över regelverket kan 

mekanismerna vara relativt informella, möjligen endast en lokal för möte och diskussion. 

Huvudsaken är att det finns ett planerat tillvägagångssätt. Självfallet är konfliktlösande 

mekanismer inte en garanti på att konflikter löses men det skapar bättre möjligheter till 

långvariga institutioner.32  

 

7. Minimalt erkännande av rätten att organisera sig: Användarnas rättighet att organisera sig 

och skapa institutioner utmanas inte av utomstående statliga myndigheter/aktörer. Att 

reglerna/institutionerna ges åtminstone ett minimalt erkännande av legitimitet av statliga 

tjänstemän är en förutsättning för att användarna själva ska kunna upprätthålla 

institutionerna. Om institutionerna inte har stöd av offentliga myndigheter kan någon som 

motsätter sig institutionerna vända sig till myndigheterna för att försöka få dem upphävda.33   

 

8. Nästlade enheter: Resursanvändning, underhåll, förvaltning, övervakning, konfliktlösning och 

ledning är organiserade i flera lagar i nästlade enheter. Denna designprincip är framför allt 

viktig för större mer komplexa resurssystem. För att systemet ska vara sammankopplat är det 

viktigt att en regel som uppställs för en nivå också fastställs för de andra nivåerna. Risken är 

annars att systemet faller isär..34 

                                                           
31 Ostrom, Governing the Commons, s. 98 
32 Ibid, s. 100-101 
33 Ibid s. 101 
34 Ibid s. 101-102 
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Bakgrund och Tidigare forskning 

Markanvändning i norra Sverige  

Skogen har stor betydelse för Sverige av flera skäl. En tillgänglig och hållbar skog och natur är 

utgångspunkten för svenskt friluftsliv.35 Skogen är avgörande för den svenska biologiska 

mångfalden.36 Timmer är Sveriges största naturresurs och en stor ekonomisk resurs.37 En aktör som 

sällan syns i den politiska debatten men som är helt beroende av skogen, ekonomiskt och kulturellt, 

är Sveriges urbefolkning, samerna. Skogen är renarnas betesmark och därför är skogens tillstånd och 

tillgänglighet helt avgörande för rennäringen.  Historiskt har renarna utgjort grunden för samisk 

tradition och kultur.38 Därför är skogen inte bara avgörande av ekonomiska skäl men också för samisk 

kultur. Att skogen används av många med olikartade intressen har genom århundraden lett till 

konflikter.  

Situationen för markanvändning i norra Sverige är unik. Rennäringen använder idag mer än 50 % av 

Sveriges skogsbetäckta yta till renskötsel och det finns därför ingen möjlighet för samerna själva att 

äga det området som behövs för att bedriva verksamheten.39 Renskötare har rätt att använda mark 

på andras ägor till verksamheten, mark som enligt tradition har använts till rennäring, med en del 

restriktioner.40 Den svårtolkade lagtexten har lett till konflikter mellan markägare och renskötare som 

vid flertal tillfällen krävt domstolsavgörande.41 Markägare ska enligt lag visa hänsyn till rennäringen 

vid avverkning i betesområden,42 samtidigt som äganderätten ger markägaren rätt att bedriva ett 

rationellt skogsbruk på sin egen mark. Detta innebär att äganderätten, markägarens rätt att bedriva 

skogsbruk, och renskötselrätten, samernas rätt att bedriva rennäring, står i konflikt med varandra. 

Enligt Skogsstyrelsen bör en avvägning göras mellan dessa två rättigheter innan beslut om avverkning 

                                                           
35 Svenska turistföreningen, Årsredovisning 2014, s.6, hämtad 29 december 2015, 
https://www.pwc.se/sv/ideella/assets/stf-arsredovisning-2014.pdf 
36 Skogsstyrelsen, ”Levande skogar”, hämtad 28 december 2015, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/12-Levande-
skogar/fu2015/ 
37 Berg, Fokusskog, ”Svensk skog – en naturresurs med stor exportpotential”, hämtad 28 december 2015, 
http://fokusskogsbruk.se/editorial/svensk-skog-en-naturresurs-med-stor-exportpotential/ 
38 Samiskt informationscenter, ”Renen”, hämtad 28 december 2015, http://www.samer.se/1238 
39 Sandström, A toolbox for co-production of knowledge s. 15 
40 SFS 1996:949 Rennäringslagen 
41 Svenska Samernas Riksförbund, ”Renbetesmål”, hämtad 28 december 2015, http://www.sapmi.se/jur_3_0.html 
42 SFS 1979:429 Skogsvårdslag 
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tas.43 Ekonomisk vinning ställs mot värden som samisk kultur och tradition. Situationen gör 

markanvändningen i norra Sverige till en komplex och känslig fråga.  

Forskning med svensk skog som allmänning 

Ostrom har med sin forskning visat på lösningar till konflikter gällande hantering och samarbete kring 

en naturresurs. I fallet med renskötare och skogsägare gör den unika situationen att de traditionella 

lösningarna inte är tänkbara och därför är det intressant att undersöka med hjälp av Ostroms teorier. 

Trots att markanvändningen i norra Sverige har en unik sammansättning och i flera avseenden inte 

liknar Ostroms exempel på fall av självstyre, har fallet i tidigare forskning beskrivits som ett 

gemensamt resurspoolsproblem.44 I Ostroms exempel utvinner användarna samma resursenhet: de 

använder resursen på samma sätt.45 I det svenska fallet finns det istället två grupper, två aktörer, 

som brukar marken i olika syften. Dock finns det flera skäl till att skogen i statsvetenskapligforskning 

har klassats som en allmänning. Skogsområdet som rennäringen brukar är stor nog för att det ska 

antas för stort för att exkludera användare.46 Skogen kan ses som en resurskälla där bland annat 

timmer och lavar kan utvinnas. Därför uppfylls de två grundkriterierna för Ostroms definition av en 

gemensam resurspool. 

Widmark, som under längre tid forskat om markanvändningen i norra Sverige som en allmänning,47 

menar att konkurrensen om mark, som i detta fall utgör resursenheter, mellan aktörerna gör att fallet 

kan klassas som ett gemensamt resurspoolsproblem.48 I sin avhandling “Management of multiple-

use commons – focusing on land use for forestry and reindeer husbandry in northern Sweden.”(2009) 

argumenterar hon även för att fallet är extra intressant att undersöka som ett gemensamt 

resurspoolsproblem på grund av dess komplexitet. Widmark menar att gemensam förvaltning av en 

                                                           
43 Skogsstyrelsen, ”Samråd skogsbruk – rennäring” hämtad 28 december 2015, http://www.Skogsstyrelsen.se/Aga-och-
bruka/Lagen/Anmalan-eller-ansokan/Samrad-om-skogliga-atgarder/Samrad-skogsbrukrennaring/ 
44 Widmark, “Forestry and reindeer husbandry in Sweden - the development of a land use conflict”, Rangifer, Vol.26(2), 

(2006) s.43-54,  
Sandström och Widmark, “stakeholders’ perceptions of consultation as tool for co-management, - a case study of the 
forestry and reindeer herding sectors in northern Sweden”, Forest Policy and Economics Vol.10 :1-2 (2007) s. 25-35  
Widmark,(red.), Measuring transaction costs incurred by landowners in multiple land-use situations, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, (2011) 
45 Ostrom, Governing the commons 
46 De aktuella ytorna sträcker sig från Idre i Dalarna upp till Sveriges nordligaste riskgräns. Karta finns på Samisk 
informationsråds hemsida: http://samer.se/2167  
47  Första publikation: 2006: Widmark, “Forestry and reindeer husbandry in Sweden - the development of a land use 
conflict”, Senaste publikationen: 2011: Widmark (red.),Measuring transaction costs incurred by landowners in multiple 
land-use situations. 
48 Widmark (red) Measuring transaction costs incurred by landowners in multiple land-use situations, s. 678 

http://samer.se/2167
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allmänning kan vara mer eller mindre komplext. I de fall där aktörerna har liknande utgångspunkter 

och mål är situationen mer lyckosam och förutsättningarna bättre. Till skillnad från om aktörerna har 

olika ekonomiska och kulturella förutsättningar och skilda syften med resursen, vilket är fallet med 

skogsägare och renskötare. De komplicerade förutsättningarna gör markanvändningen i norra 

Sverige intressant att undersöka.49  

Utveckling av och forskning om samråd 

I syfte att undvika konflikter och uppnå samförstånd tillsatte Lantbruksstyrelsen 1971 

samrådsgruppen ”skogsbruk-rennäring”, som 1983 övertogs av Skogsstyrelsen.50 Den centrala 

samrådsgruppen består av representanter från flera berörda näringar, bland annat Sametinget, 

Statens Jordbruksverk, Renägarförbundet, LRF skogsägarna med flera.51 2010 lagreglerades samråd 

och skogsnäringen är sedan dess förpliktigad att samråda med berörda samer innan avverkning på 

renskötarnas året-runt-betesmarker.52 Detta innebär att berörda samebyar årligen ska få ta del av 

information om skogsbrukets planer, och vidare föra fram åsikter och ståndpunkter under lokala 

samrådsmöten.53 Detta möjliggör för skogsägaren att ta hänsyn till samernas intressen. Som ovan 

nämnt är det sedan ett avvägande som görs av skogsföretaget; huruvida de ska ta hänsyn till 

samernas intressen eller hävda sin äganderätt.  

Ett antal studier har undersökt samrådens roll i samverkan mellan renskötare och skogsägare, 

däribland Widmarks avhandling. Avhandlingen har som syfte att analysera effekterna och stabiliteten 

av samråd. Hennes resultat visar att det huvudsakliga målet med införandet av samråden inte har 

uppnåtts, eftersom konflikter fortsätter att uppstå. Widmark ger tre huvudsakliga anledningar till att 

samråden inte fungerar: (1) tillgången på lavar minskar, vilket försvårar förhandlingsläget; (2) 

Historiskt har marken skiftat mellan renskötsel, skogsbruk, gruvnäring och jordbruk vilket skapat 

oklarhet i markernas användningsområde; (3) Skogsbrukets skiftande juridiska målsättningar har 

varierat från att främja återväxten av skog, till att maximera produktionen, till att balansera 

                                                           
49 Widmark, Camilla, Management of Multiple-Use Commons, Fousing on Land use for Forestry and Reindeer Husbandry 
in Northern Sweden, Diss. Sveriges Lantbruksuniersitet, (2009), Umeå s.14 
50 Prop. 1990/91:3 
51 Skogsstyrelsens, ”Centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring”, hämtad 28 december 2015, 
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Om-oss/Var-verksamhet/Radgivande-grupper/Centrala-samradsgruppen-
skogsbruk-rennaring/ 
52 SFS 1979:429 Skogsvårdslagen 
53 Prop. 1990/91:3 s. 52 
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produktion med miljömål, vilket har ökat förvirringen kring markanvändningen. Följaktligen kan 

samråden därför inte klassas som ett hållbart och stabilt samförvaltningssystem.54  

Under en längre tid har det framkommit att samerna varit missnöjda med samråden. Flera 

utvärderingar och studier har tydliggjort att renskötare upplever att de saknar inflytande i samråden. 

Samråden uppfattas snarare som ett informationstillfälle än en dialog mellan de bägge parterna.55 

Dock har studier även visat på en förbättring över tid.56 Widmark och Sandström har visat att 

maktbalansen inom samråden är skev; rennäringen är, som småskalig verksamhet, underordnad 

skogsbruket.57 De menar att renskötarnas brist på inflytande leder till att deras rättigheter inte kan 

tillgodoses.58 Sammanfattningsvis har forskningen klarlagt att samverkan mellan skogsägare och 

renskötare är för bristfälligt för en oproblematisk samexistens.  

Renbruksplanprojektet 

För att stärka sin roll i samråden och möjliggöra bättre verksamhetsplanering efterfrågade samebyar 

själva en kartläggning av rennäringens markanvändning.59 Redan på 80-talet hade försök att 

kartlägga rennäringens användningsområden gjorts i och med införandet av 

markanvändningsredovisning. Materialet var odetaljerat och saknade nödvändig information, bland 

annat information om betestillgång, markens avkastningsförmåga, störningar från andra 

verksamheter, skogens ålder och sammansättning.60 Under 90-talet växte intresset från samebyar i 

Västerbotten att skapa en kartläggning över rennäringen i likhet med en skogsbruksplan. I ett 

samarbete mellan samebyar i Västerbotten och Skogsstyrelsen skapades en förstudie med syfte att 

utreda om det med hjälp av ett nytt geografiskt informationssystem (GIS) fanns möjlighet till att 

storskaligt framställa renbruksplaner.61 

Förstudiens lyckade resultat medförde att projektet år 2000 nystartades i större skala. Projektet fick 

statligt finansierade medel och samarbetet utökades till fler aktörer, däribland två pionjärsamebyar, 

                                                           
54 Widmark,”Management of Multiple-Use Commons”, s.47 
55 Sandström och Widmark, “Stakeholders’ perceptions of consultation as tool for co-management”, s. 9ff,  
Sandström, A toolbox for Co-production of Knowledge and Improved Land Use Dialogues, s.25,  
Persson, Skogsstyrelsen, “Utvärdering av samråden 1998”,s.26 hämtad 29 december 2015, 
http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098/art59/4645959-2d65c8-1542.pdf 
56 Sandström och Widmark, “Stakeholders’ perceptions of consultation as tool for co-management” s. 9  
57 Ibid s. 14 
58 Ibid s. 15   
59 Sandström, A toolbox for Co-production of Knowledge and Improved Land Use Dialogues s. 30f 
60 Hemberg, Leif, Förstudie 1998 Renbruksplan, [Elektronisk resurs], Skogsvårdsstyrelsen, Vilhelmina, 1999, s. 2 
61 Ibid, s. 2 
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Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), länsstyrelsen i Västerbotten och Skogsstyrelsen i Västerbotten.62 

De övergripande målen med projektet var att förbättra förutsättningarna för dialog och samråd med 

markanvändarna och underlätta i det dagliga arbetet inom rennäringen.63 2005 tilldelades 

Skogsstyrelsen i samverkan med sametinget regeringsuppdraget att stödja projektet med 

renbruksplaner. När projektet avslutades 2014 använde 50 av 51 samebyar i Sverige en 

renbruksplan.64  

En renbruksplan är rennäringen motsvarighet till skogsbrukets skogsbruksplan; en 

informationsdatabas om skogens nuvarande tillstånd och begränsningar. Ett verktyg för strategisk 

planering av verksamheten, som gör det möjligt att fatta välgrundade beslut angående 

resursanvändning. En RBP är ett dataverktyg som innehåller både information och kunskap om 

betesmarkernas tillgångar och begränsningar, men också om annan markanvändning i området, så 

som skogsbruk och gruvnäring. Med hjälp av inventeringar och GPS på renar har information om 

området insamlats.65 Vidare har även traditionell kunskap om renskötsel lagts in i renbruksplanerna, 

för att inte gå miste om viktiga element inom verksamheten.66 

Metod och material 

Jag har genomfört en teorikonsumerande studie med fallstudiedesign av kvalitativt slag då jag 

intresserar mig för ett specifikt fall och undersökt detta med en kvalitativ metod. I det här avsnittet 

kommer jag att mer detaljerat redogöra för vad undersökningens design och metod innebär.  I den 

redogörelsen kommer jag presentera ett analysschema och motivera val av material.   

Fallstudiedesign  

En fallstudie kan definieras som en intensiv undersökning av en specifik företeelse67. Kriterier för en 

fallstudie är att ett avgränsande system, vilket utgör fallet, kan identifieras och att detta står i fokus 

och utgör det huvudsakliga intresset68. Dessa kriterier stämmer väl överens med denna 

undersökning. Jag har identifierat och ingående studerat fallet av intresse; införandet av 

renbruksplaner. Vidare, är en fallstudie lämplig som undersökningsdesign när syftet är att skapa 

                                                           
62 Hemberg, Leif, Skogsbruk och rennäring Rapport 8M:2001, [Elektronisk resurs] Skogsstyrelsen, Jönköping, 2001, s. 27 
63 Sandström, A toolbox for Co-production of Knowledge and Improved Land Use Dialogues, s.35 
64 Skogsstyrelsen, ”Pågående projekt; Renbruksplaner” 
65 Ibid 
66 Sandström, A toolbox for Co-production of Knowledge and Improved Land Use Dialogues, s.31 
67 Merriam, Sharan B., Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, 1994, s.24 och s.29 
68 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod s.24 och Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2, [rev.] uppl., 
Liber, Malmö, 2011, s. 73-74 
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bättre förståelse för en företeelse, eftersom studien ger en dynamisk och fullständig redogörelse69. 

Den här studiens syfte är att förklara en företeelse vilket kräver en hög förståelse. Mot denna 

bakgrund har en fallstudiedesign valts som övergripande ramverk.   

Denna undersökning är en teorikonsumerande fallstudie, vilket innebär att jag med hjälp av 

existerande teorier inom ett område försöker förklara en företeelse i mitt valda fall70. Denna metod 

är lämplig för undersökningens avsikt, eftersom teorikonsumerande studier främst används för 

studier av ett enskilt fall och som gör ansatsen att förklara en företeelse71. Fallet som har undersökts, 

införandet av renbruksplaner, kan ses som ett fall av samverkan av en gemensam resurspool. Mer 

specifikt kan det ses som ett fall av införandet av en ny strategi för att förbättra samverkan kring en 

gemensam resurspool. Följaktligen är fallet intressant att undersöka utifrån teorier om samverkan av 

naturresurser och gemensamma resurspooler. Därav valet att undersöka och förklara införandet av 

renbruksplaner med hjälp av Ostroms teorier om samverkan kring en gemensam resurspool.  

Kvalitativ innehållsanalys  

För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ innehållsanalys gjorts på en handfull strategiskt 

utvalda offentliga dokument från Skogsstyrelsen. Det innebär att på ett systematiskt sätt söka efter 

bakomliggande teman i dokumenten och är ett vanligt tillvägagångsätt för kvalitativ textanalys72.  

Eftersom denna undersökning ämnar identifiera Ostroms designprinciper i utvalda dokument är en 

kvalitativ innehållsanalys ett passande tillvägagångsätt. Syftet med metoden är att undvika en 

subjektiv analysprocess. För detta krävs ett strukturerat tillvägagångsätt och en ingående 

redogörelse för läsaren. Genom en kvalitativ innehållsanalys kan en strukturerad analysprocess 

genomföras vilket stärker den interna validiteten. 

Material  

Materialet för undersökningen består av fem av Skogsstyrelsens rapporter om projektet med 

införandet av renbruksplanerna i Sveriges samebyar. Eftersom projektet är avslutat 2014 finns det 

ännu ingen slutrapport. Därför har de rapporter som utgetts i projektets slutskede använts, vilket är 

passande då de är av en utvärderande karaktär. De tre senast utgivna rapporterna, 

Renbruksplankonceptet - ett redskap för samhällsplanering (Rapport 1), Användning och betydelse 

                                                           
69 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, s. 44 
70 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Stockholm : Norstedts juridik, , 2012, s.41 
71 Esaiasson et al, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 41 
72 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.505 
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av RenGIS i samråd med andra markägare (Rapport 2) och Renbruksplan – från tanke till verklighet 

(Rapport 3), publicerades 2014. 2012 utkom två rapporter om användandet av RBP som 

kommunikationshjälp; Kommunikationsstrategi RBP – en fungerande modell (Rapport 4) och 

Kommunikationsstrategi RBP (Rapport 5). Gränsen har dragits vid rapporter publicerade före 2012, 

då dessa utgör lägesrapporter för projektet och inte kan ge information om projektets slutliga 

resultat. Alla rapporter är publicerade på Skogsstyrelsens hemsida.73 Hädanefter kommer jag 

referera till rapporterna som rapport 1-5.74   

Metodkritik  

Enligt Alan Bryman kritiseras ofta fallstudiedesign för att ha låg extern validitet och generaliserbarhet. 

Svårigheten ligger i att hitta ett typfall som kan representera alla liknande fall, vilket begränsar 

möjligheterna att generalisera75. Vanligtvis argumenterar förespråkare för fallstudiedesign att syftet 

med denna typ av undersökning inte är att generalisera och att kritiken således inte är relevant76. 

Fallstudier, och kvalitativ forskning generellt, kan istället sägas vilja få förståelse för ett beteende, 

åsikt eller värderingar i den kontext som undersöks77. Fallet för denna undersökning har en unik 

sammansättning och är intressant att undersöka i sig. Eftersom fallet är unikt gör undersökningen 

inga anspråk på att generalisera till andra fall.   

En svaghet med kvalitativ innehållsanalys, och andra typer av textanalys, kan ses finnas i 

tolkningsmomentet78. Teorell och Svensson diskuterar hur tolkningar kan kritiseras för att bli partiska 

eller skeva. Omedvetna förväntningar gör att vissa möjliga tolkningar diskrimineras. De menar dock 

att genom att ställa en forskningsfråga till materialet som ska tolkas och ha ett strukturerat deduktivt 

                                                           
73 Skogsstyrelsen, ”Renbruksplan – Dokumentation”, hämtad 29 december 2015, 
http://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Renbruksplaner/Fordjupning/  
74  Rapport 1: Jougda, Leif och Kemi,Jan, Renbruksplankonceptet - ett redskap för samhällsplanering, Rapport 6:2014 
[Elektronisk resurs], Skogsstyrelsen, Jönköping 2014 
Rapport 2: Olofsson, Linnea och Granström Johanna, Användning och betydelse av RenGIS i samråd med andra 
markägare, Rapport 3:2014, [Elektronisk resurs],Skogsstyrelsen, Jönköping, 2014 
Rapport 3: Vestman, Hanna, Renbruksplan – från tanke till verklighet, Rapport 2:2014, [Elektronisk resurs], 
Skogsstyrelsen, Jönköping, 2014 
Rapport 4: Wennström, Ragna och Vestman Hanna, Kommunikationsstrategi RBP – en fungerande modell, Rapport 
8:2012[Elektronisk resurs], Skogsstyrelsen, Jönköping, 2012 
Rapport 5: Esselin Anders, Kommunikationsstrategi RBP, Rapport 1:2012, [Elektronisk resurs], Skogsstyrelsen, 
Jönköping, 2012 
75 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 77 
76 Ibid s. 79  
77 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 372  
78 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Stockholm, 
2007, s. 99 

http://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Renbruksplaner/Fordjupning/
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tillvägagångsätt expliceras de eventuella omedvetna förväntningarna. Att en text tolkas på olika sätt 

av olika personer är således inget problem om det är för att besvara olika forskningsfrågor79. I min 

undersökning minimerar jag tolkningsproblematiken genom att inte bara ha en forskningsfråga men 

också genom att ha ett tydligt analysschema och en väl genomtänkt operationalisering. Detta ger en 

redogörelse för hur tolkningsprocessen gått till, vilket underlättar för kritiska granskningar av mina 

tolkningar.  

En annan möjlighet för att skapa en trovärdig tolkningsprocess är att använda sig av triangulering. 

Idealet hade varit att inte enbart använda sig av skriftliga källor utan möjligen kompletterat med 

intervjuer med förslagsvis projektledare och deltagare. Detta skulle ge mer ingående information om 

projektets praktiska konsekvenser och ge större trovärdighet till resultatet. Inom kontexten för 

denna uppsats finns inte möjlighet att utföra både textanalys och intervjuer, därav avgränsningen att 

endast analysera projektrapporter.  

Eftersom alla dokument är utgivna av Skogsstyrelsen är allt material skrivet ur deras perspektiv, vilket 

kan tänkas komma avspeglas i analysen. Det hade varit önskvärt att även använda material från en 

annan källa, för att få en mer nyanserad bild av projektet. Dock är det främst Skogsstyrelsen, som har 

huvudmannaskapet över projektet, som har dokumenterat processen med upprättandet av RBP 

vilket gör att material från andra källor saknas. Det material som finns från Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU), som har varit samarbetsparter i projektet, är vetenskapliga studier och 

passar därför inte som material för analys för undersökningens syfte. Följaktligen används endast 

Skogsstyrelsen projektrapporter som datakälla. 

Vidare har intervjustudier med representanter från samebyar utförts i tre av de undersökta 

rapporterna; rapport 2, 3 och 4. Detta material ökar trovärdigheten till undersökningen då samernas 

egna perspektiv framkommer tydligare. Intervjumaterialet är även relevant för att förstå hur det 

praktiska användandet av RBP ser ut. För att kunna uttala mig om huruvida Ostroms designprinciper 

har applicerats i och med införandet av RBP är det viktigt att undersöka om principen inte endast har 

planerats, men också om den faktiskt praktiserats. Av flera anledningar, bland annat för att 

intervjuerna inte är utformade för den här studien, kan intervjumaterial självfallet inte ge en 

                                                           
79 Teorell och Svensson, Att fråga och att svara s. 100-101 
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fullständig bild av hur det praktiska arbetet ser ut, men kan ge en del värdefull information om 

renskötarnas perspektiv.  

Analysschema och operationalisering  

För att på ett konkret sätt tydliggöra tillvägagångssättet har ett analysschema konstruerats. För varje 

enskild designprincip har jag sökt efter uttryck för designprincipen i dokumenten, om detta hittats 

har jag diskuterat om det kan förklara förbättringen av samverkan mellan de två aktörerna. 

Resultatet är att jag på ett systematiskt sätt kunnat avgöra huruvida varje enskild designprincip har 

implementerats i och med införandet av RBP och om det kan förklara den upplevda förbättringen i 

samverkan mellan skogsbruket och rennäringen. 

Figur 1: Analysschema 

 

 

 

 

 

 

 

För att tydliggöra tillvägagångsättet har en operationalisering av Ostrom designprinciper gjorts. Detta 

underlättar tolkningsprocessen och ger läsaren en redogörelse av processen. Dessutom beskriver 

Teorell och Svensson en hög intern validitet som en god koppling mellan teoretisk definition och den 

operationella definitionen80. Operationaliseringen har gått till så att varje designprincip har fått 

representera en kategori och ur den kategorin har frågor formulerats. Frågorna har ställts till 

materialet för att kunna identifiera designprinciperna i texten.  

  

                                                           
80 Teorell och Svensson, Att fråga och att svara s. 59 
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Tabell 1: Operationalisering 

1. Tydligt definierade gränser:  
- Är det klargjort vilka som får använda skogen som resurs? Finns det en begränsning i 

antal? 
- Finns det kunskap och mått på hur mycket skogen tåls att användas till betesmark? D.v.s. 

vet man hur mycket marklavar det finns och hur lavar påverkas av dagens användning av 
resursen? 

2. Anpassning till lokala förhållanden81:  
- Är RBP anpassade till varje specifik sameby och den marken de använder?  

3. System för kollektiva val:  
- Vilka använder och/eller påverkas av RBP och kan de förändra/uppdatera/påverka RBP? 

4. Övervakning:  
- Övervakas resursen och/eller användarna?  
- I så fall, vem övervakar?  

5. Gradvisa sanktioner:  
- Finns det reglerat vad som sker om överenskommelser mellan aktörerna inte följs?  

6. Konfliktlösande mekanismer:  
- Har införandet av RBP inneburit att kommunikationskanaler, forum för konfliktlösning, 

eller strategier för kommunikation och/eller konflikthantering införts?  
7. Minimalt erkännande av rätten att organisera sig:  

- Har införande av RBP aktivt eller passivt stöttats av högre beslutande organ? 
8. Nästlade enheter:  

- Är användandet av RBP organiserat i flera lagar, där organisation kring resursanvändning, 
underhåll, förvaltning, övervakning, konfliktlösning och ledning är sammankopplade? 

 

Analys  
I det här avsnittet redovisas resultaten av analysen utifrån analysschemat, vilket innebär att resultaten för 

varje enskild designprincip presenteras och diskuteras. Operationaliseringen är utformad så att så länge en 

fråga för varje designprincip är uppfylld antas att principen har applicerats i och med implementeringen av 

RBP. Först presenteras resultaten i en sammanfattande tabell för att skapa en helhetsbild. 

  

                                                           
81 ”Regler gällande resursanvändning och underhåll är anpassade till lokala förhållanden ” har förkortats till ”anpassning 
till lokala förhållanden”. 
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Resultattabell  

En tabell över resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen har framställts för att ge en överblick 

och en helhetsbild. Tabellen ger en något förenklad bild av resultaten och bör förstås tillsammans 

med följande diskussion om varje designprincip. Vidare illustrerar tabellen att olika rapporter har gett 

information om olika principer beroende på rapportens huvudfokus. I diskussion om huruvida 

principer har applicerats i och med införandet av RBP har helhetsbilden av informationen från alla 

rapporterna använts.  

Figur 3: Resultattabell  

Finns det stöd för att designprincip X har applicerat i rapport Y?  

 Rapport 1  Rapport2* Rapport 3* Rapport 4* Rapport5 

Tydliga gränser Ja Ja Ja Ja Ja 

Anpassning till lokala 

förhållanden 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kollektiva val  Ja –  Ja Ja Ja 

Övervakning –  
 

Ja  
(bilaga)** 

–  
 

Nej  Ja  

Gradvisa sanktioner  –  –  –  Nej –  

Konfliktlösande 
mekanismer 

–  Ja  Ja Ja Ja 

Minimalt erkände av 
rätten att organisera 
sig 

Ja –  
 

Ja Ja – 

Nästlade enheter –  
 

–  
 

–  
 

Ja – 

 

  
Ett Ja visar att det finns stöd för att principen har införts i texten. Ett Nej betyder att det finns stöd för att principen inte 

införts i texten. Sträck betyder att det varken finns stöd för eller emot att principen införts.  

*Rapporten innehåller intervjustudie med representanter från samebyar. 

**Bilaga består av kommunikationsstrategi för RBP  
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Tydligt definierade gränser  

Princip ett, tydligt definierade gränser, har följande operationalisering:  

- Är det klargjort vilka som får använda skogen som resurs? Finns det en begränsning i 

antal? 

- Finns det kunskap och mått på hur mycket skogen tåls att användas till betesmark? D.v.s. 

vet man hur mycket marklavar det finns och hur lavar påverkas av dagens användning av 

resursen? 

I den senaste utgivna rapporten, rapport 1, konstateras det att RBP är ett lyckat koncept för att 

kartlägga samebyarnas betesland.82 Det faktum att RBP har medfört tydligare gränser till skogen som 

resurs i form av kartläggning och kunskap finns återkommande i alla undersökta rapporter förutom i 

rapport 5.83 Anledningen till detta är att RBP innehåller en marköversikt, vilket innebär att en del av 

skapandet av RBP är att kartlägga betesmarkerna.84 Med hjälp av traditionell lokal kunskap om 

markerna och fjärranalysteknik klassificeras betesmarkerna utifrån betestillgångar under årstiderna, 

i bland annat nyckel- och kärnområden. För att säkerställa betestillgångar inventeras sedan 

områdena, där betesstatus på framför allt hänglav och marklav undersöks.85  

Det är tydligt att kartläggningen har inneburit en ökad kunskap om resursens tillgångar och status. I 

rapport 4 finns det intervjumaterial från 14 interjuver med representanter från samebyar i 

Norrbotten, Västerbotten och Jämtland86, där framgår det att användarna upplevt att de utökat sin 

kunskap om sina egna marker. En representant utrycker att ”skapandet av RBP har faktisk gjort att 

folk i allmänhet lär känna sina marker bättre idag än tidigare. Har varit en aha-upplevelse!”.87 Det 

praktiska upprättandet av RBP har medfört mer kunskap om resursen.  

Större kunskap om betesmarkernas nuvarande tillstånd är förutsättningen för att kunna se och förstå 

förändringen över tid. Återkommande i texterna poängteras att RBP är ett dynamiskt verktyg som 

aldrig är färdigställt utan ständigt måste uppdateras.88 Uppdateringar av betesstatus gör att 

användarna kommer att kunna jämföra hur skogens tillgångar förändras över tid. I rapport 4 

                                                           
82 Rapport 1, s.5  
83 Rapport 1, s.5 och 27, Rapport 2, s. 11, 14 och 23, Rapport 3, s. 27, 30, 32, 33, Rapport 4, s. 7, 8, 23, 35, 37, 39, 44, 46, 
och 57 
84 Rapport 5, s.5 och Rapport 3, s.32  
85 Rapport 3, s.32 och rapport 4 s. 8  
86 Rapport 4, s.11 
87 Ibid, s. 37 
88 Rapport 1, s.26 
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poängterar en intervjuperson att de med RBP skriver historia: ”man kommer kunna gå tillbaka och 

se hur markerna bedrevs förr. Det ger också information till renägaren [om] lavförhållanden.”.89 Det 

framgår att det idag finns viss kunskap om hur betestillgångarna påverkas av skogsbruket90 men att 

dagens skog är mer föränderlig än tidigare, vilket ställer högre krav på renskötarna.91 I och med 

skapandet av RBP har renskötarna ökat sin kunskap om betesmarkernas tillgångar och med tiden 

kommer RBP även ge ökad kunskap om hur betesmarkerna påverkas av skogsbruket. Därav kan det 

konstateras att implementeringen av RBP har medfört att designprincipen om tydligt definierade 

gränser har applicerats. 

Med designprincipen tydligt definierade gränser menas inte bara kunskap om resursens gränser utan 

även om vem som får använda den. Inga resultat om att detta reglerats i och med införandet av RBP 

har hittats i texten som undersökts. Dock framgår det att antal renskötare redan sedan tidigare 

regleras av svensk lag. Personer med samiskt ursprung har exklusiv rätt till rennäring enligt 

rennäringslagen92 och idag finns det uppskattningsvis 4600 renägare i Sverige.93 Det kan därför antas 

att det inte uppfattas finnas ett behov av att reglera detta ytterligare. Däremot framgår det inte av 

texten hur antal skogsbolag regleras. I intervjumaterial framkommer det att antal skogsbolag och 

skogsbruket i stort upplevs ha ökat över tid, vilket oroar många.94  Detta kan tänkas vara en risk för 

skogens långsiktiga hållbarhet, dock sträcker sig den aspekten utanför den här undersökningens 

gränser.  

Som nämnts tidigare menar Ostrom att principen om tydligt definierade gränser kan ses som grunden 

till en organisation kring samverkan. Eftersom införandet av RBP har lett till att tydligare gränser för 

resursen har identifierats kan detta ses som ett första steg mot en förbättrad samverkan. En ökad 

förståelse för resursen ger en tydligare helhetsbild över användningen av resursen. Eftersom RBP 

används som ett kommunikationsverktyg i samråd kan resursens gränser förmedlas till skogsbruket. 

Aktörernas helhetsuppfattning om resursen kan med hjälp av RBP likna varandra till större 

utsträckning. Med andra ord kan det tänkas att det blir lättare att nå kompromisser som båda 

parterna kan godkänna.  Att principen om tydligt definierade gränser har applicerats kan förklara den 

                                                           
89 Rapport 4, s.35 
90 Rapport 4 s.44 
91 Ibid s.39 och s.45 
92 Rapport 3, s.12 
93 Ibid s. 13 
94 Rapport 4, s.43f 
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ökade förståelsen för rennäringen. Som jag nämner i inledningen så uttrycker en renskötare att 

aktörerna numera talar samma språk, detta kan förklarats med att aktörernas helhetsbild av 

resursen tydligare stämmer överens.  

Anpassning till lokala förhållanden 

Princip två, anpassning till lokala förhållanden, har följande operationalisering:  

- Är RBP anpassade till varje specifik sameby och den marken de använder?  

Det framgår i alla fem undersökta rapporter att varje sameby har upprättat en enskild RBP. Tydligast 

uttrycks det i rapport 3 och rapport 4 där det framgår att varje enskild sameby har en egen RBP med 

kartläggning av sina betesmarker och omvärldsfaktorer i närområdet. Informationen som insamlas 

genom beteslandsindelning, GPS på ren och inventeringar sparas i varje bys egna RBP.95 Som sagt är 

det samebyarna själva som utför arbetet och eftersom arbetet bygger på lokal traditionell kunskap 

kommer användarna att sätta sin egen prägel på RBP utifrån sina erfarenheter och kunskaper. RBP 

beskrivs i rapport 3 som en samlingsplats för traditionell och lokal kunskap om de aktuella 

betesmarkerna. Därför är ingen RBP den andra lik, trots att samma programvara används för att spara 

och använda materialet. Det kan därav fastslås att RBP är anpassade till varje specifik sameby och 

den mark byn använder. Med andra ord är designprincipen om anpassning till lokala förhållanden 

applicerad.  

Principen om anpassning till lokala förhållanden har tydligt väglett projektet från start. I rapport 3, 

Renbruksplan – från tanke till verklighet, beskrivs ursprungsidén till RBP komma från en enskild 

renskötare som snabbt fick stöd av både andra renskötare och myndigheter.96 Det organisatoriska 

och teknikutvecklande arbete som Skogsstyrelsen har lett har styrts av ett underifrånperspektiv.97 I 

samma rapport står det att samebyarnas delaktighet och engagemang varit avgörande för projektet: 

”eftersom arbetet gjordes för deras skull”.98 Skogsstyrelsens arbete har utgått från behovsbilden i 

den lokala verksamheten och drivit projektet i dialog med samebyarna.99 I uppstartsskedet med 

införandet av RBP har ett avtal skrivits med varje enskild sameby och Skogsstyrelsen.100 Den 

                                                           
95 Rapport 4, s.8 
96 Rapport 3, s.26f 
97 Ibid s.30 och 50 
98 Ibid s.27 
99 Rapport 1, s.10 
100 Ibid s. 21 
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beskrivning som ges av Skogsstyrelsens arbete med RBP förstärker bilden av RBP som väl lokalt 

anpassat och förankrat. 

Som nämnts i teorikapitlet är principen om att institutioner för samverkan ska vara lokalt anpassade 

framför allt en förutsättning för att skapa hållbara och långvariga institutioner. Därför kan den 

upplevda förbättrade samverkan inte förklaras med att RBP är lokalt anpassade till varje sameby, 

men det kan vara en förutsättning för att möjliggöra RBP, vilket gör att principen indirekt blir viktig 

för samverkan.  

Vidare kan det tänkas att det faktum att införandet av RBP har drivits med ett underifrånperspektiv 

och utgått från en behovsbild ökat samebyarnas tilltro till att projektet ska förbättra deras 

verksamhet och förhållande med andra aktörer. De lokala förutsättningarna och den traditionella 

kunskapen har tagits på stort allvar i införandeprocessen, vilket kan tänkas skapa en vilja hos 

samebyarna att skapa en detaljerad och trovärdig RBP. I intervjuer från rapport 4 framhåller de 

intervjuade att det är viktigt med vilja och intresse från samebyn för att kunna skapa en detaljerad 

RBP.101 I intervjuerna sägs att en detaljerad och trovärdig RBP skapar bra förutsättningar för 

kommunikation,102 och en dåligt utformad RBP upplevs som sämre än ingen RBP alls.103 Med 

antagandet att lokal anpassning och ett underifrånperspektiv leder till större engagemang hos 

samebyarna kan principen om anpassning till lokala förhållanden indirekt tänkas leda till bättre 

kommunikation mellan aktörerna.  

  

                                                           
101 Rapport 4, s.37f 
102 Ibid s.35 
103 Ibid s.36 
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System för kollektiva val  

Princip tre, system för kollektiva val, har följande operationalisering:  

- Vilka använder och/eller påverkas av RBP och kan de förändra/uppdatera/påverka RBP? 

Första steget i att identifiera principen om system för kollektiva val i materialet är att undersöka vem 

som påverkas och/eller använder RBP. Eftersom RBP inte är en institution med ett regelverk, som är 

Ostroms utgångspunkt, blir de som påverkas av RBP snarare de som använder RBP. RBP är ett 

planeringsverktyg utformat för att användas av det enskilda rennäringsföretaget, alltså av en enskild 

renskötare.104 I intervjumaterial från rapport 4 framkommer att det framförallt är GPS på ren som är 

den del av RBP som används i den dagliga verksamheten,105 men RBP används också som ett 

kommunikationsverktyg i samrådsprocessen och används då av representanter för samebyn.106 

Följaktligen används RBP både av den enskilde renskötaren och av samebyn som en aktör i 

förhållande till andra markägare.  

Andra steget är att granska om både renskötaren och samebyn som aktörer kan påverka, förändra 

och/eller uppdatera RBP. Det poängteras återkommande i materialet att RBP är ett dynamiskt 

verktyg som bör uppdateras i takt med att förhållandena för rennäringen förändras.107 Som nämnts 

tidigare är det samebyarna själva som skapar sin egen RBP genom bland annat markinventeringar, 

det är därför naturligt att det även är samebyn som har ansvaret för uppdatering av RBP.  Det framgår 

av materialet att samebyarna förväntas arbeta kontinuerligt med RBP för att verktyget ska vara 

användbart.108 Det uttrycks inte hur arbete ska gå till eller vem som inom samebyn har möjlighet att 

påverka arbetet med att uppdatera RBP. Då alla renägare är en del av en sameby kan det tänkas att 

alla har möjlighet att påverka, även om detta inte kan fastställas. Ostrom utrycker att det flesta som 

påverkas av den inrättade institutionen för samverkan ska ha möjlighet att påverka den, därför kan 

principen anses uppfylld trots att inga detaljer ges av samebyarnas arbete med uppdatering av RBP.  

 Likväl ska det sägas att samebyarna är i olika skeende med upprättandet av RBP. I intervjumaterial i 

rapport 4 finns exempel på samebyar som infört och uppdaterat sin RBP med lyckat resultat. 

Emellertid har flera samebyar inte kommit lika långt i processen och arbetar med uppstarten av en 

                                                           
104 Rapport 3, s.30, Rapport 4, s.12 
105 Rapport 4, s.26f 
106 Rapport 4 s.8, Rapport 2 
107 Rapport 1, s.26, Rapport 3, s. 31, Rapport 4, s.36, Rapport 5, s.5 
108 Rapport 1, s.27 
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RBP.109 Sålunda kan det inte fastställas utifrån materialet i vilken utsträckning uppdatering av RBP 

genomförs eller hur troligt det är att uppdateringar kommer att genomföras i framtiden.  I 

intervjumaterialet nämns tidsbrist som en anledning till att arbetet går långsamt,110 möjligen finns 

det en risk att även tidsbrist kan bli en anledning att RBP blir dåligt eller sällan uppdaterad. Vidare vill 

jag mena att det är troligt att möjligheterna för samebyarna att uppdatera den egna RBP finns, 

eftersom de själva är ansvariga för, och har tekniska utrustningen för, att införa data i RBP.  

Det ska påpekas att eftersom RBP är riktade till samebyarna är det naturligt att materialet främst 

visar användandet av RBP av samebyarna. Representanter från ett skogsbolag intervjuas endast i 

rapport 2, vilket ger en begränsad inblick i hur skogsbolag påverkas av RBP. Bolaget har haft samråd 

med Vilhelmina Norra sameby angående flera avverkningsobjekt. I intervjun uttrycks det att RBP var 

ett bra stöd för samrådet och gjorde att samebyns syn på åtgärderna tydligt framgick.111 Eftersom 

det tidigare inte användes något strukturerat verktyg för att förmedla rennäringens betesmarker och 

resursbehov under samråd,112 är det rimligt att fler upplever att RBP underlättar samrådsprocessen. 

Materialet ger endast en begränsad bild av hur skogsbolagen använder och påverkas av RBP. Utöver 

att det är rimligt att skogsbolag påverkas av RBP som ett kommunikationsverktyg kan inga slutsatser 

dras.  

Sammanfattningsvis använder både det enskilda rennäringsföretaget och samebyn RBP. Sameby har 

ansvaret och möjligheten att förändra och uppdatera RBP. Eftersom materialets fokus ligger på RBP 

som verktyg till samebyarna framkommer ytterst lite om hur skogsbolagen påverkas av RBP. Det är 

troligt att renskötare kan påverka arbetet med uppdateringen av RBP då de är en del av en sameby. 

Dock kan detta inte fastställas av materialet. Slutsatsen är att principen om system för kollektiva val 

kan anses ha applicerats i och med införandet av RBP.  

Principen om system för kollektiva val är sammankopplad till principen om anpassning till lokala 

förhållanden. Då användarna själva kan påverka och styra över de lokala institutionerna skapas en 

bättre anpassning till de lokala förutsättningarna.113 Detta tyder på att principen i sig inte kan förklara 

den upplevda förbättringen av samverkan mellan aktörerna. Dock kan principen, precis som 

                                                           
109 Rapport 4, s.20-22 
110 Ibid, s.46 
111 Rapport 2, s.28  
112 Rapport 5, s. 1 
113 Se teorikapitlet. 
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principen om anpassning till lokala förhållanden, tänkas möjliggöra RBP och därför indirekt vara viktig 

för samverkan.  

Övervakning  

Princip fyra, övervakning, har följande operationalisering:  

- Övervakas resursen och/eller användarna?  

- I så fall, vem övervakar?  

I den kommunikationsstrategi som Skogsstyrelsen tagit fram för hur RBP kan användas som ett 

kommunikationsverktyg står det uttryckligen att samrådens utfall bör följas upp, informeras om, 

arkiveras och utvärderas. Strategin är riktad till samebyarna och har rekommendationer för hur de 

kan agera innan, under och efter samråd.114 En av rekommendationerna för efter samråd lyder: 

”Kontrollera markerna, att det verkligen blev som det överenskoms under samrådet”115. Som följd av 

att kommunikationsstrategin är riktad direkt till samebyarna116 är det tydligt att det är samebyarna 

som uppmanas att kontrollera markerna. Skogsstyrelsens avsikt var att applicera principen om 

övervakning i samband med införandet av RBP. 

Likväl framgår det av intervjumaterialet från rapport 4 att samebyarna i praktiken genomför få 

kontroller. Den främsta anledningen uppges vara den stora mängden samråd per år med 

överenskommelser som ska kontrolleras; tiden räcker inte till. En intervjuperson uppger att främsta 

möjligheten till att upptäcka felaktigheter är ”[… ]om renägaren upptäcker att något inte stämmer 

på en mark, under tiden man bedriver sin renskötsel”117. Det är därför problematiskt att hävda att 

principen om övervakning är införd. Sammanfattningsvis är designprincipen om övervakning 

planerad av Skogsstyrelsen, men i praktiken inte applicerad på lokal nivå.   

För att institutionerna ska vara hållbara menar Ostrom att det krävs att aktörerna följer de 

överenskommelser som görs.  Om aktörerna vet om att deras beteende uppmärksammas är de mer 

måna om att inte bryta mot överenskommelsen. 118 Om det som beslutats på samråd hade övervakats 

kan det tänkas lett till att överenskommelserna hölls i större uträckning, vilket rimligen skulle minska 

konflikter och därför förbättra samverkan. Men eftersom principen inte verkar efterlevas kan inte 

                                                           
114 Rapport 5, s.21 
115 Ibid s. 27  
116 Ibid s.1 
117 Rapport 4, s.18  
118 Se teorikapitel under övervakning.  
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detta ha påverkat samverkan. Slutligen kan principen inte tänkas förklara den upplevda 

förbättringen, då den i praktiken inte nyttjas.  

Graderade sanktioner  

Princip fem, graderade sanktioner, har följande operationalisering:  

- Finns det reglerat vad som sker om överenskommelser mellan aktörerna inte följs? 

Inget stöd för principen om gradvisa sanktioner kunde identifieras i någon av de undersökta 

rapporterna. Utifrån vad som kan bedömas från denna undersökning har införandet av RBP inte 

inneburit att någon institution för reglering av vad som sker om överenskommelser mellan 

skogsbruket och rennäringen inte följs införts. Emellertid nämns det i kommunikationsstrategin, 

rapport 5, att för eventuell avvikelsehantering kan organisationen Forest Stewardship Council 

(FSC)119 kontaktas.120 Dock uppger kommunikationsstrategin inte vad en kontakt med FSC kan leda 

till. Av en intervjuperson i rapport 4 nämns att skogsbolagen är måna om att följa överenskommelser 

eftersom de flesta har en FSC-certifiering som innebär att de är skyldiga att visa hänsyn till 

ursprungsbefolkningens rättigheter.121  Införandet av RBP påverkas inte av och har inte berört FSC-

certifieringen och är därför utanför den här uppsatsens område. Eftersom inget stöd för principen 

har identifierats kan det inte heller förklara den upplevda förbättringen i samverkan.  

Konfliktlösande mekanismer 

Princip sex, konfliktlösande mekanismer, har följande operationalisering:  

- Har införandet av RBP inneburit att kommunikationskanaler, forum för konfliktlösning, 

eller strategier för kommunikation och/eller konflikthantering införts?  

Det framhålls regelbundet i de undersökta rapporterna att syftet med RBP är att minska 

intressemotsättningar och förbättra samrådsprocessen mellan rennäringen och markägare.122 I 

rapport 3 skrivs att den övergripande förhoppningen med RBP är att ”det ska bidra till att minska 

intressemotsättningar som finns mellan rennäringen och andra markanvändare”.123 Rapport 2 visar 

att RBP som kommunikationsverktyg har lyckats skapa en kunskapsbaserad dialog då samebyarna 

                                                           
119 Svenska FSC är en fristående ideell medlemsorganisation i internationella FSC:s närverk. De verkar för ett 
ansvarsfullt bruk av världens skogar. Forest Stewardship Council, ”Det här är FSC”, hämtad 2 januari 2016 
https://se.fsc.org/se-se/om-fsc  
120 Rapport 5, s.27  
121 Rapport 4, s.18 
122Rapport 2, s.7, Rapport 3, s.30, Rapport 5, s.1 
123 Rapport 3, s.30 

https://se.fsc.org/se-se/om-fsc
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upplever att förståelsen för deras verksamhet har ökat.124 Både RBP syfte och resultat gör att det kan 

argumenteras att RBP i sig är en konfliktlösande mekanism i form av ett kommunikationsverktyg. En 

annan utgångspunkt är att RBP snarare är en mer övergripande institution med syfte att bland annat 

förbättra samspel och dialog mellan aktörerna. Här undersöks därför om implementeringen av denna 

institution lett till införandet av några konfliktlösande mekanismer.  

På önskemål från de samebyar som 2012 upprättade en RBP skapade Skogsstyrelsen en 

kommunikationsstrategi. Strategin ska ge ett strukturellt förslag på hur samebyarna kan använda sig 

av RBP i kommunikation med andra markägare. I rapport 5, där kommunikationsstrategin 

presenteras, skriver Skogsstyrelsen projektledare Leif Jougda att ”[f]örhoppningen är att man kan 

lyckas skapa en god dialog med underlaget som finns i renbruksplan.”.125 Leif Jougda menar att 

arbetet med kommunikationsstrategin för samebyarna och det kommunikationsarbete som 

skogsbrukets har påbörjat kan skapa förutsättningar för att minimera intressemotsättningar.126 

Dessa uttalanden gör att syftet med kommunikationsstrategin kan identifieras som att vara en 

strategi för både kommunikation och konflikthantering. 

Grundtanken med utformningen av kommunikationsstrategin är att den ska göra samrådsprocessen 

enklare, mer tidseffektiv och billigare för båda parter. Strategin ger samebyarna råd och 

rekommendationer för hur de ska agera i stegvis ordning; innan, under och efter samråd.127 Fokus 

ligger på att lyssna, vara öppen för nya lösningar och förslag samt att tala och argumentera på ett 

tydliggörande sätt, för att undvika missförstånd.128 Rapport 4 utvärderar kommunikationsstrategin 

med hjälp av en intervjustudie; representanter från 14 samebyar som bedömts kommit långt med 

arbetet med RBP frågas hur och om de använder strategin. Rapportens slutsats är att 

kommunikationsstrategin är ett välutformat verktyg som i första hand fyller en funktion i situationer 

när kommunikationen mellan aktörerna fungerar sämre.129  Detta illustrerar att 

kommunikationsstrategin inte bara är en strategi för att förbättra kommunikation, utan även en 

strategi för konflikthantering.     

                                                           
124 Rapport 2, s.7 
125 Rapport 5, s.1 
126 Ibid s.1 
127 Ibid s. 21 
128 Ibid s. 24- 27  
129 Rapport 4, s. 2  
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I kommunikationsstrategin står det att samebyarna vid behov kan inkalla Skogsstyrelsen som 

medlare i samråd.130 I intervjumaterial från rapport 4 uppger alla intervjupersonerna att de är 

medvetna om att Skogsstyrelsen kan medla om meningsskiljaktigheter uppstår vid samråd och att de 

allra flesta känner förtroende för Skogsstyrelsen som medlare.131 Rapporten resonerar att trots att 

det är få samebyar som valt att kalla in Skogsstyrelsen vid samråd, kan det ses som en trygghet att 

möjligheten finns.132 Möjligheten att tillkalla en medlare vid meningsskiljaktigheter kan ses som ett 

tydligt exempel på konflikthantering.  

Sammanfattningsvis kan kommunikationsstrategin klassas som en konfliktlösande mekanism då 

strategin har som syfte att verka för bättre kommunikation samt mot minskade konflikter och 

upplevs uppfylla det syftet. Kommunikationsstrategin innehåller även fler strategier för 

konflikthantering; dels övergripande råd om hur samebyarna kan förbättra sin kommunikation för 

att undvika missförstånd och dels, den mer konkreta strategin, att inkalla Skogsstyrelsen som 

medlare. Mot denna bakgrund är slutsatsen att principen om konfliktlösande mekanismer har 

uppfyllts i och med införandet av RBP.  

Konflikten mellan skogsbruket och rennäringen har pågått under lång tid med få strukturerade 

redskap för att lösa situationen, det kan därför tänkas att införandet av alla typer konfliktlösande 

mekanismer är positivt för samverkan. För det första, att RBP som kommunikationsverktyg kan 

underlätta kommunikationen kan tänkas förklara den förbättrade relationen.  För det andra, RBP är 

ett verktyg för kommunikation men det är samebyarna som för kommunikationen med andra 

markanvändare. Därför kan alla mekanismer för att förbättra samebyarnas förmågor att 

kommunicera med andra markanvändare tänkas förklara den förbättrade relationen. Möjligen har 

kommunikationsstrategins strukturella förslag för hur kommunikationen kan utformas medfört att 

kommunikationen förbättrats från samebyarnas sida, vilket skulle förklara den ökade förståelsen för 

rennäringen och att de nu talar samma språk.  

Att Skogsstyrelsen som medlare i samråd hittills inte används gör att den mekanismen i sig inte kan 

tänkas förklara förbättringen. Vidare är markanvändningen i norra Sverige komplex och 

meningsskiljaktigheter uppges vara många, vilket gör att en plan för konflikthantering är väsentlig. 

                                                           
130 Rapport 5, s.25  
131 Rapport 4, s.19-20 
132 Ibid s. 48  
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Att ett tydligt redskap finns för hantering av konflikter mellan aktörerna är en förutsättning för 

hållbar samexistens.   

  

Minimalt erkännande av rätten att organisera sig 

Princip sju, minimalt erkännande av rätten att organisera sig, har följande operationalisering:  

- Har införande av RBP aktivt eller passivt stöttats av högre beslutande organ? 

2005 tilldelades Skogsstyrelsen i samverkan med sametinget regeringsuppdrag att stödja 

samebyarnas arbete med att upprätta och nyttja renbruksplanerna.133 Uppdraget har gällt perioden 

2005-2014 och totalt har 18 miljoner kronor tilldelats Skogsstyrelsen för arbetet. Utöver 

projektledning och styrgruppens arbetsinsatser har dessa medel gått till ersättning till samebyarna 

för arbetsinsatser för upprättandet av renbruksplanerna. I den nyligast utgivna rapporten, rapport 1, 

uttrycks att finansieringen från regeringen i fyra och fem års intervaller har gett en stabilitet i arbetet 

och upplevts mycket positivt.134 I och med regeringsuppdraget har regeringen inte bara 

uppmärksammat arbetets syfte utan också aktivt stöttat med finansiella medel.  Av dessa skäl finns 

det anledning att mena att principen om minimalt erkännande av rätten att organisera sig har 

applicerats i arbetet med renbruksplanerna. 

Som nämns tidigare är ett erkännande från myndigheter en förutsättning för att användarna ska 

kunna upprätta och upprätthålla självstyrda institutioner för förvaltning av en gemensam resurspool. 

Att projektet med RBP stöttats av regeringen kan därför ses som en förutsättning för skapandet och 

underhållet av RBP. Dock är det tveksamt om stödet kan tänkas förklara förbättringen i samverkan, 

då det inte i sig påverkar relationen mellan skogsbruket och rennäringen. Möjligen innebär den 

statliga finansieringen ökad trovärdighet för projektet i sin helhet, som kan tänkas vara positivt för 

skogsbrukets acceptans av det nya kommunikationsverktyget.  

  

                                                           
133 Rapport 3, s.28 
134 Rapport 1, s.22 
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Nästlade enheter  

Princip åtta, nästlade enheter, har följande operationalisering:  

- Är användandet av RBP organiserat i flera lagar, där organisation kring resursanvändning, 

underhåll, förvaltning, övervakning, konfliktlösning och ledning är sammankopplade? 

Ostrom menar att principen om nästlade enheter framförallt är relevant för multivariabla 

resurssystem och det kan diskuteras huruvida resursanvändningen av skogen i detta fall kan ses som 

ett exempel på det.  Jag har i den här analysen inte gjort skillnad på den här principen och använt 

samma tillvägagångssätt som för de andra principerna.  

Det finns uttryckt i alla rapporter att RBP används både som ett planeringsverktyg för den dagliga 

verksamheten för rennäringen samt som ett kommunikationsverktyg i samråd.135 Det vill säga, RBP 

används både av den enskilde rennäringsföretagaren och av representanter för samebyn, vilket 

nämnts i diskussionen om system om kollektiva val. Dessa kan ses som två olika lager eller nivåer då 

samebyn liknar en förening för renskötare. Vidare är det endast i intervjumaterial från rapport 4 som 

det framkommer att dessa två lager samspelar med varandra i användandet av RBP. Renskötaren är 

en del av samebyn och är delaktig på olika sätt inom byns organisation; en renskötare kan antingen 

vara deltagare på årsmöten eller som RenGIS-ansvarig eller likande. Hur organisationen är uppdelad 

skiljer sig åt från by till by.136 De allra flesta intervjuade nämner årsmöten som ett tillfälle där 

information utbyts, en del nämner även mer inofficiella tillfällen där information utbyts.137  

Hur välfungerande samspelet är mellan samebyn och renskötare verkar variera och dels bero på 

intresset från renskötaren själv.138 Det är tydligt att generationsskillnader är betydande för vilka som 

intresserar sig för RBP,139 vilket gör att åldersfördelningen i samebyn påverkar hur väl 

sammankopplade nivåerna är. Det kan tänkas att samspelet mellan användandet av RBP som 

planeringsverktyg och kommunikationsverktyg fungerar bättre i en sameby med yngre 

genomsnittsålder. 

Att användandet av RBP inom rennäringen är sammankopplat kan inte tyckas förklara att relationen 

med skogsbolagen har förbättras. I intervjumaterialet framkommer att det är vanligt att en eller 

                                                           
135 Rapport 1, s.26, Rapport 2, s.9, Rapport 3, s.7, Rapport 4, s.8, Rapport 5, s.5  
136 Rapport 4, s.11-14  
137 Ibid s. 13-14 
138 Ibid s. 13-14 
139 Ibid s.14, 22 och 46  
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några personer är ansvariga för kontakten med skogsbolagen i området,140 därför behöver inte 

organisationen inom samebyn påverka skogsbolagen. Ännu en gång kan det istället poängteras att 

designprincipen är en förutsättning för en hållbar organisation kring RBP. I en sameby där denna 

princip inte efterlevs finns det en risk att projektet dör ut i takt med att den nuvarande RBP-ansvariga 

lämnar sitt ansvarsområde. Precis som Ostrom också poängterar i sina exempel141 syns här en risk 

att systemet faller isär om denna designprincip inte uppfylls. I en sameby med större intresse för 

projektet där användandet är bättre sammankopplat är förutsättningarna för att projektet fortsätter 

större.  

Slutsats  
Syftet med den här undersökningen var att illustrera möjliga förklaringsfaktorer till varför samverkan 

mellan skogsbruket och rennäringen upplevs ha förbättrats i och med införandet av RBP. Detta har 

gjorts genom att söka efter Ostroms designprinciper för fungerande samverkan i fem rapporter från 

Skogsstyrelsen som behandlar införande av RBP.  

Mina resultat visar att det finns stöd i texterna att sex av åtta designprinciper har införts i och med 

RBP-projektet. Framför allt två av dessa kan klassas som förklaringsfaktorer för förbättrad 

samverkan. De två designprinciperna, tydligt definierade gränser och mekanismer för 

konflikthantering påverkar relationen mellan de två aktörerna på ett positivt sätt, vilket gör att dessa 

kan förklara förbättringen i samverkan. Med det sagt kan det finnas andra förklaringsfaktorer som 

har påverkat som inte ryms inom denna uppsats. Principen om tydligt definierade gränser har 

medfört att parterna nu i större utsträckning har samma helhetsbild över resursen, vilket kan tänkas 

ha underlättat kommunikationen mellan aktörerna. Att principen om konfliktlösande mekanismer 

har applicerats har inneburit att rennäringen fått strategier för förbättrad kommunikation och hur 

RBP kan användas som kommunikationsverktyg. Dessutom finns det i och med införandet av RBP 

flera strategier för konflikthantering.  Att dessa två designprinciper har införts är ett betydande steg 

mot en hållbar relation mellan renägare och skogsägare.  

Betydelsen av RBP som ett kommunikationsverktyg bör betonas. Innan RBP fanns det inget 

fungerande verktyg för samebyarna att presentera och förmedla sin verksamhet till andra aktörer.  

Därför kan införandet av ett verktyg för att på ett tydligt och enkelt sätt förmedla rennäringens 

                                                           
140 Rapport 4, s.11 
141 Ostrom, Governing the commons, s.101-102 
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förutsättningar och förhållanden förklara att förståelsen för näringen tycks ha ökat. Denna förklaring 

kan ses som en del av principen av mekanismer för konflikthantering.  

Principerna om anpassning till lokala förhållanden, system för kollektiva val, minimalt erkännande av 

rätten att organisera sig och nästlade enheter har stöd i texterna och kan sägas ha applicerats i och 

med införandet av RBP. Dock kan de inte klassificeras som direkta förklaringsfaktorer till den 

upplevda förbättrade relationen, då appliceringen inte direkt påverkar relationen mellan renskötare 

och skogsägare. Däremot kan principerna ses som förutsättningar för RBP som möjliggör ett hållbart 

och långvarigt samutnyttjande av skogen i norra Sverige.  

Det ska understrykas att utifrån min undersökning skulle samverkan mellan rennäringen och 

skogsbruket inte kunna klassas som ett lyckat exempel på samverkan enligt Ostrom. Ostroms teorier 

bygger på att alla designprinciper behövs för att skapa ett hållbart förvaltningssystem för en 

gemensam resurspool. Trots detta kan de principer som identifierats dels förklara utvecklingen och 

dels säga något om förutsättningarna för kommande utveckling. Det går att se i det undersökta 

materialet, framför allt från intervjumaterial, att den förbättrade kommunikationen som RBP lett till 

direkt påverkat relationen mellan aktörerna. Designprinciperna som förklarar detta kan därför ses 

som förklaringsfaktorer till utvecklingen.  

RBP är ett tekniskt verktyg som används för att förmedla information till andra aktörer. Hur ett 

tekniskt verktyg mottas och hanteras av individer är avgörande för RBP-projektets framgång.  

Analysen visar att det finns en generationsklyfta mellan vilka individer i samebyn som intresserar sig 

för RBP. RBP tekniska karaktär begränsar tillgängligheten av verktyget. Att intresse från samebyarna 

finns är väsentligt för upprättandet samt utvecklingen av RBP och för att skapa intresse behöver RBP 

vara tillgängligt. Här behövs mer forskning för att undersöka hur RBP kan bli mer tillgängligt. 

Samhällsvetenskaplig forskning behövs för att undersöka hur möjligheterna för alla individer att delta 

kan öka.  

Den här undersökningen är ett tillägg till den statsvetenskapliga forskning som tidigare gjorts där den 

svenska skogen undersökts som en allmänning. Som jag nämnt tidigare presenterar Widmark i sin 

avhandling flera orsaker till varför samråd fungerar dåligt. Flera av dessa brister, oklarheter i 

markanvändningens syfte och skogens tillgångar, kan kopplas till bristen av tydligt definierade 

gränser av resursen. Jag har här visat att designprincipen tydligt definierade gränser har applicerats i 
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och med införandet av renbruksplanerna, vilket tydligt kan förklarar den förbättrade relationen 

mellan aktörerna.  

Mitt bidrag med den här uppsatsen har varit att ge ett statsvetenskapligt perspektiv på ett tekniskt 

projekt. Jag har identifierat förklaringsfaktorer till varför ett tekniskt verktyg har haft positiva effekter 

på relationen mellan renägare och skogsägare. Undersökningen har även identifierat fler aspekter 

som kan ses som förutsättningar till att projektet med RBP blir hållbart och långvarigt. Här finns behov 

av mer forskning. Genom att använda sig av samhällsvetenskaplig forskning om hur tekniska redskap 

förändrar och påverkar individer och samhället finns det möjlighet att projekt som RBP får bättre 

förutsättningar att uppfylla sitt syfte. Förhoppningsvis är detta början på en relation mellan renägare 

och skogsägare som inte kommer att jämföras med väpnad konflikt. 
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