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Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av professor Öje
Danell, SLU, som ordförande och professor Peter Sköld,
Centrum för samisk forskning (CeSam), Umeå universitet,
som ledamot. Från Formas har Marianne Glass, administrativ
chef, och Viktoria Halltell, internationell sekreterare, deltagit.
Till styrgruppen har en referensgrupp knutits bestående av
representanter från: Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum,
Gaaltije (Sydsamiskt kulturcentrum), Jordbruksverket, Läns-
styrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län,
Naturvårdsverket, Riksbankens jubileumsfond, Samernas
riksförbund, Sametinget, Sámi Nuorra (Samernas ungdoms-
förbund) och Skogsstyrelsen.

I regeringens proposition Forskning för ett bättre liv (2004/05:80)
konstateras att det är ”av stor vikt att olika grenar av den same-
relaterade forskningen i ökad utsträckning samverkar och att det
skapas former för bredare samverkan mellan olika forsknings-
discipliner för att nå synergieffekter”. Det finns många aktörer
som på olika sätt är delaktiga i och berörda av forskning med
samisk tematik. Den komplexa struktur som den samiska
forskningen utgör innefattar många olika områden. Med undan-
tag för rennäringsforskningen finns idag ingen stark samordning,
vare sig inom olika delområden eller mellan olika områden.

Kunskapsöversikten gör inga anspråk på att vara fullständig när
det gäller vilka forskningsprojekt och aktiviteter som pågår vid

Förord

Lisa Sennerby Forsse
Huvudsekreterare
Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
fick i regleringsbrevet för 2005 i uppdrag att i samråd med övriga forsknings-
finansiärer redovisa en kunskapsöversikt över forskningen om en hållbar
rennäring och övrig samerelaterad forskning senast den 1 december 2005.
Formas fick genom senare kontakter med Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet tidpunkten för rapporteringen senarelagd till den 1 mars 2006.
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olika lärosäten. Avsikten har varit att på ett översiktligt sätt
åskådliggöra pågående och aktuella forskningsområden och peka
på ytterligare områden och frågor där behovet av forskning är
uttalat. 

Under utredningen har två behov framkommit särskilt tydligt,
nämligen att forskningen skall kunna bidra till att lösa tillämpade
frågeställningar i större utsträckning än vad som nu är fallet
samt att den samiska världen har tillgång till förmedlings- och
informationsfunktioner som kan fånga in, översätta och sprida
kunskap från forskningsvärlden. Lösningar för detta kräver
resurser som inte finns idag. Det är angeläget att finna former
för samverkan om resursernas fördelning i nära samråd med det
samiska samhället.

Rapporten inlämnas i föreliggande skick till regeringen som ett
underlag för statsmakternas vidare diskussion om den framtida
forskningen om en hållbar rennäring och övrig samerelaterad
forskning.

Stockholm 2006-03-01

Lisa Sennerby Forsse
Huvudsekreterare Formas
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Inledning

De samiska förhållandena avviker i många avseenden från det
övriga samhället. Hit hör till exempel samernas status som
enda urfolk i nordvästra Europa. Samerna befolkar flera länder
men utgör samtidigt minoritetsgrupper i de olika länderna,
vilket påverkat deras möjligheter att utveckla ett eget närings-
och samhällsliv. Generellt råder det stor brist på kunskap om
samer och deras levnadsförhållanden i majoritetssamhällena,
bland annat Sverige. Uppdelningen i flera länder innebär både
en diversifiering av förhållandena och att kunskapen om samer
genereras i flera länder och blir mer splittrad och svår att få tag
på bland annat för samerna själva. Strukturen inom det samiska
samhället, till exempel uppdelningen i renägande kontra övriga
samer är, liksom dess konsekvenser, också i stort sett helt okänd
utanför det samiska samhället och endast till begränsad del
känd inom det. 

Det nordliga området är, som de flesta andra, utsatt för spän-
ningar. Dessa kan betraktas i olika perspektiv, till exempel geo-
grafiskt (nord/syd, öst/väst) etniskt eller näringsmässigt. Området
genomgår en snabb förändringsprocess, på gott och ont. Den
som vill fokusera på hotbilden kan betona såväl ekonomiska
förhållanden som politiska. Regionstänkandet är centralt och
åtskilliga ansatser görs av forskningen i syfte att utröna de förut-
sättningar som är nödvändiga för att den nordliga regionen ska
kunna hävda sig i olika sammanhang.

Den akademiska forskningen har under lång tid tillbaka beaktat
samernas språk, kultur och samhälle. Ofta har den forskningen
utgått från ett historiskt perspektiv, medan nutidsförhållandena
är lite uppmärksammade. Ansatserna att utveckla den samiska

Forskningsbaserad kunskap har fått allt större betydelse inom ett ökat
antal samhällsområden.  Detta gäller även behovet av kunskap om samiska
förhållanden. Det har i många sammanhang påtalats att det finns brister
i kunskapen om samiska förhållanden. 
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forskningen under senare tid har dock ofta haft sina utgångs-
punkter i aktuella problemorienterade frågor. En kontinuerlig
forsknings- och försöksverksamhet rörande rennäringen har
funnits sedan 1950-talet med bland annat en försöksstation i
närheten av Gällivare.  

I regeringens proposition Forskning för ett bättre liv (2004/05:80)
konstateras att det är ”av stor vikt att olika grenar av den same-
relaterade forskningen i ökad utsträckning samverkar och att det
skapas former för bredare samverkan mellan olika forsknings-
discipliner för att nå synergieffekter”. Det finns många aktörer
som på olika sätt är delaktiga i och berörda av forskning med
samisk tematik. Den komplexa struktur som den samiska
forskningen utgör innefattar många olika områden. Med
undantag för rennäringsforskningen finns idag ingen stark
samordning, vare sig inom olika delområden eller mellan olika
områden frånsett den samordning som kan finnas inom större
forskningsmiljöer.

Formas har (den 1 mars 2006) till regeringen överlämnat en
forskningsstrategi för samhällsvetenskaplig miljöforskning.
Analys och förslag i denna rapport kan i viss mån bidra till
ökad kunskap även inom här aktuellt område.
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Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av professor Öje
Danell, SLU, som ordförande och professor Peter Sköld,
Centrum för samisk forskning (CeSam), Umeå universitet,
som ledamot. Från Formas har Marianne Glass, administrativ
chef, och Viktoria Halltell, internationell sekreterare, deltagit.
Till styrgruppen har en referensgrupp knutits bestående av
representanter från: Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum,
Gaaltije (Sydsamiskt kulturcentrum), Jordbruksverket, Läns-
styrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län,
Naturvårdsverket, Riksbankens jubileumsfond, Samernas
riksförbund, Sametinget, Sámi Nuorra (Samernas ungdoms-
förbund) och Skogsstyrelsen. 

Referensgruppen har sammanträtt vid tre tillfällen: den 17
oktober och den 14 november 2005 samt den 9 februari 2006.
Referensgruppen har haft ett nära samarbete med styrgruppen.
Dess synpunkter har integrerats i rapporten. 

I Formas uppdrag som forskningsfinansiär ingår ett ansvar för
finansiering av forskning inom området rennäring, det vill säga
endast en mindre del av kunskapsöversiktens område. För den
statliga finansieringen av övrig samerelaterad forskning ligger
huvudansvaret vad gäller externfinansierad grundforskning
inom berörda ämnesråd på Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets
medverkan i arbetet har varit av begränsad omfattning.
Angivna ansvarsförhållanden återspeglas i viss mån i rapporten. 

Uppdrag och genomförande

Formas har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med övriga forsknings-
finansiärer redovisa en kunskapsöversikt över forskningen om en hållbar
rennäring och övrig samerelaterad forskning.

17701 Gotab  06-10-27  09.23  Sida 11



Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning12

17701 Gotab  06-10-27  09.23  Sida 12



Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning 13

Generella forskningsresultat inom till exempel naturvetenskap/
ekologi eller samhällsvetenskap/humaniora kan ha stor betydelse
för forskning inom rennäring och övriga samiska förhållanden
men utan ett explicit samiskt fokus har de således av praktiska
skäl utelämnats. Detsamma gäller naturligtvis omvänt, det vill
säga att forskning om rennäring och övrig samerelaterad forsk-
ning kan ha betydelse för kunskapsuppbyggnaden inom andra
discipliner. Området är, även med den angivna begränsningen,
mycket omfattande vad gäller ingående discipliner. 

I den föreliggande kunskapsöversikten fokuseras på de över-
gripande frågeställningarna. I framställningen har kunskapsläget
redovisats från en tematisk indelning för att vinna i överskåd-
lighet. De exemplifieringar som förekommer bör betraktas som
indikativa. En fullständig förteckning över tidigare och pågående
samerelaterad forskning skulle bli allt för voluminös för att tjäna
sina syften i det här sammanhanget. Nämnas bör också att
kunskapsöversikten inte primärt inriktas på att redovisa eller
gradera olika forskningsmiljöers insatser. De nämns snarare mer
parentetiskt för att indikera forskningens utbredning vid de
svenska universiteten. En summarisk översikt över inom vilka
områden olika universitet och högskolor är verksamma finns
också i bilaga 1.

Avgränsning av uppdraget

Inom ramen för uppdraget har forskning om rennäring och övrig samerelaterad
forskning begränsats till att gälla pågående forskning med direkt anknytning
till det aktuella området. Som indikativt för pågående forskning har de senas-
te 10 årens forskning medtagits. Detta innebär att forskning som relaterar till
området men ej har direkt anknytning inom detta till stor del har utelämnats.
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Tidigare utredningar av intresse 

Mer omfattande utredningar som avser övergripande svensk
forskning med samisk tematik har inte genomförts tidigare.
Ansvar för de samiska frågorna har sedan länge fördelats på olika
departement och forskningsråden har inte haft något synliggjort
ansvar för att särskilt beakta forskning med samisk tematik, utöver
Formas nuvarande och SJFR:s tidigare ansvar för forskning
om ren och rennäring. I slutet av 1980-talet gjordes följande två
översikter som behandlade forskning om ren och rennäring i
Sverige.

SJFR (1988), Renskriften, rapport om den framtida renforsk-
ningen. Skogs- och jordbrukets forskningsråd framhöll i sin
rapport behovet av en bred forskning om rennäringen. Den
övergripande målsättningen var att allsidigt belysa rennäringens
villkor och utifrån dessa anvisa framtida utvecklingsvägar för
näringen. Väsentligt var att forskningen fick en tillräckligt lång-
siktig inriktning. I Renskriften påtalades behovet av tvär-
vetenskapliga insatser och utrymme för disciplinär förankring
av grundläggande forskning som komplement till den mer
produktionsinriktade forskningen.

SJFR (1989), Sammanhållet forskningsprogram för rennäringen.
Regeringen uppdrog åt SJFR att med utgångspunkt i rådets
förslag (Renskriften) samt remissyttranden närmare utveckla
innehållet i ett sammanhållet forskningsprogram för rennäringen.
En genomgång av forskningsområdet visade klart att ett betydan-
de behov förelåg av både grundläggande forskning och direkt
målforskning. Särskilt viktigt var att tillgodose behovet av
forskning beträffande renen och betesfrågorna samt målforskning
i syfte att utveckla djurmaterial och skötselsystem.
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Figur 1. Uppdelning av forskningen om en hållbar rennäring
och övrig samerelaterad forskning i delvis överlappande tema-
områden.
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Tematisk beskrivning 
av forskningsläget

Den pågående forskningen om en hållbar rennäring och övrig
samerelaterad forskning redovisas i det följande med en över-
gripande tematisk indelning i följande tre områden: 

1. Kultur och identitet 
2. Människa och samhälle 
3. Miljö, resurser och näringar 

Mellan de tre tematiska inriktningarna finns betydande överlapp-
ningar beträffande frågeställningar så som framgår av figur 1.
Under arbetets gång har det också visat sig att en mycket stor del
av forskningen berör mer än ett temaområde. Vad som skall
grupperas i respektive temaområde har därför ibland varit svårt
att avgöra.  Den princip vi valt är att gruppera efter en tänkt tids-
dimension i frågeställningarna. Det gäller till exempel förhisto-
riska och historiska förhållanden som ligger i gränsområdet
mellan område 1 och 2, där vi valt att redovisa studier av för-
historiska förhållanden under 1 och studier av senare tidsepoker
under 2. Mellan 2 och 3 finns liknande gränsdragningsproblem
eftersom resursanvändning och näringar också är viktiga i det
samiska samhället som helhet. I det fallet har historiska skeenden
förts till område 2 medan mer nutida frågor lagts tillsammans
med forskning inom område 3. Liknande kriterier har också
använts i redovisningen av frågeställningar i gränsområdet
mellan område 1 och 3. Detta sammanfaller delvis med discipli-
nära ingångar till den samiskrelaterade forskningen även om
avsikten varit att lyfta fram tematiska innehåll snarare än disci-
plinära utgångspunkter. Till en del blir denna uppdelningen
artificiell. För att få en god överblick bör de överlappande
delarna läsas jämsides. 
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Figur 2.  Forskningsteman med huvudfokus på området ”Kultur och identitet”.
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Den komplexitet som kännetecknar det samiska samhället har
så sakteliga vunnit forskarsamhällets förståelse. Det finns inte
en renodlad samisk identitet, utan flera. Samer lever idag på
olika håll i landet, får sin inkomst från olika näringar och talar
delvis olika samiska språk, men utövar en kultur som binder dem
samman. Forskningen kring den samiska identiteten har i allt
större utsträckning sysselsatt sig med denna problematik.

Kultur och identitet

Långt in på 1900-talet var svenska och utländska forskare oroade över det
samiska samhällets möjligheter till fortlevnad. Man föreställde sig helt
enkelt att det inom en relativt snar framtid skulle upphöra att existera.
Uppmärksamheten fästes på de viktiga hörnstenar, som är förutsättningar
för en stark och livskraftig samisk kultur. Till dem hör rennäringen, språket
och i äldre tider religionen, samt traditionella kulturella uttryck i form av
jojk, hantverk, kosttraditioner och berättarkonst. 
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En tematisk översikt över forskning med huvudfokus på
samisk kultur och identitet finns i figur 2 på föregående sida.
I figuren kan man identifiera fyra olika grupper av forsknings-
teman: Språk och kommunikation, religion, kulturuttryck samt
samisk identitet och etnicitet.

Språk och kommunikation

Samiska språk var ett av de ämnesområden som redan i början
av 1900-talet kom att intressera forskarna. Uppsala var tidigt ett
viktigt fäste genom K.B. Wiklund, som grundade den moderna
fennougristiken. Idag finns forskning om samiska språk vid
Uppsala, Stockholms och Umeå universitet.

Den aktuella forskningen vid institutionen för moderna språk
vid Uppsala universitet innefattar projekt om samiska släktnamn,
sockenlapparnas språk, förhistoriska kontakter mellan östersjö-
finska och baltiska språk och baltiska lån i samiskan. Forskningen
vid avdelningen för samiska studier vid Umeå universitet har
särskild inriktning på framtidsperspektivet men bedriver även
syntaxforskning. I Stockholm är tvåspråkighetsforskningen en
viktig inriktning. 

Även om samer liksom alla andra människor idag lever i en fler-
språkig miljö är språket odiskutabelt av central betydelse för
den samiska kulturens livskraft och rymmer inkörsportar till flera
andra ämnesområden. De samiska språken kan ses som en ange-
lägenhet för hela det samiska bosättningsområdet inklusive delar
av Ryssland. Samiskan är dessutom ett av de officiella minoritets-
språken i Sverige och har därmed lagstadgat skydd. Det finns
flera samiska språk, av vilka sydsamiskan, pitesamiskan och lule-
samiskan talas av relativt få personer och riskerar utarmning eller
utdöende. Detta sammantaget talar för att fortsatta forsknings-
insatser inom samiska språk är angelägna för att säkra språkens
livskraft och betydelse som kulturbevarande kraft. 

Forskningsmässigt behöver man bland annat uppmärksamma
flerspråkighetens problematik, skolundervisning och språkliga
rättigheter. Problematiken behöver även analyseras i sin sociala
kontext, där familj, vänner och yrkesliv är centrala komponenter.
Ett område som forskningen ännu inte uppmärksammat är
tolkning och översättning, vilka får allt större betydelse som ett
led i det språkliga bevarandet inom det samiska samhället. 
I Sametingets ramprogram, där strategierna för en samisk delak-
tighet inom EU-samarbetet stadgas, framhävs att det samiska
bosättningsområdet till stora delar är extrem glesbygd med
bristfällig utbyggnad av telekommunikation och datanät.
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Sametinget hävdar att utvecklingen av modern datateknik och
datakommunikation för skilda behov inom det samiska samhället,
med samisk forskning, utbildning och offentlig förvaltning
som exempel, ställer krav på möjligheten att använda samiska
språk i digitala sammanhang. 

Religion

Till centrala fenomen i kulturen hör också de religiösa föreställ-
ningarnas värld. Samisk religion har intresserat forskare under
långa tider och flera betydande verk har gett en bättre förståelse
av ett fenomenologiskt sammanhang, som i mycket skiljer sig från
den i övriga landet. Som en del av koloniseringen av Sápmi
(Sameland) ingick kristnandet av samerna. Detta var en lång och
utdragen process, som satte smärtsamma spår i det samiska
samhället. 

Idag kännetecknas de religiösa förhållandena av försoning, vilket
samtidigt innebär att både gammal och ny religion behöver lyftas
fram under den akademiska luppen.

Både Institutionen för arkeologi och samiska studier och
Institutionen för religionsvetenskap vid Umeå universitet, har
i forskningsprojekt behandlat den samiska religionens äldsta
historia. Vid Religionshistoriska institutionen, Stockholms
universitet, pågår avhandlingsarbeten med samisk religiös
anknytning, bland annat ”Björnritual bland samerna” och
”Missionstidens religionsprocesser bland samerna”. Vid Stockholms
universitet har religiösa förändringar i slutet av 1600- och början
av 1700-talen varit föremål för avhandlingsarbete. Vid Social-
antropologiska institutionen, Göteborgs universitet, pågår projekt
med fokus på omvändelseprocessen inom den laestadianska
väckelserörelsen i Norrland, vilket även har en samisk anknytning.
Vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, har en avhand-
ling om synen på magi i 1600 och 1700-talets Sverige lagts fram
som till viss del även berör samerna.

Religionsforskning med samisk tematik fortsätter att intressera
den akademiska världen. Bland annat är shamanism och nutids-
fenomenologi ämnen där studenter uttrycker önskemål om att
få ha detta som forskningsområde. Ett nordiskt nätverk med
hymnologer har bildats i samarbete mellan CeSam vid Umeå
universitet och Teologiska institutionen vid Lunds universitet,
med särskild fokus på samisk psalmsång. Syftet är att belysa
psalmens och sångens situation som gränsfenomen ur ett tradi-
tions- och aktualitetsperspektiv. 
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Kulturuttryck

Förutom språk och religion är en rad andra kulturuttryck viktiga
bärare av den kulturella identiteten. En av de starkaste kultur-
bärarna i alla kulturer är musiken. I det samiska sammanhanget
är det jojken som står för detta, och som forskningsmässigt sett
även lämpar sig väl för tvärvetenskapliga insatser. Andra samiska
kulturområden har i stor utsträckning kommit i skuggan av
jojken, såsom litteratur, matkultur, etnobiologi och slöjd. Det
sistnämnda är, förutom ett uttryck för kulturen, även en
näring för många. 

Vid institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet,
pågår forskning om samisk musik utifrån teorier om social
konstruktion. Därtill bedriver Áttje Svenskt fjäll- och same-
museum i Jokkmokk ett dokumenteringsarbete kring jojk.
Forskning kring samiska berättelser och berättelser om samer
pågår vid Umeå universitet och om författaren Johan Tuuri
vid Uppsala universitet. Vid Umeå universitet har också samiska
mattraditioner berörts. Viss begränsad kartläggning av samisk
etnobiologi är också gjord i Uppsala. Aktuell forskning rörande
slöjd är av begränsad omfattning. 

Av projekt med mer övergripande karaktär kan nämnas projektet
Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv, som drivs av CeSam vid
Umeå universitet. Syftet är att belysa de forskningsmässiga
förutsättningarna för den samiska tematiken utifrån politiska
och nationella perspektiv samt ett övergripande perspektiv på
kulturpolitiken. En viktig del i arbetet är att analysera kultur-
begreppet dels från statsmakternas sida men också hur det
uttrycks i de samiska kulturpolitiska handlingsplanerna i
respektive land. 

Sammantaget kan konstateras att forskningen kring kultur-
uttryck utöver språk och religion är mycket begränsad. Det
som i stor utsträckning saknats i den tidigare forskningen är ett
beaktande av den samiska kulturens komplexitet. Det behövs där-
till projekt som i större utsträckning fokuserar på det sydsamiska
området. Vad gäller kulturens koppling till framtida turism
pågår viss forskning vid Institutionen för kulturantropologi och
etnologi vid Uppsala universitet och vid Turismforskningsinstitutet
ETOUR i Östersund, men detta område behöver belysas
ytterligare. Ett tydligare ungdomsfokus i denna fråga är också
angeläget. 

När det gäller forskningen kring identitet och kultur är det
särskilt viktigt med ett omfattande samiskt engagemang,
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eftersom självupplevelsen är av stor betydelse för tolkning och
förståelse av kulturella uttryck.

Samisk identitet och etnicitet 

Det samiska samhället förändras ständigt, liksom förutsättning-
arna för samisk identitet. Under 1900-talet har samer i de
nordliga länderna upplevt en besvärlig assimileringsprocess, som
i många fall fått en förlorad samisk identitet till följd. Idag är
samhället mer vaksamt på denna problematik, vilket också
avspeglas i forskningsinriktningar. Viktiga frågeställningar är
till exempel vem samerna själva betraktar som same, respektive
vem det omgivande samhället betraktar som same. I frågorna
ryms en komplex dynamik. 

En stark samerelaterad forskningstradition finns sedan länge vid
universiteten i Uppsala och Umeå. I Uppsala har Institutionen
för kulturantropologi och etnologi skapat en stark forsknings-
inriktning utifrån en antropologisk utgångspunkt kring frågor
som rör relationer mellan samisk identitet och den svenska staten
och politiken. Idag drivs flera internationella projekt vid institu-
tionen, bland annat med inriktning mot etnicitet, urbefolknings-
strävanden och globalisering liksom olika konsekvenser av
samhällets modernisering på samiska identitetssträvanden. Vid
Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier, pågår
forskning om samiska ungdomar och deras identitetssträvan och
om hur ungdomar tänker kring samiskhet.

Arkeologisk forskning med samisk tematik har under lång tid
bedrivits vid Umeå universitet. Delar av detta redovisas längre
fram tillsammans med forskning om kolonisationsprocessen.
Här kan emellertid nämnas ett större samarbetsprojekt mellan
Institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå univer-
sitet, Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet
och Avdelningen för historisk osteologi vid Lunds universitet,
där kulturmöten i norra Sverige under 9000 år studerats. Ett av
de teman som behandlades rörde de tidiga kulturerna i Norrland,
varav den samiska var en av de mest framträdande. Vid Umeå
universitet har nyligen ett rysk-nordiskt nätverk för samisk
arkeologi etablerats. 

Generellt kan sägas att den arkeologiska forskningen om etnicitet
just nu befinner sig i ett brytningsskede. I dag talar man om både
etnisk, kulturell, språklig och genetisk identitet och därtill
läggs känslan för ”platsens identitet”.
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Här ryms alla de stora frågorna om självbestämmande och
inflytande, med stor betydelse för utformandet av morgondagens
Sápmi. Organisatoriska strukturproblem och kunskap i ett makt-
perspektiv är områden som betonats från samiskt håll.
Områdets koppling till resurstillgång, resursutnyttjande och
näringsliv är också mycket stark. En tematisk översikt över
aktuell forskning inom området finns i figur 3. Fem olika under-
grupper av forskningsteman kan identifieras: Kolonisations-
processen, samhällsstruktur och demokrati, demografi, samers
hälsa samt samerna och omvärlden.

Människa och samhälle 

Ett centralt område för den samiska forskningen handlar om samhällsstruk-
turer i det samiska samhället och dess relationer till övriga samhället. I en
fond av historiska processer kan utvecklingen fram till idag belysas i termer
av regionalitet, modernitet och motkultur. 

Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning 25

Figur 3.  Forskningsteman med huvudfokus på området ”Människa och samhälle”. 
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Kolonisationsprocessen

Den svenska statens intresse för Sápmi sträcker sig tillbaka till
medeltiden. Tidigt inleddes en kolonisationsprocess, som fick
fastare organisatoriska former under 1500-talet. Med sin grund
i de samiska lappskattelanden har området sedan 1600-talet
präglats av en successiv inflyttning av andra etniska grupper.
Från att ha varit i stor majoritet förändrades förhållandena för
samerna så att de vid mitten av 1800-talet var en minoritet på
nästan alla håll i området. Ett problem för forskningen om
kolonisationsprocessen är att det historiska källmaterialet ute-
slutande producerats av svenskar, på svenska och oftast också för
svenskar. Det samiska perspektivet kan således vara svårfångat. 

Historisk forskning som anknyter till kolonisationsprocessen
har bedrivits vid flera universitet, bland annat i Lund, Växjö,
Karlstad, Uppsala, Östersund, Umeå och Luleå. Särskilt forsk-
ningen vid Umeå universitet har dessutom haft en bas i arkeo-
logisk forskning med samisk tematik som sekunderat den histo-
riska forskningen med ett flertal värdefulla avhandlingar om
tidiga bosättningsmönster, ekonomiska strategier, transforma-
tioner från fångstsamhälle till rennomadism etc. Vid Lunds
universitet har forskning bedrivits med inriktning på Norrbottens
och särskilt samernas medeltidshistoria och vid Mittuniversitetet
har bland annat forskning om germaner och samer i Jämtland
bedrivits. Vid historiska institutionen vid Växjö universitet, pågår
forskning kring koloniala möten och konfrontationer mellan
urfolk (samer och nordamerikanska indianer) och européer/
amerikaner. Forskningen i Karlstad och Luleå har behandlat rätts-
förhållanden i bland annat historisk belysning. Det finns lite
forskning gjord om samexistens och olika former av samarbete
mellan grupper i samiska områden. Ett exempel är dock en av-
handling i Umeå som behandlade skötesrensystemet och samver-
kan med bofasta i Gällivare socken under början av 1900-talet.
Tidigare antropologisk forskning vid Institutionen för kultur-
antropologi och etnologi vid Uppsala universitet har bland
annat behandlat frågor om rättsliga aspekter på rennäringen.
I Uppsala pågår också ett juridiskt avhandlingsarbete kring
1791 års lappkodicill.

Kolonisationsprocessen ligger i stor utsträckning till grund för
dagens samiska rättssituation.  Generellt kan konstateras att den
juridiska forskningen rörande samers rätt har liten omfattning
i förhållande till frågornas viktighet idag. 
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Samhällstruktur och demokrati

Forskning med inriktning på den komplexa samiska samhälls-
strukturen och de därtill relaterade demokratifrågorna har
utvecklats positivt under de senaste årtiondena. Flera avhand-
lingar har behandlat synen på samerna och samefrågan i svensk
politik, den samiska etnopolitiska mobiliseringen och demokra-
tiseringsprocessernas utveckling. Den samiska patriotismen
och dess politiska konsekvenser har även behandlats i interna-
tionella jämförelser, till exempel med baskerna.

Det pågår forskning om samerelaterad samhällsstruktur och
demokrati på de flesta stora lärosäten i Sverige. Nämnas kan ett
aktuellt projekt vid Centrum för forskning om internationell
migration och etniska relationer (CEIFO), Stockholms
Universitet, som syftar till att kartlägga levnadsförhållanden i
Arktis med fokus på inuiter, samer och urfolk i Chukotka. Arbetet
går ut på att förstå hur arktiska urfolk lever i förhållande till natu-
ren, till varandra och det egna samhället och till det majoritets-
samhälle man också lever i. Vid Institutionen för kulturantropo-
logi och etnologi i Uppsala har forskning kring samepolitiska
frågor, med inriktning bland annat på samebyinstitutionen,
pågått under en lång period. Vidare deltar Luleå Tekniska
Universitet och Centrum för Samisk forskning (CeSam) vid Umeå
universitet i ett nätverkssamarbete, som rör moderniserings-
processen i Barentsområdet. Ett gemensamt tema för deltagarlän-
derna är urfolk, vilket ger samerna en framskjuten plats i arbetet.

Liksom i många andra sammanhang har jämställdhetsfrågorna
lyfts fram i den samerelaterade forskningen under senare tid. En
viktig aspekt handlar om kvinnornas förändrade position i
rennäringen, en annan om de samiska kvinnornas roll i politiken. 

En brist när det gäller samhällsstrukturen är avsaknaden av 
statistik som kan belysa samiska ungdomars utbildningsförhål-
landen och yrkesval, eftersom etnicitet inte klassificeras i svenska
register. Dessa frågor är av stor vikt för en positiv utveckling av
det samiska samhället. Ytterligare ett angeläget forskningsområde
handlar om samebyarnas historia och framtid i det moderna
samhället. Den pågående förändringsprocessen i det samiska sam-
hället är betjänt av klargöranden kring samebyarnas uppkomst,
befogenheter och maktposition. Vidare är det önskvärt att
fästa uppmärksamhet på Sametingets historia och framtid, samt
på relationen till såväl kommuner, länsstyrelser och de statliga
företrädarna i stort.
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Demografi

Ett av de mer eftersatta forskningsområdena är samisk demografi.
Det är en brist att vi idag inte vet hur många samer det finns
i Sverige och hur många det har funnits tidigare. Politiska,
ekonomiska och ideologiska drivkrafter kom att utgöra en
väsentlig del i kolonisationsprocessen. För samernas del innebar
det motsvarande konsekvenser, men knutna till dem finns också
demografiska konsekvenser. De grundläggande frågorna handlar
om hur kulturell olikhet, stor inflyttning, politisk kultur, konkur-
rens om land och förändrade näringar inverkar på befolknings-
utvecklingen i området.

Demografisk forskning har framför allt under de senaste decen-
nierna utvecklats mot allt större grad av tvärvetenskap, där
kvantitativa resultat ställs mot kulturella, sociala, politiska och
ekonomiska förhållanden. Digitaliseringen av statistiska käll-
material utvecklas och därmed ökar den historiedemografiska
forskningens möjligheter. Ett exempel är ett nyligen påbörjat
projekt vid Centrum för befolkningsstudier och CeSam vid Umeå
universitet rörande kulturella och demografiska förklaringar
till mortalitetsutvecklingen i Sápmi 1750-1900, det vill säga i
kolonisationens spår. I forskningsmiljön pågår också forskning
med familjehistorisk inriktning. 

För att lösa problem kring samernas mer moderna befolknings-
utveckling behöver identitetsfrågor lösas. Det råder idag delade
meningar om vem som ska räknas som same. En möjlighet att
lösa problemet har tillkommit genom den databas som Södra
Lapplands forskningsenhet i Vilhelmina tagit fram, främst på
grundval av röstlängden till Sametinget, renägarregister och
genealogiska kompletteringar. Till angelägna frågeställningar hör
också kartläggningar av den grupp av samer som övergav sin
traditionella livsföring för att själva slå sig ned som nybyggare. 

Samers hälsa

Hälsoproblematiken innehåller dels en historisk komponent,
dels en nutidsproblematik som ur folkhälsosynpunkt är viktig
att kartlägga. När det gäller den historiska delen finns i princip
inget kartlagt, som specifikt gäller samer. De material som finns
i Demografiska databasen vid Umeå universitet i kombination
med den databas som Södra Lapplands Forskningsenhet i
Vilhelmina tagit fram ger potentiella möjligheter att studera detta.

Beträffande nutidsrelaterade frågor är kunskapssituationen
bättre genom ett antal studier vid olika medicinska fakulteter.
Två avhandlingar har nyligen framlagts i Umeå i samarbete med
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Södra Lapplands forskningsenhet i Vilhelmina, dels rörande
dödsorsaker och incidens av cancer och hjärt-kärlsjukdomar
bland samer under senare delen av 1900-talet, dels vibrations-
betingade skador bland terrängfordonsförare. Ytterligare en
avhandling i Umeå har studerat äldre samiska kvinnors livs-
situation och hur det är att leva som samisk kvinna. Initiativ har
också tagits för forskning kring renskötande samers psykiska
hälsa. En avhandling i Göteborg behandlar minnen och tankar
om botande bland samer. Därutöver finns studier rörande
samers kost från Umeå. Hälsorelaterade frågor tas också upp i ett
internationellt forskningssamarbete inom projektet ”A Survey
of Living Conditions in the Arctic; Inuit, Saami and the
Indigenous Peoples of Chukotka” i (SliCA).

Sammanfattningsvis kan således konstateras att vi vet lite om
eventuella skillnader mellan samer och andra befolknings-
grupper under historisk tid och möjliga kopplingar till olika
levnadsförhållanden för dessa grupper.

Samerna och omvärlden

Den grupp av forskningsteman som berör samernas omvärlds-
relationer faller naturligt inom alla tre temaområdena enligt den
indelning som valts i kunskapsöversikten. Det forskningsmässiga
intresset för dessa frågor förefaller ha varit begränsat längre till-
baks i tiden. Samer har i forskningslitteraturen i regel beskrivits
med utpräglade utifrånperspektiv. Från senare tid kan noteras
studier som berör synen på samer och samiskhet i svensk same-
politik och svenskt samhällsliv, urfolks (inuiters och samers)
relationer till det egna samhället och till majoritetssamhället, några
studier om hur samer framställs i utbildningssammanhang och
hur samer bemötts i utbildningssituationer, samers inflytande
i samband med förvaltning av världsarvet Laponia, samt det
moderna livets utmaningar i renskötseln. 

Samernas möjligheter till inflytande påverkas bland annat av
hur man i det svenska samhället uppfattar samer och same-
samhället och på samernas egen självbild. Inom detta viktiga
område finns en stor mängd frågor som skulle behöva besva-
ras för att bättre förstå samers relationer internt inom det
samiska samhället och externt med andra befolknings- och
samhällsgrupper. Inte minst gäller det de rättsliga relationer-
na mellan samer och andra delar av befolkningen. Ökad kun-
skap kring detta torde ha avgörande betydelse för möjligheter-
na att uppnå acceptans i de samiska strävandena om själv-
bestämmande. Viktiga områden här är också media- och
utbildningsfrågor.
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Andra specifika samiska näringar är jakt, fiske, turism och
slöjd, vilka ofta förekommer vid sidan av renskötseln. Jakt-
och fiskerelaterad forskning bedrivs vid SLU och flera andra
universitet, men i regel inte utifrån en samisk utgångspunkt.
Resultaten gagnar dock också det samiska nyttjandet. Turism-
forskning utifrån en delvis samisk utgångspunkt finns vid
Turismforskningsinstitutet ETOUR och Mittuniversitet i
Östersund. Som tidigare nämnts förefaller forskningen inom
slöjd vara mycket blygsam.

En sammanfattning av innehållet i de senaste 10 årens forskning
utgående från ett rennäringsperspektiv redovisas i figur 4.
Inom figuren kan sex huvudområden urskiljas, nämligen: 
• Rennäringens miljö 
• Nyttjande och förvaltning av rennäringens resurser
• Renskötselsystem och produktion
• Ekonomiska, sociala och rättsliga förhållanden i rennäringen
• Traditionell kunskap
• Resiliens och hållbar utveckling i rennäringen

Miljö, resurser och näringar

Forskning och försöksverksamhet rörande renskötsel har pågått sedan
1950-talet. Tidigare forskning (före 1994) berörde främst utfodringsfrågor
(fodermedel, stödutfodring, krisutfodring), slaktkroppssammansättning,
skogsbruk och lavbete, rovdjursrelaterade förluster, radiocesiumproblematik,
veterinärmedicinska frågor (parasiter, metallförgiftningar, vissa infektions-
sjukdomar, utfordringsrelaterade lidanden, stressproblem) samt hjord-
struktur och urval. Forskning om renskötseln från en antropologisk
utgångspunkt har under lång tid bedrivits vid Uppsala universitet.
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Rennäringens miljö

Gränsen mellan forskning som berör ekologiska förutsättningar
av betydelse för renskötseln och annan ekologisk forskning är
inte entydigt definierbar. Renskötseln bedrivs som en del av det
naturliga ekosystemet inom renskötselområdet. Generellt sett
är ekologiska förhållanden i nordliga områden och i synnerhet
fjällen mindre väl kända än i andra mer tempererade områden.
Dessa områden kännetecknas av större karghet, lägre artrikedom
med lägre grad av artspecialisering, samt lägre biologisk produkt-
ivitet som kan öka sårbarheten och försena självläknings-
processerna efter slitage och ingrepp av mänsklig verksamhet.
Ett allmänt intryck är att ekologisk forskning generellt sett i liten
grad beaktar aspekter som kan ha direkt betydelse för renskötseln.
Ur ett praktiskt renskötselperspektiv kan de allmänna kunska-
perna om de ekologiska förutsättningarna för renskötseln
ändå uppfattas vara relativt goda genom den traditionella och
lokala kunskap som under mycket lång tid ackumulerats inom
rennäringen och de fångstsamhällen som föregått renskötseln.
Den är dock inte väl dokumenterad i vetenskapligt hänseende
och därför svår att förmedla. 

Forskning inom detta delområde har hittills bedrivits främst vid
flera olika institutioner och enheter vid SLU, ekologiska och
företagsekonomiska institutioner vid Umeå universitet samt till
en del vid Mittuniversitetet i Östersund. Ekologisk forskning med
direkt anknytning till renskötseln har det senaste decenniet främst

Figur 4.  Rennäringsrelaterade forskningsteman de senaste 10 åren i förhållande till de tre temaområdena.
Forskningsteman som delvis faller utanför cirklarna är inte enbart rennäringsrelaterade.
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varit inriktad på effekter av renbete på vegetationens artsamman-
sättning samt radioekologisk forskning föranledd av Tjernobyl-
olyckan. Studier av infrastrukturellt orsakade störningar har
bedrivits i Norge men hittills endast i begränsad omfattning 
i Sverige (vindkraftverk). 

Exempel på viktiga specifika kunskapsbehov, som fortfarande
är knapphändigt tillgodosedda, är effekter av klimatförändring
och skogsbruk ur ett renbetesperspektiv, frågor kring rovdjur-
populationernas ekologi, roll och konsekvenser i relation till
rennäringen samt radiocesiumdynamiken i ekosystem där renen
ingår.  När det gäller rovdjursforskningen saknas en konkret
samverkan med rennäringsforskningen för att klarlägga inter-
aktioner med näringsverksamheten. De nämnda frågeställning-
arna har också stor samhällelig relevans utanför den samiska
sfären. Det omgivande samhället efterfrågar bland annat mer
kunskaper om hur renskötseln påverkar vegetationens samman-
sättning sett ur ett mångfaldsperspektiv, medan hittillsvarande
forskning i princip bekräftat generellt kända relationer mellan
betestryck och vegetationsmångfald. Samhällsdebatten kring
rovdjurs- och mångfaldsaspekterna i relation till rennäringen är
kontroversiell och färgas, så som den uppfattas utifrån rennäring-
ens perspektiv, av felaktiga föreställningar om renskötselns natur,
vilket i sin tur förefaller bygga på bristande allmän kunskap om
rennäringen och eventuellt ofullständig vetenskapligt belagd kun-
skap om renskötselns del och betydelse i ekosystemet som helhet. 

Nyttjande och förvaltning av rennäringens resurser

Forskningsområdet omfattar nyttjande av resurser i kortare tids-
perspektiv och förvaltningsaspekter på lite längre sikt när det
gäller betes- och djurresurserna i renskötseln. Kunskaper inom
detta område bidrar till att förstärka den ekologiska hållbarheten
i renskötsel. Den tidigare forskningen var ofta inriktad på
inventering av betesresurser men har i relativt liten grad berört
resurshushållningsaspekter. Forskningsinsatserna under det
senaste decenniet har främst varit inriktade på renens habitatval,
betesbeteende och nyttjande av bete, identifiering av renbetes-
habitat med satellitdata, utveckling av renhjordens produktions-
kapacitet genom (avels-)urval och förändrad hjordsammansätt-
ning, kartläggning av naturliga förutsättningar för rennäringen
i hela renskötselområdet inklusive utveckling av zonindelning av
renskötselområdet, samt strategier vid förvaltning av betesresurser-
na. Inom det senare har samnordiska projekt tidigare genom-
förts med stöd från Nordiska ministerrådet och följs nu upp av
forskning kring möjligheter att tillämpa adaptiv förvaltning
av renbete inom näringen. Forskningen har huvudsakligen
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genomförts och pågår fortsatt inom Enheten för renskötsel, SLU,
samt till vissa delar vid Institutionen för skoglig zooekologi
vid SLU och Institutionen för miljö, ekologi och geovetenskap
vid Umeå universitet.

Fortsatt forskningsbehov finns framför allt kring konkreta
metoder för förvaltnings- och utvecklingsstrategier både när det
gäller betes- och djursidan. Det pastorala produktionssystemet
och renens karaktär av ”vilt” djur i ett naturligt system ställer
metodmässiga krav som skiljer sig från annan tamdjurskötsel.
Överföringsmöjligheterna därifrån är därför begränsade. För
att detta skall kunna omsättas praktiskt i rennäringen krävs också
ett tillämpat utvecklingsarbete, som näringen själv idag saknar
möjligheter och resurser att bedriva. Det gäller till exempel
praktiska metoder för att styra beläggning och betesuttag och
att tillämpa produktionsbaserade gallrings- och avelsstrategier
baserade på produktionsdata i renhjorden.  

Renskötselsystem och produktion

Detta delområde innehåller djurvetenskaplig forskning mot-
svarande den produktionsinriktade husdjursforskningen inom
andra husdjursslag. Den äldre forskningen inom renskötsel-
området låg till stora delar inom detta delområde. Som tidigare
nämnts berörde den till exempel utfodringsrelaterade frågor, slakt-
kroppssammansättning och olika veterinärmedicinska frågor. 

Det senaste decenniet har forskning inom detta område bedrivits
främst inom Enheten för renskötsel, Institutionen för livsmedels-
vetenskap och Avdelningen för parasitologi och virologi vid SLU
samt till viss del vid Institutionen för ekologi, miljö och geo-
vetenskap vid Umeå universitet. Denna forskning har haft fokus
på renens näringsförsörjning, djurhälsoaspekter, förluster av djur,
skötsel- och hanteringsteknik och köttproduktion/ köttkvalitet.
Den grundläggande kunskapen om detta område kommer i stor
utsträckning från omfattande studier av vilda renar (caribou)
under flera decennier i Nordamerika, samt i viss mån av studier
genomförda i Norge och Finland.  

De produktionsbiologiska kunskaperna rörande renar är mer
omfattande än motsvarande om vilda gräsätare, men väsentligt mer
ofullständiga än den om lantbrukets husdjur. Överföringsmöjlig-
heterna av kunskap från övriga husdjur är begränsade på grund
av renens arktiska anpassning som djurart och den pastorala
produktionsformen som inte har någon motsvarighet inom lant-
bruket i vår del av världen. Dessutom är förhållandena betydligt
mer variabla och osäkra än inom husdjursskötseln, vilket
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egentligen kräver mer djupgående kunskap för att kunna styra
produktionen på ett förutsägbart sätt. Till skillnad från annan hus-
djursproduktion är till exempel möjligheterna att kompensera
med artificiella insatser väsentligt mer begränsade på grund av olika
biologiska, ekonomiska och praktiska skäl. När det gäller skötsel
och hantering av djuren är de yrkesverksamma renskötarnas kun-
skap i huvudsak erfarenhetsmässigt baserad och ingår som en del
av den samiska kulturen. Även beträffande köttkvalitet är
kunskaperna väsentligt mer begränsade än beträffande lantbru-
kets köttproducerande djur och inte helt överförbara därifrån
på grund av artskillnader och andra produktionsförhållanden.

Den skötselrelaterade forskningen i Sverige har haft huvudfokus
på renens energi- och näringsförsörjning under vintern samt
olika frågeställningar rörande utfodring i samband med akuta
situationer på grund av beteskatastrofer och svält, samt utfodring
av slaktrenar i radiocesiumbelastade områden. Vidare har olika
metodfrågor rörande bestämning av betesväxters näringsmässiga
kvalitet för renar studerats. Andra insatsområden har varit
orsaker till tidig kalvdödlighet och förekomst av mag-tarmparasi-
ter under olika årstider (nordiskt samarbetsprojekt) samt olika
aspekter av köttkvalité, hållbarhet och livsmedelsrelaterad
kemisk sammansättning (fettsyreinnehåll och antioxidanter) i
relation till hanteringsformer, stresspåverkan, uppfödnings-
form och köttbehandling. 

Tydliga kunskapsluckor finns bland annat beträffande energetiska
och produktivitetsmässiga konsekvenser för renen av olika
skötsel- och hanteringssystem och strategiskt nyttjande av
näringsstöd. Det gäller till exempel utfodring i samband med
högdräktighet/kalvning (som är en kritisk och energiknapp
period i ”det vilda” och därför också för tamrenskötseln med
sannolikt betydande konsekvenser för produktiviteten på års-
basis). Likaså är kunskaperna om orsaker till den starkt varie-
rande kalvdödligheten mycket bristfälliga. Varierande och
ibland hög dödlighet bland unga djur är en naturlig säkerhets-
ventil i det vilda systemet men ett centralt problem i ett pro-
duktionssammanhang. En brist är också att den erfarenhets-
mässigt baserade skötselkunskapen inom näringen för närva-
rande är svåråtkomlig för vetenskaplig vidareutveckling inom
den biologiska/naturvetenskapliga forskningen. För att formellt
kunna utnyttja den som bas i ett fortsatt vetenskapligt samman-
hang skulle den behöva dokumenteras och prövas vetenskapligt.
Ökade kunskaper kring renköttet som livsmedelsprodukt är
mycket väsentliga för både näringen och renköttmarknaden.
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Ekonomiska, sociala och rättsliga förhållanden 
i rennäringen

Kunskaperna om rennäringsföretagens ekonomi är bristfälliga
i samhället, vilket tydligt demonstreras både i samhällsdebatten
och i olika utredningar. Detta framskymtar också i forskning
rörande rennäringens samspel med andra näringar. Även här
torde den pastorala produktionsformen skapa viss förvirring.
Penninghushållningen kom in relativt sent i renskötseln och
driften av renskötselföretagen innehåller fortfarande betydande
inslag av självhushållning, som relaterar till systemets låga
inneboende produktivitet. 

Övergripande forskning om renskötseln utifrån rättsliga,
sociala och ekonomiska utgångspunkter bedrivs vid Institutionen
för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Grund-
läggande statistik kring rennäringens struktur, sysselsättnings-
grad, arbetsåtgång, olika insatsmedel och kostnader, inkomst-
förhållanden, utbildningsförhållanden, inställningar till ren-
skötaryrket med mera finns framtagna i olika statistikprojekt
med början under senare delen av 1990-talet (till exempel
publikationen Svensk rennäring, utgiven 1999 i samarbete 
mellan SSR, SLU, Jordbruksverket och SCB). Detta är dock
dynamiska förhållanden som behöver aktualiseras kontinuerligt
för att tjäna som grund för annan företags- och näringsinriktad
forskning. 

Företagsekonomisk forskning rörande renskötseln och rennärings-
företagens beslutssituation har tagits upp i relativt sen tid i
samarbetsprojekt inom SLU men ännu inte avkastat slutliga
resultat. Inom området pågår också ett samarbetsprojekt mellan
CeSam vid Umeå universitet och Nordiskt Samiskt Institut 
i Kautokeino om renskötselns ekonomiska tillpassning utgå-
ende från en samisk rationalitet beträffande rennäringen som
livsform. Samhällsekonomiska studier av relationer mellan
skogsbruk- och rennäring utifrån en i huvudsak skoglig ut-
gångspunkt har genomförts vid SLU:s skogliga fakultet.
Ekonomiska relationer mellan rennäring och skogsbruk ingår
också i det pågående FjällMistra-programmet. Ett doktors-
arbete rörande renskötselrätt, etik och konfliktlösning lades
fram år 2000 vid SLU. Forskning rörande kvinnors situation
i den moderna renskötseln har bedrivits vid Luleå tekniska
universitet. 

Tveklöst skulle forskningen kring rennäringens ekonomi på
såväl företags- som näringsnivå behöva fördjupas väsentligt.
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Bland annat efterfrågas kunskap om renköttmarknadens
mekanismer och hur EU-regler påverkar rennäringen, där
forskningen sannolikt skulle kunna lämna värdefulla bidrag
till näringens utveckling. En uppenbar kunskapsbrist finns
beträffande rennäringens roll och betydelse inom det samiska
samhället utöver att bidra till renskötselhushållens sysselsättning
och försörjning, liksom vilken betydelse rennäringen har i den
regionala ekonomin. Kunskap om rennäringens ekonomiska
förhållanden kan bidra till att öka förståelsen av orsaker till
motsättningar inom det samiska samhället. Kunskap inom
detta område behövs också för sammanvägning av renskötsel-
intressen (och i vidare bemärkelse samiska intressen) gent-
emot andra samhällsintressen. Bland annat behövs fördjupade
forskningsinsatser för att tydliggöra hur den samiska rätten till
näringsutövning på markerna förhåller sig till markägarnas
äganderätt till marken. Inom rennäringen och det samiska sam-
hället behövs fördjupade kunskaper kring jämställdhetsfrågor.   

Traditionell kunskap

Rennäringen bygger i stor utsträckning på erfarenhetsmässigt
förvärvad generell och lokal kunskap av att nyttja de traditio-
nella markerna. Framväxten av dagens renskötsel kan ses som
en anpassning till nya omständigheter efterhand som förut-
sättningarna för tidigare markanvändning förändrats. Den
traditionella kunskapen har uppmärksammats särskilt i samband
med konventionen om biologisk mångfald och anses kunna
erbjuda en viktig grund för en hållbar användning av resurser
för försörjning och kulturell stabilitet. Från samisk utgångs-
punkt framhålls ofta betydelsen av den traditionella kunskapen
bland annat för att synliggöra ett samiskt synsätt på resursförvalt-
ning, resursanvändning och näringsverksamhet/livsstil, som man
menar skiljer sig från ett gängse svenskt/västeuropeiskt synsätt.

Viss relativt övergripande äldre dokumentation av traditionell
kunskap finns i antropologisk litteratur om samer och andra
renskötande folk, men i stort kan området anses vara outforskat.
En kartläggning av traditionell samisk kunskap om stora rov-
djur, särskilt i relation till renskötsel, har genomförts vid
Mitthögkolan (nuvarande Mittuniversitet). Vid SLU pågår ett
avhandlingsarbete om traditionell kunskap hos äldre renskötare
om renbete och nyttjande av betesmarker. Centrum för bio-
logisk mångfald (CBM) i Uppsala har nyligen fått ett rege-
ringsuppdrag att samordna en bred kartläggning, dokumentation
och spridning av traditionell kunskap, där bland annat tradi-
tionell kunskap inom samiska näringar ingår. Sammantaget
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kan dock konstateras att den traditionella kunskapen relaterad
till renskötsel och annat samiskt nyttjande av naturresurser är
lite dokumenterad.

Resiliens och hållbar utveckling i rennäringen

Syntetiserande forskning i syfte att klarlägga rennäringens
situation ur ett sårbarhetsperspektiv och belysa tänkbara konse-
kvenser för det samiska samhället och kulturen finns initierad
vid Enheten för renskötsel vid SLU på grundval av teorier kring
resiliens i integrerade ekologiska och sociala system. Forsknings-
området griper in i de forskningsområden som beskrivits i
tidigare avsnitt. Den samlade bilden av förändringarna i
resursunderlag och andra förutsättningar för hållbarhet (skogs-
brukets påverkan, annan infrastruktur, störningar, rovdjurs-
politik, ekonomi, rättsutveckling och psykosocial miljö) indike-
rar att rennäringens resiliens kan vara starkt hotad. Olika grader
av sammanbrott kan leda till långtgående konsekvenser även
för det samiska samhället och kulturen genom att den samiska
markanvändningen spelar en central roll i dessa (figur 5). 

Forskningsområdet kräver fördjupade tvärvetenskapliga insat-
ser. Hittills har resiliensfrågor aktualiserats främst i relation till
den historiska utvecklingen i samisk markanvändning och till
klimatkonsekvenser. Ansträngningar pågår att utveckla resili-
ensproblematiken till ett nordiskt forskningssamarbete inom
ramen för Nordiskt organ för rennäringsforskning (NOR)
och knyta det till scenariostudier av rennäringens framtid. 

Figur 5. Möjliga händelseförlopp till följd av försämrad resiliens i renskötseln.
(Efter Danell, Ö. Rangifer Report no. 10 (2005): 39-49.)
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Annan publicering är problematisk inom universiteten och
gentemot forskningsfinansiärer på grund av de vetenskapliga
kvalitetskriterierna. Samtidigt skapar frånvaro av sådan publi-
cering problem i relation till många avnämare som har svårt
att tillgodogöra sig de vetenskapligt publicerade resultaten.
Det sammanhänger bland annat med att den vetenskapliga
publiceringen vänder sig till en inomvetenskaplig avnämarkrets.
Inom naturvetenskapliga ämnesområden sker det dessutom
genomgående på engelska eller annat främmande språk. För att
överbrygga kommunikationsproblemen behövs en förmedlings-
verksamhet som översätter och förmedlar forskningsresultat i
former, som lättare kan tillgodogöras av olika avnämargrupper.
För närvarande saknar det samiska området dessvärre resurser
av detta slag.

I diskussionerna har konstaterats att projekt av vidareutvecklings-
karaktär, som utgår från känd kunskap och inte syftar till att
pröva nya vetenskapliga hypoteser, ofta är problematiska att
finansiera. De bedöms ofta ha otillräckligt vetenskapligt nyhets-
värde vid konkurrens om forskningsmedel även om kvaliteten
i utförandet i sig är god. Forskningsråden saknar möjligheter
att stödja den typen av forskning som syftar till en tillämpning
av tidigare vunna generella resultat, till exempel när det gäller
näringsrelaterade frågor eller relationer med andra aktörer i
resurssammanhang. Andra näringar har däremot ofta tillgång
till särskilda fonder för tillämpad forskning.  

Forskningens kvalitet, relevans 
och nytta

Forskningsområdet är disciplinärt splittrat och svåröverskådligt, därför har
inte några försök gjorts till kvalitetsvärdering av forskningen. Dessa frågor
har dock diskuterats i styr- och referensgrupp för att uppnå viss consensus
beträffande kriterier för kvalitet. Centrala kriterier i värdering av forskning
är dess vetenskapliga kvalitet och relevans och samerelaterad forskning skiljer
sig inte i detta avseende från annan forskning. Den gängse värderingen av
vetenskaplig kvalitet bygger på vetenskapligt granskad publicering i tid-
skrifter eller avhandlingar. 
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Beträffande relevansen konstateras att den dels kan vara inom-
vetenskaplig och gälla kunskapsuppbyggnaden inom forsk-
ningsområdet, dels avse hur den uppfattas av avnämare till
resultaten med avseende på deras frågeställningar och behov av
kunskap. Relevansen för rennäringen eller samer som avnämare
kan också vara direkt, men är inte sällan indirekt därför att fråge-
ställningen handlar om skeenden som först i andra led berör
rennäringen. Det kan i vissa fall handla om andras problem med
rennäringen eller samiska förhållanden snarare än att utgå från
ett inifrånperspektiv på samiska frågor. En bedömningsfråga
är då i vilken grad sådan forskning kan betraktas som relevant
för det samiska sammanhanget. Till exempel kan rennäringen
beröras av frågeställningen men näringen kan i sig inte förhålla
sig till resultaten eller vidta åtgärder där de tillgodogörs.
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På den nordiska arenan är det uppenbart att Norge har tagit
ett större ansvar för den samiska forskningen, än vad man har
gjort på finsk och svensk sida. Den utredning som föregick
Stortingsmedling nr. 34 (2001) syftade till att ge samisk högre
utbildning och forskning en genomtänkt struktur och en kvali-
tetshöjning. Vid de norska universiteten finns i regel institutio-
ner med ett särskilt ansvar för samisk forskning. Utredningen
fäster stor uppmärksamhet vid rekryteringsproblematiken till
högre utbildning. Vid antagning till en del universitet och hög-
skolor tillämpas särskilda rekryteringsstrategier. Norges
Forskningsråd har också betydande resurser öronmärkta för
forskning med samisk tematik.

1973 inrättades Nordiskt Samiskt Institut (NSI) i Kautokeino,
Norge. Där har man under tre decennier byggt upp en omfattan-
de forskningsverksamhet, som främst är inriktad på språk-
forskning, juridisk forskning och samhällsforskning. NSI är ett
viktigt nav i den samiska forskningen och har breda samarbets-
ytor med andra universitet och högskolor. Det är därtill av alldeles
särskild betydelse för rekryteringen av samiska forskarstudenter.
Från 2009 kommer NSI att finnas i samma lokaler som Samisk
høgskole, vilket ytterligare kommer att stärka den samiska profilen.
De senaste årens utveckling, framför allt vad gäller finansie-
ringen, har emellertid inneburit att NSI kommit att utvecklas
till en norsk angelägenhet.

Internationell samverkan 
inom samerelaterad forskning

Den samerelaterade forskningen bör med fördel betraktas i ett internatio-
nellt perspektiv, där Sápmi är en del av det cirkumpolära arktiska området.
Det samiska folket är dessutom ett urfolk, vilket relaterar dem till andra urfolk
på andra kontinenter, till exempel aboriginer i Australien, maori i Nya
Zeeland, Latin- och Centralamerikas indianer och inuiter på Grönland, för
att bara nämna några. 
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Rennäringsforskningen har sedan 1980 en aktiv plattform för
nordiskt samarbete genom Nordiskt Organ för Rennärings-
forskning (NOR), som ordnar under det Nordiska ministerrådet.
NOR eftersträvar och stödjer samverkan inom både naturveten-
skapliga och samhällsvetenskapliga områden men har hittills fått
gehör främst från den naturvetenskapliga forskningsvärlden.
NOR arrangerar årligen själv, eller i samarbete med andra
organisationer, en vetenskaplig konferens som också vänder sig
till forskningens avnämare. En annan av NOR:s huvuduppgifter
är att driva en refereegranskad vetenskaplig tidskrift (Rangifer)
för publicering av forskning med anknytning till rennäring och
relaterade nordliga förhållanden i övrigt. Tack vare tidskriften
kan även specifikt rennäringsrelaterad forskning publiceras och
därigenom möjliggöra universitetsforskning inom området.
Tidskriften är öppen för alla disciplinära inriktningar men har
i huvudsak fått bidrag med naturvetenskapligt innehåll. 

En viktig aktör under senare år i det cirkumpolära området är
University of the Arctic (UArctic). Det är en sammanslutning med
drygt 90 medlemsorganisationer. De grundläggande syftena är
att utveckla högre utbildning och forskning med arktisk tematik.
Man vill öka det regionala medvetandet och skapa vetenskapliga
förutsättningar för en hållbar utveckling. Medlemsländerna bidrar
med en årlig finansiering i storleksordningen 5 miljoner svenska
kronor vardera. Detta gäller emellertid inte Sverige (och Ryssland).
Konsekvensen blir att svenska universitet och högskolor inte
kunnat involveras i någon större utsträckning och inte heller
erhållit något delansvar för verksamheten.

Sverige medverkar i olika Barentssamarbeten, där en del vikt läggs
vid att utveckla forskning och högre utbildning. Minoritets-
befolkningar i allmänhet och samisk forskning i synnerhet har
varit centrala ämnesområden som diskuterats och utvecklats.
Därtill finns forskarutbildningssamarbeten som Circumpolar
Arctic Social Sciences Ph.D. Network (CASS) och Circumpolar
Ph.D. Network in Arctic Environmental Studies (CAES). CAES
är för tillfället vilande på grund av avbrott i finansieringen.  

På rysk sida är den samiska befolkningen inte större än cirka
1900 personer. I nordvästra Ryssland finns å andra sidan också
andra urfolk med nära anknytning till samerna, såsom nenets
och samojediska folk. Behoven av att forskningen bidrar till att
den framtida utvecklingen i området sker med nödvändig hänsyn
till miljö, näringar och kultur är minst lika stora på rysk sida.
Man är därför mån om att engageras i det internationella sam-
arbetet.
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Arktiska Rådet, en mellanstatlig organisation för samarbetet
inom Arktis, har slagit fast att ett hållbart samhälle baserat på
omsorgsfullt beslutstagande kräver god information. Det gäller
allt från den enskilde individen, små företag, regeringar till
internationella grupper. Arktiska Rådet gör ett mycket viktigt
konstaterande när man förklarar att mycket av den information
som behövs för att utveckla ett hållbart samhälle saknas idag,
eller är okänd för många av dem som verkligen skulle behöva
känna till dem. I November 2004 publicerades Arctic Human
Development Report. Det är en rapport från projektet ”A Survey
of Living Conditions in the Arctic; Inuit, Saami and the Indigenous
Peoples of Chukotka” (SliCA) som Arktiska Rådet tagit fram som
underlag för framtidens forskning i och om det cirkumpolära
området. Rapporten förväntas bli ett viktigt policydokument
för såväl politiska som akademiska beslutsfattare. Den kommer
med långtgående förslag på hur den framtida arktiska forskningen
ska struktureras. 

Nationell samverkan inom de nordiska länderna

Nedan redovisas de aktiva åtgärder som vidtagits inom de nordis-
ka länderna i syfte att skapa former för nationell samverkan.
Enskilda forskare/institutioner vid universiteten kan självfallet
ha omfattande samverkan med andra forskare/institutioner
såväl inom Sverige som inom norden/internationellt utan att
dessa former av samverkan faller under denna rubrik.

I Norge inrättades 1990 Senter for samiske studier vid Universitetet
i Tromsø. Centret ska bidra till att forskning och undervisning
som har relevans för det samiska samhället bättre kan prioriteras
och samordnas. Genom sitt strategiska utvecklings- och planer-
ingsarbete är centret en viktig stöttepelare och aktör när det
gäller att styrka de etablerade forskningsmiljöerna. Det nordiska
organet för rennäringsforskning (NOR) har för övrigt sitt kontor
samförlagt med centret och har därmed nära kontakt och viss
samverkan med det.

I Sverige inrättades 1994 en professur i renskötsel av dåvarande
SJFR i samverkan med SLU, som placerades vid SLU i Uppsala.
Uppdraget för professuren var att bygga upp en flervetenskaplig
forskningstradition inom rennäringsområdet i linje med det sam-
manhållna forskningsprogram som SJFR utredde 1988 och
1989. Tidvis har uppemot 10 helårspersoner varit engagerade
i den rennäringsrelaterade forskningen, men med varierande
fysisk placering. Med handledare från olika discipliner inräknade
har antalet involverade personer tidvis varit cirka 20. 

17701 Gotab  06-10-27  09.23  Sida 45



Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning46

Vid den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet bildades
Centrum för samisk forskning (CeSam) år 2000 i syfte att för-
stärka och utveckla universitetets samerelaterade forskning. Dess
uppgift är bland annat att samarbeta med andra universitet,
högskolor och forskningsinstitutioner om samisk forskning och
att etablera relationer till och sprida information om verksam-
heten till samiska institutioner och organisationer. CeSam leds
av en särskild styrelse. 

På finsk sida inrättades år 2001 Giellagas Institute vid universite-
tet i Oulu. Det har fått nationellt ansvar för samiskt språk och
kultur, vilket även innefattar ansvar för forskning. Institutet
finansieras direkt av Utbildningsdepartementet i Finland. 

På initiativ av CeSam har NordForsk tidigare finansierat nätverks-
samarbete under flera år och det svenska Sametinget har inför de
kommande åren beviljat ett grundanslag för liknande aktiviteter. 
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Aktuell extern forsknings-
finansiering i Sverige

Forskningsrådet Formas ansvarar för forskningsmedel till ren-
näringsfrågor. Generellt sett beviljas medlen till renärings-
forskningen i konkurrens med annan forskning. I samverkan med
Samefonden och Svenska Samernas riksförbund finansierar Formas
för åren 2005-2007 ett forskningsprogram med prioritering på
forskning kring bete, djurmaterial och skötsel, ekonomi och
omvärldsrelationer med en årlig budget på 2 miljoner kronor. 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, finansierar
forskning om arbetsliv, folkhälsa och välfärd. Inom ramen för
detta uppdrag pågår idag ingen forskning om rennäring.
Däremot finns två avslutade projekt av viss betydelse för same-
relaterade frågor. Det är dels en komparativ studie av levnads-
villkor i den arktiska regionen, där även samer ingår, dels finns
en studie om medborgerliga rättigheter för minoritetsgrupper
som indirekt skulle kunna handla om samers villkor men som
i detta projekt fokuserar på invandrare. 

Vetenskapsrådet ansvarar bland annat för forskningsmedel för
samhällsvetenskapliga och humanistiska frågor. Inom Vetenskaps-
rådet finns inga särskilda medel avsatta för finansiering av
samerelaterad forskning. Samma villkor med konkurrens om
finansiering av forskningsprojekt gäller för detta område som
för andra. 

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till
ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning.
Riksbankens Jubileumsfond har finansierat projekt med
anknytning till samerelaterad forskning. 

Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) finansierar under
1998-2006 ett program, FjällMistra, vars syfte är att ta fram
kunskap och planeringssystem som kan bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling i fjällen och som kan bidra till att de konflikter
som finns mellan olika naturresursanvändare i fjällen blir lättare
att hantera. Det övergripande målet för de delar som direkt berör
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samiska förhållanden är att kvantifiera hur olika politiska och
ekonomiska förutsättningar för skogsbruket påverkar skogs-
brukets och rennäringens välfärdsbidrag till regionen, och särskilt
rennäringens stabilitet och bidrag i olika avseenden till det
samiska samhället.

Naturvårdsverket finansierar inom ramprogrammet "Vilt & Fisk:
Adaptiv förvaltning" viss forskning som är av betydelse för ren-
näringen. Naturvårdsverket har också finansierat viss forskning
om renskötselrätt och etik.

Riksantikvarieämbetet bedriver ingen egen forskning men kan
finansiera forskning. Inom ramen för Riksantikvarieämbetes
FoU-program finns bland annat ett forskningsprojekt som
heter "Ett världsarvs lokala verklighet: maktstrukturer och identitets-
processer kring förvaltning av det samiska kulturarvet inom
Laponia".

Nordiska ministerrådet har i viss utsträckning beviljat medel till
nordiska projekt som berör förvaltning av betesresurser. 

Världsnaturfonden har lämnat mindre stöd till mångfaldsrelaterade
projekt med anknytning till renbetesfrågan. 
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Det finns många aktörer som på olika sätt är delaktiga i och
berörda av forskning med samisk tematik. Sametinget och
andra samiska organisationer, som till exempel Svenska
Samernas Riksförbund (SSR), Ájtte svenskt fjäll- och samemuse-
um och Gaaltije (Sydsamiskt kulturcentrum) skulle behöva
erbjudas möjligheter att på ett konstruktivt sätt kommunice-
ra med forskarvärlden. 

En forskningsförmedling fanns under en period placerad i
rennäringen (Samernas Riksförbund) baserad på EU-medel
och är fortfarande aktuell om fortsatt finansiering kan åstad-
kommas. Finansieringen upphörde på grund av att EU-pro-
jekt inte kan övergå i löpande verksamheter.

Genom forskningsförmedlingen distribuerades regelbundet
ett nyhetsbrev om främst rennäringsrelaterad forskning till
samtliga renskötarhushåll och ett betydande antal andra per-
soner och organisationer. Forskningsförmedlingen anordnade
också återkommande seminarier på ett stort antal platser i ren-
skötselområdet. En utvärdering i efterhand visade att place-
ringen av förmedlingsverksamheten hos mottagaren var en
bra lösning och att verksamhetens innehåll varit uppskattat,
men alltför begränsat. 

Forskningskommunikation

Det finns inom detta område, liksom inom de flesta andra i den akademiska
världen, ett glapp mellan forskarna och avnämarna. Forskarna har inte alltid
kunskap om avnämarnas behov och avnämarna har bristande kännedom
om forskningens resultat. Forskarna har ett ansvar, den så kallade tredje
uppgiften, men denna uppgift konkurrerar om forskarnas tid utan att det
normalt finns medel för det via fakultetsanslag eller andra källor.  
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Det är naturligt att det finns ett stort antal frågor som inte
belysts av forskningen. En del av dessa har nämnts i anslutning
till respektive delområde i den tidigare genomgången och
behöver inte upprepas här. Mest prekär förefaller kunskaps-
bristen vara i fråga om relationer mellan olika samiska grupper
och mellan samer och omvärlden. I detta inryms en stor mängd
föreställningar och oklarheter på kulturella, historiska, rättsliga
och samhälleliga plan som idag förorsakar social oro, konflikter
och konfrontationer av de slag som nästan dagligen kan följas
i media. Frågor som rör samernas rättsliga ställning och samernas
möjligheter och svårigheter i det moderna samhället är helt
avgörande för samernas framtid. De många utredningar som
görs om samiska förhållanden och relationer till omvärlden skulle
sannolikt tjäna på att frågorna även finge mer djupgående
vetenskapliga belysningar. Såväl samerna själva som samhället
i övrigt skulle tjäna på att få bättre principiell belysning av
dessa frågor.

I diskussionerna kring forskningen med samisk tematik har
vikten av inifrånperspektiv betonats starkt. Detta säger nöd-
vändigtvis ingenting om forskarnas etnicitet, utan tar snarare fasta
på problemområden och frågeställningar som är relevanta för
det samiska samhället. Det är viktigt att forskningsprojekt
fångar det samiska tänkesättet och synen på problemet snarare

Avslutande analys

Den samiska forskningen bör ha som ledstjärna att visa på det komplexa
samiska samhället. Det är viktigt att forskningen inte förenklar bilden av
det samiska samhället och kulturen som ett led i det omgivande samhällets
syn på samer. Det är uppenbart att förhållanden och förutsättningar har
varierat på olika håll i Sápmi och gör så än idag. Samer som folkgrupp har
heller inte, och har aldrig haft, en gemensam och odelad uppfattning.
Samiska intressen har ibland varit motstridiga och den samiska kulturen
och samhället rymmer en variation som forskningen inte mäktat lyfta fram.
Morgondagens Sápmi kommer dessutom att allt mer ingå i ett internationellt
sammanhang. De globala aspekterna bör därför påverka också strukturerna
i forskningen. 
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än omvärldens tolkning av det. Mot detta har ställts det utifrån-
perspektiv som präglat i synnerhet äldre forskning om samiska
förhållanden. 

En snarlik diskussion som förts är skillnaden mellan forskning med
direkt samisk relevans kontra forskning som berör andra aktörers
problem med det samiska, även om den senare i viss mening kan
anses ha samisk relevans. I vissa situationer har hävdade same-
relevanta frågor från samiskt håll ibland snarare uppfattats kunna
vara vända mot de samiska behoven. Skillnaden blir tydligare med
tankeexperimentet att den samerelaterade forskningen skulle
försöka lösa andra sektorers frågeställningar för att minska det
samiska samhällets olägenheter av dessa. Detta förefaller kunna
vara ett vanligt problem när det gäller urfolksrelaterad forskning.  

Kunskapsöversikten visar en betydligt större spretighet i forskning
som rör kultur och identitet samt människa och samhälle jämfört
med forskning om miljö, resurser och näringar. Skillnaden är
naturlig med tanke på den väsentligt större spridningen av forsk-
ningsaktörer i de förra. Samordningsbehoven av forskningen har
berörts vid upprepade tillfällen. Dock råder det oklarhet om
på vilket sätt sådan samordning borde ske och vad som krävs för
att den skall bli ändamålsenlig och inte förhindra kreativitet
och intresse för samiska frågor. Inom rennäringsdelen finns en
sådan samordning som dock inte är styrande. Det området är
disciplinärt mer ensartat och kan lättare överblickas av enskilda
forskare och har en tydligare problemfokusering. Det är tydligt
av den diskussion som varit att samordningsfrågor behöver en
omsorgsfull genomlysning för att inte åtgärder i den riktningen
ska bli kontraproduktiva.

Under utredningen har två behov framkommit särskilt tydligt,
nämligen att forskningen skall kunna bidra till att lösa tillämpade
frågeställningar i större utsträckning än vad som nu är fallet samt
att den samiska världen har tillgång till förmedlings- och informa-
tionsfunktioner som kan fånga in, översätta och sprida kunskap
från forskningsvärlden. Lösningar för detta kräver resurser som
inte finns idag. Berörda finansiärer bör kunna bidra till finansie-
ring av forskningen i ökad omfattning. Till stöd för identifiering
av angelägna forskningsområden bör en strategi för den same-
relaterade forskningen utarbetas. Här bör påpekas att huvudansvar
för finansiering av samerelaterad forskning inte ligger hos Formas.
Det är angeläget att finna former för samverkan om resursernas
fördelning i nära samråd med det samiska samhället. Slutligen
bör olika vägar prövas för att stärka kunskapen om hållbar ren-
näring och övrig samerelaterad forskning.
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Bilaga 1
Översiktlig redogörelse för forskning med samisk
tematik vid universitet och högskolor i Sverige
(utan att göra anspråk på att vara fullständig)

Göteborgs universitet
Socialantropologi (kulturell mångfald)
Värdegrundforskning (samisk identitet)

Luleå tekniska universitet
Historia/statsvetenskap (minoritetskulturer)
Rättsvetenskap (juridiska problemområdet)

Lunds universitet
Arkeologi (medeltidshistoria)

Mittuniversitetet
Turismforskning (företagande och kulturpåverkan)
Fjällforskning (rovdjur)
Vegetationsstudier

SLU
Husdjursvetenskap (näringsförsörjning, foder, skötsel, genetik/
avel, populationsdynamik)
Djurfysiologi (näringsfysiologi, svält) 
Köttvetenskap (köttkvalitet, djurhantering, livsmedelskvalitet)
Djurekologi (herbivori, rovdjur)
Vegetationsekologi (mångfald)
Radioekologi (radiocesiumproblematik)
Parasitologi (makroparasiter)
Veterinärmedicin
Skogsbruk (skogsskötsel, resurshushållning)
Ekonomi (företagsekonomi, resursekonomi, skogsekonomi)

Stockholms universitet
Tvåspråkighet (språksociologi)
Religionsvetenskap (mission, äldre samisk religion)
Statsvetenskap (samerna och staten i historiskt perspektiv)
Naturgeografi (vegetationspåverkan)
Zoologi (rovdjur)
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Södertörns högskola
Statsvetenskap (politisk organisation)

Södra Lapplands Forskningsenhet (Vilhelmina)
Hälsoforskning (nutida hälsa, cancerforskning, arbetsskador) 

Umeå universitet
Historia (kulturkontakter, utbildningshistoria, genushistoria,
socialhistoria)
Demografi (bosättningsmönster, familjehistoria, hälsa, dödlighet,
åldrande)
Samiska studier (språkforskning, kulturforskning)
Arkeologi (bosättningar, kulturkontakter, fornlämningar)
Kulturgeografi (turism)
Ekologi och miljö (renskötselmetoder)
Kultur och medier (samisk identitet)
Omvårdnad (åldrandeforskning)
Psykiatri (självmord)
Ekologi (vegetationsmångfald, betespåverkan)

Universitetet i Karlstad
Rättshistoria (rätten till land och vatten)

Uppsala universitet
Kulturantropologi (rennäringen och hållbar utveckling)
Finsk-ugriska språk (sockenlapparnas språk)
Multietnisk forskning (minoriteter)
Juridik (lappkodicillen)

Växjö universitet
Historia (kulturkontakter och konflikter) 
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