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Čoahkkáigeassu

Servodagas mas lea álbmotlahttolaš luohttámuš vurdojuvvo njuovžileabbu doaibmat ja addá 
beaktilvuođa ja lobálašvuođa hálddahussii. Vaikko fokus álbmotlahttolaš luohttámuššii lea 
bajibu, de dutkamuš mii vuhtiiváldá álgoálbmot oaidninčiega lea gáržžit, maiddái dat mii guoská 
luondduresurssahálddašeapmái. Ruoŧas, mii lea oassi Sámis, čáhcefápmu lea measta bealli Ruoŧa 
ollislaš elrávnnjebuvttadeamis ja sullii 80 proseanta boahtá buvttadeamis čáhcefámus Sámis. 
Čáhcefápmorusttegat ráhkaduvvojedje 1900-logu álgogeažis gitta gaskamuddui lávkin Sámi 
koloniseremis, proseassa gos sámiin ii lean bálljo – jus ollenge – dadjamus. Ollu dain vearrivuođain 
dáhpáhuvvet ain otne. Danin dat lea dehálaš árvvoštallat sámiid luohttámuša aktevrraide 
čáhcefápmohálddašeamis ulbmiliin ahte oažžut buoret ipmárdusa vejolaš lobálašvuođa.

Dán guorahallamis mii fokuseret Leanastivrraide ja čáhcefápmofitnodagaide, geat barget 
regiovnnalaš ja báikkálaš dásis čáhcefápmogažaldagaiguin – danin vurdojuvvo ahte leat dát 
orginasašuvnnat mainguin sámiin lea eanemus oktavuohta.  Enkeahttaguorahallama bakto 
dieđut čohkkejuvvojedje sámiin 2020:is ulbmilin ahte ipmirdit makkárlágán luohttámuš sis lea 
aktevrraide suodjalit ja doahttalit sámi vuoigatvuođaid. Jearaldagat bohte ovdan čujuhusjoavkkus 
sápmelaš áššedovdiiguin ja vuođusta teoriijas luohttámušdynamihka birra álgoálbmotoktavuođas. 
Mii válljiimet fokuseret got luohttámuš váikkuhuvvo áššiin dego hearkivuohta (surro), 
váikkuhanfápmu (vejolašvuohta váikkuhit mearrádusaid), ja got Leanastivrraid ja 
čáhcefápmofitnodagaid gelbbolašvuohta sápmelaš vuoigatvuođaide ja gulahallamii vásihuvvo. 
Oktiibuot 298 olbmo vástidedje enkeahta.

Enkeahta boađus ja min statistihkalaš analiissat čájehit ahte dát gávdno stuora surro vástideddjiin 
ahte sápmelaš geavaheapmi, dego čáhce-, eanan- ja luondduresurssageavaheapmi ja kultuvrra 
váikkuhuvvo negatiivalaččat čáhcefámus. Dasalassin lea luohttámuš Leanastivrraide ja 
čáhcefápmoitnodagaide hui vuollegaš - juoida mii stemmii dan stuora suruin negatiivalaš 
váikkuheapmái, miella lea ahte vejolašvuohta váikkuhit mearrádusaid mat gusket čáhcefámu lea 
gáržžit, eahpedorvolaš máhttu sápmelaš vuoigatvuođaid birra aktevrrain ja váilevaš gulahallan.

Rapporttas mii ákkastallat ahte dat vuollegas luohttámuš Leanastivrraide ja 
čahcefápmofitnodagaide lea boađus aktervrraid sojuin, nu got maiddái Ruoŧa stáhta, gáržžida 
sápmelaš oassálastima ja váikkuhanfámu luondduresurssahálddahusas gulahallamii mii 
lea vuođustuvvon dušše beroštumis, ja ii vuđolaččat vuhtiiváldde gáibádusaid sápmelaš 
vuoigatvuođaide.

Mii evttohit ahte lea veadjemeahttun jáhkkit ahte stáhtalaš eiseváldiid ja čáhcefitnodagaid 
barggut ja mearrádusat bohtet mihá buoriduvvot luohttámuša sámiin – ja das de lobálašvuođa 
čáhcefápmohálddahusas – nu guhká go ii guoskká daid vuollásaš vuoigatvuođagažaldagaid áššiin 
mat duođain lea dehálaččat sámiide.
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Sammanfattning

Ett samhälle som genomsyras av medborgerligt förtroende förväntas fungera smidigare och bidra 
till effektiviteten och legitimiteten i förvaltningen. Trots ökat fokus på medborgerligt förtroende 
finns det begränsat med forskning som tar hänsyn till urfolks perspektiv, även när det gäller 
naturresursförvaltning. I Sverige, som är en del av Sápmi, bidrar vattenkraften till närmare hälften 
av Sveriges totala elproduktion och cirka 80 % kommer från den storskaliga vattenkraften i 
Sápmi. Etableringen av vattenkraftverken skedde under 1900-talets första hälft som ett led i 
koloniseringen av Sápmi, en process som samerna hade lite – om ens något – att säga till om. 
Många av dessa orättvisor lever fortfarande kvar än idag. Det är därför viktigt att utvärdera det 
förtroende som samerna har gentemot aktörer inom förvaltningen av vattenkraft för att bättre 
förstå dess potentiella legitimitet.

I den här studien fokuserar vi på länsstyrelserna och vattenkraftsbolagen, som arbetar 
på regional och lokal nivå med frågor kring vattenkraft – och därför kan förväntas vara 
de organisationer som samer oftast kommer i kontakt med. Data samlades in via en 
enkätundersökning bland samer under 2020 i syfte att förstå vilket förtroende de har för 
att aktörerna skyddar och respekterar samiska rättigheter. Frågorna togs fram tillsammans 
med en referensgrupp bestående av samiska experter och bygger på teoribildningen kring 
förtroendedynamik i en urfolkskontext. Vi valde att fokusera på hur förtroende påverkas av 
faktorer som sårbarhet (oro), inflytande (möjlighet att påverka beslut), och hur man upplever 
länsstyrelsernas och vattenkraftsbolagens kompetens i samiska rättigheter och bemötande 
(kommunikation). Totalt svarade 298 personer på enkäten.

Resultaten från enkäten och våra statistiska analyser visar att det finns en stor oro bland 
våra respondenter att samiskt bruk, såsom vatten-, mark- och naturresursanvändning och 
kultur, påverkas negativt av vattenkraften. Dessutom är förtroendet för både länsstyrelse och 
vattenkraftsbolag mycket lågt – något som korrelerar med den höga oron för negativ påverkan, 
uppfattningar om begränsade möjligheter att påverka beslut om vattenkraft, otillräcklig 
kompetens om samiska rättigheter bland aktörerna och bristfällig kommunikation.

Vi argumenterar i rapporten för att det låga förtroendet bland våra samiska respondenter 
för länsstyrelserna och vattenkraftsbolagen är en konsekvens av tendensen hos dessa 
aktörer, och även den svenska regeringen, att begränsa samiskt deltagande och inflytande 
i naturresursförvaltning till intressentbaserade dialoger, utan att på allvar bemöta 
samiska rättighetsanspråk.

Vi föreslår att det är osannolikt att insatserna hos statliga myndigheter eller vattenkraftsbolagen 
kommer att avsevärt förbättra förtroendet hos samer – och därmed legitimiteten av 
vattenkraftsförvaltningen – så länge man avstår från att adressera de underliggande 
rättighetsfrågor som faktiskt är viktiga för samer.
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Summary

In a democratic society, the effectiveness and legitimacy of government institutions are 
dependent on citizens’ trust in state institutions. Yet, despite growing attention to the role of 
public trust, little research has considered the perspectives of Indigenous Peoples, including in 
the context of natural resource governance. In Sweden, which is part of Sápmi (Sámi homeland), 
hydropower generates 45% of the national electricity production – with about 80% of the 
large-scale hydropower installations located in Sápmi. Establishment of hydropower took place 
during the first half of the twentieth century as part of the colonization of Sápmi, a process in 
which the Sámi had limited influence. Today many of these injustices are still remaining. Hence, 
it’s important to evaluate the trust among Sámi towards the actors within the management of 
hydropower – to understand its potential legitimacy. 

In this study we focus on the entities that the Sámi might have most direct contact with: the 
County Administrative Boards and the hydropower companies, operating at a regional and local 
level. Data was collected in a survey among the Sámi in Sweden during 2020, with the purpose to 
understand the trust towards the actor’s actions to protect and respect Sámi rights. The design 
of the survey questions was conducted in collaboration with a reference group with Sámi experts 
and builds on the theories of trust dynamics from an Indigenous context. We choose to focus on 
factors influencing trust, such as vulnerability (uneasiness/concern), opportunity to influence 
decisions, and how the County Administrative Boards’ and hydropower companies’ competence in 
Sámi rights and communication are perceived. In total 298 responded to the survey. 

The results from the survey and statistical analyses show great concerns with the negative 
impacts of hydropower on Sámi water, land and natural resource use and culture. Including that 
the trust for the County Administrative Boards and hydropower companies are low – these views 
are correlated with the high concern for negative impacts of hydropower, perceptions of limited 
possibilities to influence decisions on hydropower, insufficient competence in Sámi rights among 
the actors, and poor communication. 

We argue that the low trust towards the County Administrative Boards and hydropower 
companies is a consequence of the tendency of these actors, and the Swedish government in 
general, to confine Sámi participation in resource governance to stakeholder-based dialogues, 
without genuinely addressing Sámi rights claims. We suggest that it is unlikely that the efforts 
of state authorities or hydropower companies will improve the trust of the Sámi, and hence the 
legitimacy of hydropower governance, until they start to address the underlying rights issues that 
are important to the Sámi.
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1. Introduktion

I ett demokratiskt samhälle utgör medborgarnas förtroende för statens institutioner en 
förutsättning för förvaltningens effektivitet och legitimitet. De nordiska länderna toppar ofta 
internationella rankningar när det gäller förtroende för nationella institutioner och rättsväsende 
(Anheier & Toepler, 2009, s. 280 f.). Forskare har sett detta som en förklaring till dessa länders 
framgångar inom den offentliga sektorn, allmänt präglat av hög kvalitet på välfärd och sjukvård, 
god ekonomisk tillväxt och begränsad korruption (bl.a. Holmberg & Rothstein, 2020). Samhället 
förväntas helt enkelt fungera bättre om det genomsyras av medborgerligt förtroende för staten. 

Trots en växande internationell litteratur om medborgerligt förtroende finns det emellertid 
begränsat med forskning som belyser urfolks perspektiv. Kunskap om urfolk saknas ofta 
hos majoritetssamhället och det är därför viktigt att integrera deras perspektiv i teorier om 
nationella politiska system och förvaltning (Josefsen & Skogerbø, 2021; se även bl.a. Barber 
& Jackson, 2012; Gosnell m.fl. 2017). Detta är särskilt viktigt eftersom urfolks erfarenheter 
av kolonisering och statligt förtryck lyfter akuta frågor kring just legitimiteten av, och 
förtroende för, statens institutioner.

I Sverige finns enbart ett fåtal studier som undersökt samers förtroende för statens förvaltning 
av naturresurser på traditionella samiska marker (alltså inom Sápmi), och inga studier specifikt 
kring vattenresurser. Den forskning som finns är genomförd i länder som Kanada, Chile, Ecuador 
och Australien (se t.ex. Dupont m.fl. 2014; Galvez m.fl. 2020; Hoogesteger, 2013; S. Jackson, 2019; 
Barber & Jackson, 2012). I Sverige har endast två (omfattande) studier gjorts om sámediggi-
väljarnas (sametingsväljarnas) förtroende för Sámediggi (Sametinget) som politisk institution 
samt andra statliga institutioner (Nilsson m.fl. 2016, 2021). Naturvårdsverket har även skrivit en 
rapport om tilliten till inventeringssystemet för de stora rovdjuren där bl.a. Sámiid Riikkasearvi 
(Svenska Samernas Riksförbund) ingått som informanter (Öhrman, Philip m.fl. 2019). 

Det finns alltså ett stort behov av att förstå samers förtroende för statens förvaltning av 
naturresurser i Sápmi. Vad gäller vattenkraften aktualiserats detta genom den omprövning av 
vattenkraftens miljövillkor som nyligen initierats av regeringen (HaV mfl. 2019). Som vi återkommer 
till nedan saknas information från ansvariga departement och myndigheter om hur samer som 
påverkas av vattenkraften ska involveras. Detta är synnerligen problematiskt då vattenkraften 
under koloniseringen av Sápmi förorsakade många ännu idag ouppklarade oförrätter.

Utbyggnaden av vattenkraften skedde under första halvan av 1900-talet, under den industriella 
koloniseringen av Sápmi där samer hade lite eller ingenting att säga till om (Össbo, 2014). 
Många samer var tvungna att överge sina hem då de dämdes över och utbyggnaden orsakade 
omfattande förluster av kulturellt viktiga platser, dränkning av renbetesmarker och förstört fiske. 
I dag medför korttidsregleringarna i vattenmagasinen omfattande erosion och orsakar svaga isar 
på älvar och sjöar. Detta förorsakar i sin tur problem för bland annat renskötseln som är beroende 
av säkra isar eftersom älvar och sjöar ofta är flyttleder för renarna. I bland annat Julevädno 
(Luleälven), som har 15 vattenkraftverk, har detta medfört att man varit tvungen att ändra 
flyttlederna eftersom de inte längre är brukbara (Skarin, opublicerad; se även Kløcker Larsen m.fl. 
2020). Silvermuseet har även påpekat att vattenregleringen eroderar samiska fornminnen som 
ännu inte är ordentligt undersökta – vilket innebär ännu en förlust för det samiska kulturarvet (se 
t.ex. Silvermuseets remissvar till vattenmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland).

Utifrån denna problematik och det kunskapsglapp vi beskrivit ovan så var syftet med denna 
studie att undersöka samers förtroende för förvaltningen av vattenkraften. Fokus har varit 
på förtroendet för att förvaltningen skyddar och respekterar samiska rättigheter samt hur 
detta förtroende påverkas av det upplevda agerandet gentemot samer från myndigheternas 
och bolagens sida. Rapporten riktar sig till intressenter kopplade till vattenkraften i Sverige, 
inklusive samiska organisationer, politiker, statliga myndigheter och vattenkraftsbolag. Studien 

http://m.fl
http://t.ex
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
http://t.ex
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har finansierats av svenska forskningsrådet Formas och genomförts som en del av ett större 
forskningsprojekt (EnTruGo: Enhancing Trust in Government for Effective Water Governance) 
tillsammans med deltagare från tre andra länder – Norge, Nederländerna och Sydafrika.1 

1 Diarienr. 2018-02761. Läs mer om hela forskningsprojektet här: https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/entrugo/. 

2. Tidigare forskning 

Inom forskningen är det vanligt förekommande att tolka förtroende som ett uttryck för 
förväntningar på andras beteenden, förväntningar som människor utvecklar till varandra över 
tid genom sina interaktioner (Lewicki m.fl. 2006). Förtroende anses oftast vara kontextberoende 
och kan förändras beroende på rådande omständigheter, som i sin tur kan påverka tolkningen 
av tidigare händelser (de Vries m.fl. 2015). Bauer & Freitag (2018) beskriver en vanlig definition 
av förtroende som en attityd med fokus på beteende. De använder sig av ekvationen: A har 
förtroende för B:s beteende under förutsättningarna X under tidpunkten T. 

Givet vårt fokus på samers förtroende för statens förvaltning av vattenkraften är vi främst 
intresserade av samers förtroende för myndighetsorganisationer och vattenkraftsbolag. Detta 
är givetvis en mer abstrakt form av förtroende än mellanmänsklig tillit (Winter & Cvetkovich, 
2010a; se även Offe, 1999). I den bredare litteraturen kring medborgerligt förtroende anses 
förtroende för en organisation ofta vara kopplat till ett risktagande, där individen accepterar en 
viss sårbarhet i utbyte mot någon form av förtjänst (Mayer m.fl. 1995; se även Rousseau m.fl. 1998; 
och Stern & Coleman, 2015). Man förväntar sig då att individen upplever att organisationen har 
både vilja och förmåga att hantera uppgiften på ett bra sätt (Das & Teng, 2001). Förtroendet kan 
här påverkas, medvetet eller undermedvetet, av hur man generellt uppfattar att organisationen 
vanligtvis sköter sina uppgifter (Hamm m.fl. 2013). Individens upplevda sårbarhet kan även vara 
kopplad till hur sårbart man upplever att samhället är (van der Linden, 2015). En annan faktor 
som ofta anses spela in är överenstämmelsen i kulturella värderingar, som kan påverka huruvida 
organisationen agerar utifrån ett perspektiv som individen anser är meningsfullt (t.ex. Tumlison 
och Song, 2019). Även närhet, såsom personliga erfarenheter av institutionens verksamhet, spelar 
roll för institutionsförtroende och förväntas skapa förtroende, liksom transparens och öppenhet 
hos institutionen (se bl.a. Holmberg & Weibull, 2014). 

2.1 Förtroende, naturresurser och urfolk
Som framgår finns det en hel del lärdomar från den bredare forskningslitteraturen kring 
förtroende som är användbara för vår studie. Emellertid skiljer sig urfolks situation ofta 
markant från den allmänna befolkningens, vilket gör att förtroendets betydelse och de faktorer 
som påverkar detta borde vara, åtminstone delvis, annorlunda. Urfolk världen över, även 
i Sápmi, har fått utstå – och fortsätter att lida under – omfattande orättvisor förorsakade 
av kolonisering. Det vill säga svenska statens gradvisa erövring av mark och vatten som 
dessförinnan nyttjats av samer (se bl.a. Cramér & Ryd, 2012). Det innebär att urfolk oftast 
möter stora utmaningar i sina ansträngningar för att skydda mark och vatten, i form av 
bland annat en ojämn maktbalans gentemot staten och olika exploatörer, diskriminerande 
lagstiftning, begränsade resurser för mobilisering, och beslutsprocesser som ignorerar urfolks 
rättigheter, kunskaper och perspektiv (se bl.a. Galvez m.fl. 2020; jfr. även Josefsen & Skogerbø, 
2021; Jackson, 2019). Detta är faktorer som i sig kan påverka förtroendet, exempelvis såg 
man i en studie från Kanada (Hwang, 2017) att urfolksgrupper hade lägre förtroende för 
samhällsinstitutioner jämfört med vad andra minoriteter i samhället har. Det låga förtroendet 
hos samer i Sverige till regeringen och dess institutioner, som tidigare har identifierats i 
studien kring sámediggi-valet (Nilsson m.fl. 2016), har delvis satts i relation till den pågående 
kolonialismen där samerna utsatts, och fortfarande utsätts, för orättvisa processer och 
strukturell diskriminering från svenska staten (Dahlberg & Mörkenstam, 2019). 

https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/entrugo/
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
http://t.ex
http://m.fl
http://m.fl
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Tidigare internationell forskning kring urfolks involvering i vattenförvaltning har visat hur en 
kolonial kontext lyfter specifika utmaningar som måste adresseras i studier kring förtroende. 
Exempelvis kan urfolk ofta uppleva att regler och rutiner som statens representanter anser vara 
allmänt accepterade, istället är starkt problematiska. Detta eftersom urfolken – i motsats till 
andra grupper i samhället – haft en begränsad möjlighet att vara med och bidra till regelverken 
(se Bernstein, 2005, i Jackson, 2019). Flera studier om urfolk och förvaltning av naturresurser 
poängterar vikten av ökad integrering i beslutsprocesser för ett mer effektivt och legitimt 
samarbete (Jackson, 2019; Galvez m.fl. 2020; Barber & Jackson, 2012). Forskningen kring 
naturresursförvaltningen i Sápmi har också återkommande lyft behovet av tydligare mekanismer 
för samiskt inflytande och en ökad kompetens om samisk kultur och samiska rättigheter 
hos statens och bolagens representanter (Kløcker Larsen & Raitio, 2019; Raitio m.fl. 2020). I 
Naturvårdsverkets rapport (Öhrman, Philip m.fl. 2019) lyftes även inflytande, kompetens och 
kunskap som viktiga faktorer för att bygga förtroende. Dessa faktorer för förtroende har således 
en särskild betydelse i en urfolkskontext och är därför intressanta för vår studie.

Inom naturresursförvaltning försöker statliga aktörer ofta att skapa förtroende för 
myndighetsutövandet genom olika former av dialog med berörda intressenter (se bla. Barber 
& Jackson, 2012; Gosnell m.fl. 2017). I Sverige kommer detta exempelvis till uttryck genom 
samrådsförfaranden inför beslut om miljötillstånd eller olika typer av aktörssamverkan relaterade 
till vattenresurser, exempelvis i form av vattenråd. Förväntningarna bakom den här typen av 
ansats är att utökad och tydligare kommunikation ska förbättra förtroendet från allmänheten 
(Idrissou m.fl. 2013). Ansatsen vilar även på en förhoppning om att medborgarnas deltagande 
kan göra det tydligt att beslutsprocesserna genomförs på ett rättvist och ärligt sätt och därvid 
öka acceptansen för både processen och besluten som tas (Ross m.fl. 2014). Ett sådant agerande 
kan emellertid vara problematiskt, genom att berörda urfolksgrupper exempelvis behandlas som 
intressenter och inte rättighetshavare eller om dialogen inte tillåter att berörda urfolksgrupper på 
allvar kan påverka myndigheternas beslut (Sarkki m.fl. 2021).

Från verksamhetsutövarnas sida finns även en växande global trend av att försöka bemöta 
protester från berörda urfolksgrupper genom att vidta frivilliga åtgärder som går utöver 
lagstadgade minimikrav (så kallad Corporate Social Responsibility, CSR, se Blowfield, 2005). 
Det kan exempelvis innefatta avtal för att hantera frågor kring rådighet eller ersättning för 
markintrång. Syftet från bolagens sida kan vara att skapa ökat förtroende från urfolksgrupper 
som annars påverkas negativt av deras verksamhet. Som Rousseau m.fl. (1998) poängterar kan 
dock formaliserade avtal som syftar till att kontrollera varandras beteende vara ett uttryck för 
just lågt förtroende – parter som verkligen har förtroende för varandra har oftast inte samma 
behov av att kontrollera varandras beteende. 

Urfolk har som kulturell grupp en särskild kollektiv anknytning till mark, vatten och naturresurser. 
En sådan anknytning och relation till en plats kan i sin tur påverka hur stor sårbarhet man 
upplever – kopplat till hur starkt man identifierar sig (Winter & Cvetkovich, 2010). När man 
inom den bredare forskningen kring förtroende talar om vikten av upplevd sårbarhet (Mayer 
m.fl. 1995; se även Rousseau m.fl. 1998; och Stern & Coleman, 2015) måste man alltså i en 
urfolkskontext sätta detta i förhållande till den kulturella anknytning som ett urfolk har till 
både platsen och de sociala relationerna. Exempelvis gör denna anknytning att kulturella 
värderingar kan skilja sig åt mellan urfolk och andra grupper i samhället, vilket i sin tur 
påverkar hur man anser att naturresurser bör nyttjas (jfr. t.ex. de Vries m.fl. 2014; Tumlison & 
Song, 2019). Eftersom vattenkraften varit etablerad i Sápmi i över 100 år finns det dessutom 
en kolonial historia som är viktig att ha klar för sig när man analyserar förtroendedynamiken. 
Etableringen av vattenkraften saknade överlag hänsyn till samiska rättigheter, och var bland 
annat präglad av den dåvarande lagstiftningen (1918 års vattenlag). Ett exempel på detta ges 
av Össbo och Lantto (2011) i deras beskrivning av länsstyrelsens och lappfogdens passivitet 
gentemot samerna runt Stuor Julevädno (Stora Luleälv) när dämningarna i Bårjåsområdet 
(Porjusområdet) beviljades tillstånd. Även vid senare utbyggnationer av vattenkraften i området 
har berörda samer inte haft någon betydelsefull påverkan på hur genomförandet gått till (Skarin, 
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opublicerad; se även Kløcker Larsen m.fl. 2020). Många av de orättvisor mot samerna som skedde 
under etableringen av vattenkraften lever alltså vidare än idag hos de vars föräldrar eller far- 
och morföräldrar drabbades. 

2 Härutöver är olika myndigheter delegerade särskilda vattenrelaterade uppdrag. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
är en myndighet som arbetar med frågor som rör berg, jord och grundvatten. De skriver bland annat föreskrifter och 
vägledningar för hur man ska förvalta grundvattnet för att uppnå kraven i vattendirektivet (Dir. 2000/60/EG, se SGU 2021). 
Svenska kraftnät ansvarar för vägledning i frågor som rör dammsäkerhet.

3. Vattenkraften i Sápmi 

Vattenkraften klassas som en förnyelsebar energikälla (Dir. 2009/28/EG, 2009, s. 27) och anses 
av regering och riksdag vara en viktig komponent för att Sverige ska kunna nå klimatmålen och 
förnybarhetsdirektivet (se bl.a. Rudberg, 2011). Vattenkraft är även fördelaktig i sin roll som stabil 
energikälla eftersom den på kort tid kan reglera produktionen efter det nationella energibehovet. 
Idag står vattenkraften för nästan hälften av Sveriges totala energiproduktion (45 % år 2020, 
enligt Energimyndigheten, 10/2 2021) av vilken cirka 80 % kommer från vattenkraften i Sápmi 
(ungefärlig uppskattning beräknad utifrån HaV, ER 2016:11, 2016).

3.1 Förvaltningens organisation
Förvaltningen av vattenkraften ingår som en del av vattenresursförvaltningen i Sverige, som är 
starkt påverkad av EU:s vattendirektiv (se bl.a. Vattenförvaltningsförordningen SFS 2004:660). 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på nationell nivå med att ta fram vägledningar 
och strategier för hur förvaltningen av vattenresurser ska genomföras. Sverige är indelat i fem 
vattendistrikt, efter avrinningsområden, där en länsstyrelse är utsedd till vattenmyndighet 
(dessa är länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och 
Kalmar) och som arbetar på regional nivå med vattenförvaltningen.2 Vattenmyndigheterna 
ansvarar för den regionala samverkan där kommuner, bolag, intresseorganisationer, 
friluftsintresserade, skogs- och jordbrukare, andra myndigheter och länsstyrelser ingår. Inom 
vattenmyndigheten finns en vattendelegation som är beslutande för vattenmyndigheten. 
Exempelvis beslutar de vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla i olika vattendrag. De som sitter i 
vattendelegationen är landshövdingen, som är ordförande, och olika experter som är utsedda av 
regeringen med tvååriga mandat. 

Vattenkraftens verksamhet (vattenkraftsbolagens verksamhet) är reglerad i tillstånd som 
beslutats i dom (vattendom). Vid ändringar eller tillägg i verksamheten, som exempelvis byte 
av turbin, måste verksamhetsutövaren (bolaget) få ett nytt tillstånd i en av Sveriges fem 
mark- och miljödomstolar. Dessa domstolar ingår i Sveriges ordinarie domstolssystem och kan 
överklagas till mark- och miljö-överdomstolen. Vattenkraftsbolagen ansvarar för sin verksamhet 
med tillhörande infrastruktur och att dessa följer verksamhetstillstånden (se bl.a. HaV, 2021). 
Verksamhetsutövaren är även skyldig att bekosta skador som orsakats av verksamheten, 
exempelvis skador som uppkommer vid dammbrott. De flesta tillstånd (nästan 90 %) för 
vattenkraft som finns idag baseras på 1918-års vattenlag eller äldre lagstiftning och saknar därför 
tillstånd enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) (se bl.a. SOU 2013:69, s. 329). Befintliga tillstånd saknar 
slutdatum och kan därför vara svåra att ändra (se t.ex. Rudberg m.fl. 2014).

I januari 2019 började nya regler att gälla för vattenkraften i Sverige med syftet att säkerställa 
att alla vattenkraftsanläggningar har moderna miljövillkor enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och 
därmed kraven i EU:s vattendirektiv (2000/60/EG). Med moderna miljövillkor menas tillstånd 
som inte är äldre än 40 år (Prop. 2017/18:243, s. 16 §27). Under en 20-årsperiod kommer mark- 
och miljödomstolarna därför att se över dessa tillstånd, i en process benämnd omprövning av 
vattenkraftens miljötillstånd. För genomförandet har HaV, tillsammans med Energimyndigheten 
och Svenska kraftnät, tagit fram en nationell plan (NAP) för hur omprövningen av vattenkraften 
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ska gå till (HaV, 2019) samt en vägledning för hur länsstyrelserna ska arbeta med regionala 
samverkansprocesser för varje avrinningsområde innan enskilda domstolsprövningar 
äger rum (HaV, 2020).

Eftersom vattenkraft klassas som en förnyelsebar energikälla och är en viktig komponent för 
Sverige i arbetet med att nå klimatmålen och förnybarhetsdirektivet anger NAP:en (HaV m.fl. 
2019) att miljöåtgärder i vattendrag med vattenkraftsanläggningar inte får medföra en större 
förlust än 2,3 % av medelårsproduktionen (Energimyndigheten & HaV 2014).3 Större anläggningar 
som producerar mycket el, och även klassas som kraftigt modifierade vattendrag, är med detta 
synsätt inte prioriterade för miljöåtgärder.4

3 Räknat på medelårsproduktionen år 2014, motsvarande ca 1,5 terawattimmar (Energimyndigheten & Havs- och 
vattenmyndigheten, 2014)

4 Kraftigt modifierade vatten är vattenförekomster med stora fysiska förändringar som är nödvändiga för att möjliggöra 
samhällets användande av vattenresurser, såsom storskalig vattenkraftsproduktion (HaV, 2016). 

5 För vidare läsning om samiska rättigheter och resursfrågor, se bl.a. Åhrén (2016) och Allard & Brännström (2021).

3.2 Bristande hänsyn till samiska rättigheter 
Urfolk världen över har under det senaste årtiondet upplevt ett ökat erkännande av sina 
rättigheter till traditionella marker och naturresurser. En viktig del av denna utveckling innefattar 
staters förståelse för skyldigheten att skydda urfolks materiella rättigheter till sin egendom och 
rätten att utöva sin kultur, samt urfolks processuella rättigheter till effektivt deltagande i beslut 
som berör dem (Åhrén, 2016). Företag förväntas också respektera dessa rättigheter, särskilt 
i situationer där stater inte själva efterlever sina skyldigheter (Ruggie, 2013). När det gäller 
vattenförvaltningen i Sverige föreligger det i dagsläget ett flertal problem sett ur ett samiskt 
rättighetsperspektiv. Nedan kommer vi att kort gå igenom några exempel på denna problematik.5 

Överlag är det otydligt var samiska frågor ska hanteras i vattenresursförvaltningen, och berörda 
samiska organisationer behandlas som övriga intresseorganisationer. Detta blev exempelvis 
tydligt i pilotprojekt Ljungan, en samverkansprocess utifrån omprövningen av vattenkraften i 
Ljungan där renskötselns frågor ingår i kategorin ”övriga intressen” (Undén m.fl. 2021). Det görs 
inte heller någon ansats till att säkerställa samisk representation i förvaltningen, exempelvis 
saknas samiska experter i vattendelegationerna för Bottenviken och Bottenhavet. 

NAP:en och vägledningen för regional samverkan saknar information om hur myndigheterna ska 
beakta samiska rättigheter. Exempelvis anges enbart att Sámediggi, tillsammans med övriga 
myndigheter, kan komma att ingå i samverkansprocesserna vid behov. Det är dock oklart hur 
Sámediggi ska kunna sköta detta ansvar givet att kunskapen om vattenkraftens konsekvenser 
och behoven som måste adresseras i omprövningarna vanligtvis finns lokalt hos samer och i 
enskilda samebyar. Dessa saknar i sin tur ofta kapacitet och ekonomiska medel att delta (se bl.a. 
Kløcker Larsen m.fl. 2017; Öhrman, Philip m.fl. 2019). Därutöver anger vägledningen för regional 
samverkan (HaV, 2020) att länsstyrelserna enligt vattenlagstiftningen (t.ex. förordning 1998:1388) 
inte ens har någon skyldighet att samråda med samebyar som berörda rättighetshavare. 

Detta perspektiv är symptomatisk för svårigheterna att integrera ett effektivt skydd för samiska 
rättigheter i förvaltningen av naturresurser i Sverige. Sektorslagstiftningen saknar alltjämt tydliga 
formuleringar kring samiska rättigheter, vilket skapar osäkerhet hos förvaltningsmyndigheterna 
kring deras skyldigheter (Kløcker Larsen & Raitio, 2019). Trots begränsningarna i 
vattenlagstiftningen anger andra delar av svensk lagstiftning tydligt myndigheternas 
skyldigheter att skydda samiska rättigheter, bland annat genom att ge möjlighet till inflytande. 
Detta är främst tydligt i minoritetslagen (SFS 2009:724) som tillsammans med regeringsformen 
(RF 1:2) tydligt anger skyldigheten att aktivt främja möjligheterna för det samiska folket 
att bevara och utveckla sin kultur. Domslutet i Girjasdomen (NJA 2020, s. 3) gav också en 
indikation om att statens institutioner kan vara skyldiga att följa internationella konventioner 
om urfolksrättigheter, även vid de tillfällen då normerna inte ännu har överförts i svensk lag 
(se t.ex. Allard & Brännström, 2021). 
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I en pilotstudie av Front Advokater (Wikland m.fl. 2019), om rennäringens skydd mot vattenkraftens 
markexploatering, argumenteras för att samebyar bör kunna hävda starka rättsliga anspråk i 
samband med omprövningarna. Detta bland annat eftersom de flesta tillstånden (vattendomar) 
oftast – som vi redogjort för ovan – helt ignorerat de skador som renskötseln fått utstå på 
grund av vattenkraften. Även i de fall där samebyar tecknat privaträttsliga avtal om ersättning 
kan det gå att argumentera för att avtalen inte längre ska gälla eftersom sådana avtal strider 
mot miljöbalkens nya krav. 

6 Sametinget, Samerådet och Svenska Samernas Riksförbund.

4. Metod

Datainsamlingen genomfördes genom en enkätstudie som riktade sig till den samiska 
befolkningen i Sverige. Nedan beskriver vi upplägget för enkäten samt dess distribution 
och analys. En viktig utgångspunkt för studien har varit forskningsetiska principer för 
urfolksforskning i en samisk kontext (se bl.a. Drugge, 2016). Som mekanism för samisk inflytande 
över studien bjöd vi in en referensgrupp bestående av experter från bland annat Sámediggi, 
Sámirađđi och Sámiid Riikkasearvi.6 Referensgruppen sammanträdde under två digitala 
videomöten för att ge vägledning till hur enkätfrågorna skulle utformas, och bidrog sedan till 
tolkningen av resultaten genom ett analysmöte och granskade ett utkast av denna rapport inför 
publicering. Upplägget för studien har godkänts av etikkommittén för samhällsvetenskaplig 
forskning vid Wageningen University, Nederländerna (koordinator för hela EnTruGo-projektet, där 
denna studie ingår). 

4.1 Enkätfrågor, distribution och analys 
Enkätfrågorna utvecklades med utgångspunkt i tidigare forskning om förtroende, som 
summerats ovan, inklusive de villkor som gäller för urfolk som samer i en kolonial kontext (avsnitt 
2). Frågeställningarna baserades på faktorer som vi kunde anta påverkar förtroende och är 
relevanta ur ett samiskt rättighetsperspektiv. Här redogör vi kortfattat för våra motiveringar kring 
frågorna (se tabell 1), och därefter hur enkäten distribuerades och analyserades. Slutversionen av 
enkätfrågorna finns att tillgå i bilaga A. 

Bland identifierade aktörer inom förvaltningen av vattenresurser valde vi att fokusera på 
länsstyrelser och vattenkraftsbolag. Detta eftersom de arbetar på lokal och regional nivå med 
frågor kring vattenkraft – och därför kan förväntas vara de organisationer som samer oftast 
kommer i kontakt med. Länsstyrelserna ska förhålla sig till aktuell lagstiftning och förordningar. 
De ansvarar för att samiska rättigheter beaktas, exempelvis genom sitt uppdrag att tillse 
att samiska intressen som renskötseln som allmänt och riksintresse efterlevs, och för frågor 
kring vattenkraft, såsom rådgivning, beredning, tillsyn och genomförande av åtgärder inom 
vattenkraftsverksamheten (se hemsidorna för länsstyrelserna och vattenmyndigheterna, se 
även RNL 1971:437). Vattenkraftsbolag har ett operativt ansvar över sin infrastruktur, såsom 
vattenkraftverk, dammar och tillhörande vägar och ska följa villkoren i sina miljötillstånd (se t.ex. 
Rudberg m.fl. 2014). 

Enkätfrågorna fokuserade på förtroendet för hur länsstyrelse och vattenkraftsbolag hanterar 
och agerar kring samiska rättigheter och bygger på teorier om hur oro påverkar förtroende 
samt faktorer som inflytande (möjlighet att påverka), kompetens och bemötande. Generellt 
institutionellt förtroende för regering, riksdag, länsstyrelse och kommun ingick tillsammans med 
demografiska bakgrundsfrågor. I tillägg fanns öppna svarsfält där respondenten kunde förtydliga 
eller lägga till ytterligare information för att nyansera enkätsvaren.
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Distribution av enkäten till den samiska befolkningen skedde inledningsvis genom 
sameföreningar och samebyar, där vi tog kontakt direkt via mejl och telefon samt använde oss av 
Sámirađđis och Sámiid Riikkasearvis kontaktnätverk. I vissa fall vidareförmedlade sameföreningar 
våra kontaktuppgifter för självanmälan till enkäten via deras sociala medier eller mejl. Ganska 
snart insåg vi dock att detta arbetssätt inte skulle ge tillräckligt stort antal respondenter, främst 
på grund av tidsbrist hos samebyar och sameföreningar. Vi kompletterade därför mejlutskicken 
med ett slumpmässigt urval från Sámediggis 2017 års röstlängd.7 Totalt digitaliserades 1600 
adresser som kontrollerades mot webbaserade telefonkataloger, såsom Ratsit eller Eniro m.fl. 
Adresser utomlands exkluderades. En konsultfirma (NordAnalys) skickade ut enkäten till 1500 
personer per post under hösten 2020, samt en påminnelse. 

För att kvalitetssäkra enkäten innehöll inbjudningarna en unik inloggning till enkäten. För att 
säkerställa anonymiteten (dvs. att vi som genomförde enkäten inte skulle veta vem som lämnade 
vilka svar) utformade vi de digitala enkätutskicken på två olika sätt beroende på om vi kunde 
få tillgång till respondentens mejladress eller inte. I de fall vi kunde få tillgång till mejladresser, 
antingen via sameföreningen/organisationen eller samebyn alternativt genom självanmälan 
via dem, genomfördes utskicken via Survey-Monkeys (numera Momentives) inbyggda 

7 Čoahkkinbeavdegirji 2020:12 (2020-09-21) §128 s. 19

Tabell 1. Sammanställning av motiveringen till enkätfrågorna. 

Fråga Innehåll Motivering

1–3 Oro för att vattenkraften påverkar samiska 
markanvändningsområden negativt och till 
vem man kopplar oron.

Respondenterna fick svara på hur oroliga de var att vattenkraften påverkade tio olika 
samiska markanvändningsområden negativt. Sedan fick respondenterna svara på till 
vem oron var kopplad, dem själva, sin sambo eller barn, föräldrar, annan släkting, mor-/
farföräldrar, tidigare generationer eller det samiska samhället i stort. Genom att inkludera 
tidigare generationer försökte vi öppna för ett historiskt perspektiv. Oron kopplad till 
det samiska samhället i stort inkluderas eftersom sårbarhet också kan uppfattas vara 
kopplat till hur sårbart individen upplever att samhället i stort är att påverkas negativt.

4–6 Förtroende för länsstyrelsen och 
vattenkraftsbolag. 

Dessa frågor undersökte vilket förtroende samer har till länsstyrelsens och 
vattenkraftbolagens agerande när det gäller samiska rättigheter. 

Utöver länsstyrelsens ansvar att tillse samiska rättigheter har även bolagen ett ansvar, 
som i viss utsträckning kan efterlevas genom frivilliga initiativ, t.ex. genom avtal om 
ekonomisk ersättning, stöd till kultur- och näringsutveckling, åtgärdande av befintliga 
skador eller förebyggande av ytterligare skador. 

7–8 Omprövningen av vattenkraft. Här frågade vi om man var medveten om att omprövningen ska äga rum och vilket 
förtroende man har för att processen ska komma att leda till ökad respekt för samiska 
rättigheter.

9 Generellt förtroende för regering, riksdag, 
länsstyrelse och kommun.

Dessa frågor undersökte det generella förtroendet och inkluderades främst för att 
möjliggöra en jämförelse med andra studier som på liknande sätt mätt generellt 
förtroende för offentliga institutioner. 

10–14 Förtroende för aktörer inom 
vattenresursförvaltningen och deras 
hantering av vattenrelaterade frågor och 
individuell riskuppfattning. Karaktären 
på frågorna var mer allmänt riktade mot 
vattenresurser och därför inte kopplade 
specifikt till vattenkraften.

Dessa frågor inkluderades för jämförande analyser med enkätstudier som genomförts i 
de tre andra länderna inom EnTruGo-projektet. De behandlas därför inte i denna rapport. 

15–17 Hur man upplever agerandet från länsstyrelse 
och bolag, i termer av: 

1) möjlighet att påverka beslut, 

2) kompetens i samiska rättigheter,

3) allmänt bemötande.

Dessa tre frågor formulerades utifrån tidigare forskning om förtroende och 
resursförvaltning i en urfolkskontext, inklusive från Sápmi (se avsnitt 2). Möjligheten att 
påverka beslut kan ses som en direkt följd av samiska rättigheter, medan kompetensen 
hos myndigheter och bolag kan ses som en möjlig förutsättning för att kunna beakta 
samiska rättigheter på ett meningsfullt sätt. Frågan om bemötande inkluderades 
för att fånga upp erfarenheter av interaktioner med myndigheter och bolag hos 
respondenterna.

18–23 Demografi Förtroende kan förväntas påverkas av demografiska effekter och därför inkluderades 
frågor om respondents kön, ålder, utbildning och vilket län hen bor i.
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funktion för utskick direkt till mejladresser. I de fall vi inte kunde få tillgång till mejladresser 
skickade sameföreningen/organisationen eller samebyn själva ut unika länkar till enkäten till 
sina medlemmar. Totalt gjordes 537 digitala utskick under våren och hösten 2020, med två 
påminnelser. Alla svaren från utskicken via post var också anonyma.

Totalt svarade 298 personer på enkäten, av totalt 2037 utskick.8 Detta motsvarar en 
svarsfrekvens på 14,6 %, vilket är relativt lågt jämfört med undersökningar på nationell nivå, men 
inte ovanligt för enkätstudier med urfolk (jfr. bl.a. Dahlberg & Mörkenstam, 2019; Wright, 2020). 
Exempelvis beskriver Wright m.fl. (2020) hur rekrytering av urfolksgrupper i enkätundersökningar 
kan undergrävas av barriärer såsom ett allmänt misstroende mot forskningen, som ses som en 
del av den koloniala strukturen. Värt att notera är även att vi endast gjorde ett påminnelseutskick 
för de enkäter som skickades ut via post till de 1500 slumpmässigt utvalda från Sámediggis 
röstlängd från 2017. Detta kan jämföras med studierna av sámediggi-valen (Nilsson m.fl. 2016, s. 
336), där sju påminnelser gjordes via post och tre påminnelser via telefon (se även Dahlberg & 
Mörkenstam, 2019).9 Det är samtidigt värt att notera att våra 298 respondenter motsvarar cirka 
3.3 % av Sámediggis röstlängd.10 

För att jämföra våra respondenters svar mot Sveriges befolkning överlag använde vi oss av 
statistik från SOM-mätningarna (Samhälle, Opinion och Medier [SOM], Göteborgs universitet, 
gu.se/som-institutet) och statistiska centralbyrån (SCB, scb.se) i likhet med Nilsson m.fl. (2016, 
2021) studier om sámediggi-väljarnas förtroende för Sámediggi. Respondenterna var jämnt 
fördelade mellan könen (kvinnor: 143, män: 146, annat: 3)11 och de flesta var i medelåldern.12

I regressionsanalyserna delade vi upp respondenterna i högutbildade (universitet > 3år, jfr. t.ex. 
SOM, 2018, s. 50) och jämförde mot övriga med medel/lägre utbildning (grundskola, gymnasium 
och annan utbildning). Enligt SCB (2020) har 44 % av Sveriges befolkning läst vidare efter 
gymnasiet och 29 % är högutbildade, vilket motsvarar 3 års eftergymnasial utbildning eller mer. I vår 
enkätundersökning har 52 % angett att de har 3 års universitetsutbildning eller mer, vilket betyder 
att högutbildade är något överrepresenterade i vår enkätstudie. Detta mönster sågs även i Nilsson 
m.fl. (2021, se bl.a. s. 22–25, se även s. 39–40) enkätstudie bland väljarna till Sámediggi. Den höga 
andelen av högutbildade som svarat på vår enkät stämmer överens med att högutbildade i större 
utsträckning svarar på enkätundersökningar, även inom urfolkssamhällen (se Wright, 2020). 

De flesta som svarat på enkäten har angett att de bor i Norrbottens län (141 st., ca 47 % av 
respondenterna), följt av Västerbottens län (67 st., ca 22,5 % av respondenterna), Stockholms län 
(33 st., ca 11 % av respondenterna) och Jämtlands län (15 st., ca 5 % av respondenterna), för övriga 
län låg det på mellan 1–7 personer per län (vilket motsvarar ungefär 1 % av respondenterna per 
län).13 För regressionsanalyserna skapade vi en variabel för om man bor i eller utanför Sápmi – 
boende i Sápmi här räknat som boende i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, 
Gävleborgs eller Dalarnas län (jfr. t.ex. Nilsson m.fl. 2016, s. 239, indelning av länstillhörighet). 

För analysen av enkäten har vi använt oss av en svarsskala från 0–10. Detta eftersom den 
skalan är den mest användbara skalan för att identifiera förtroende på nationell nivå, vilket 
tillåter oss att göra jämförelser med andra studier om förtroende, även internationella (van 
der Meer & Ouattara, 2019; Holmberg & Rothstein, 2020). Genom att ha en längre skala (0–10 
jämfört med 1–7) ökar man även detaljnivån och minskar risken för asymmetri (Leung, 2011). 
För tolkningen delades den 11-gradiga skalan i tre delar där 0–3 är lågt förtroende/oro, 4–6 är 
neutralt och 7–10 är högt förtroende/oro (se bl.a. Holmberg & Rothstein, 2020 som använder 

8 1500 genom ett slumpmässigt urval från Sámediggis röstlängd och 537 genom sameföreningar och samebyar.
9 Se även Nilsson m.fl. 2021, s. 152 med fyra påminnelseutskick.
10 Sámediggis röstlängd, med ca 9000 personer registrerade, är egentligen den enda officiella förteckningen som finns över 

samer i Sverige.
11 Regressionsanalyserna har använt variablerna för kvinna och man.
12 Åldersgrupper mellan 16–30 år: ca 10%, 30–40 år: ca 15%, 40–50 år: ca 20%, 50–60 år: ca 25%, 60–70 år: ca 20% och från 70 år 

och uppåt: ca 10%. Regressionsanalyserna använde kontinuerlig skala och inte åldersgrupperingar.
13 Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Hallands, Skånes, Sörmlands, Uppsalas, Värmlands, Västernorrlands, Västmanlands, Västra 

Götalands, Örebros och Östergötlands län.
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samma indelning). Vi analyserade vår data med regressionsmodeller (OLS) för att specifikt 
analysera sambanden mellan förtroende, upplevd oro, inflytande, kompetens och bemötande. I 
alla regressionsanalyser kontrollerade vi för demografiska effekter14 och analyserna genomfördes 
i statistikprogrammet R-studio (version 1.3.1093, se r-script, Bilaga D). Enkätsvaren presenteras 
dels som procentandelar, enligt ovan beskriven indelning av högt/lågt förtroende/oro för att få 
en överblick över resultaten, samt med resultaten från regressionsanalyserna och tolkningen av 
dem. Alla resultat från regressionsanalyserna med modellbeteckningar finns att tillgå i bilaga B. 
För att få en tydligare bild över variationen av våra data presenterar vi alltid ett konfidensintervall 
på 95 % i anslutning till redovisade medelvärden. Dessutom har vi inkluderat några citat från 
respondenterna för att exemplifiera och tolka deras svar.

14 Kön, utbildning, ålder och boende i eller utanför Sápmi (jfr. t.ex. Nilsson m.fl. 2016, inkludering av demografiska variabler och; 
Djerf-Pierre & Wängnerud, 2014, s. 66).

15 Nyttjande av vatten-, mark- och naturresurser.
16 Dessa faktorer har en hög förklaringsgrad, se Bilaga B.

5. Enkätresultat: Samers förtroende för förvaltningen av 
vattenkraft 

Enkäten visade på flera tydliga mönster som vi beskriver i detta avsnitt. Dessa handlar främst 
om en hög oro för att samiskt bruk15 påverkas negativt av vattenkraften, ett lågt förtroende för 
att länsstyrelse och vattenkraftsbolag skyddar respektive respekterar samiska rättigheter, och 
en uppfattning om begränsad möjlighet till inflytande (möjlighet att påverka beslut i frågor kring 
vattenkraft) samt låg kompetens och bristfälligt bemötande hos aktörerna. Resultaten visar 
också att upplevt inflytande, kompetens och bemötande spelar en stor roll för förtroendet.16 
Enkäten visade även på vissa intressanta avvikelser från traditionell teori om hur förtroende 
byggs upp och påverkas av demografiska variabler (t.ex. kön, ålder, utbildningsnivå och huruvida 
man är boende i eller utanför Sápmi). Vid presentation av enkätresultaten använder vi även citat 
från enkätens öppna svarsalternativ.

5.1 Generellt lågt förtroende för statliga institutioner
Förtroendet för Sveriges regering, riksdag, kommuner och länsstyrelser ligger relativt lågt i vår 
enkätstudie (se tabell 2). Även i jämförelse med andra mätningar av förtroende, exempelvis SOM-
mätningarna på Sveriges befolkning (Falk, 2020; Andersson & Oscarsson, 2020) och sámediggi-
väljarna i Nilsson m.fl. (2016, 2021). Detta trots att andelen högutbildade, som ofta har högre 
förtroende (Holmberg & Rothstein, 2018), är överrepresenterade i vår enkätstudie. Samtidigt 
visar våra resultat i likhet med Nilsson m.fl.. (2016, s. 241) på ett lägre förtroende för de svenska 
institutionerna jämfört med den svenska befolkningen i stort. I tabell 2 nedan presenteras våra 
enkätresultat i procentandelar samt medelvärdet med 95 % konfidensintervall för det generella 
förtroendet för regering, riksdag, länsstyrelse och kommun.

Institution Lågt (%) Högt (%) Medelvärde [konfidensintervall]

Regering 58 16 3.3 [3, 3.6]

Riksdag 48 20 3.8 [3.5, 4.2]

Länsstyrelse 56 16 3.5 [3.2, 3.8] 

Kommun 58 14 3.2 [2.9, 3.5]

Tabell 2. Generellt förtroende för regering, riksdag, länsstyrelse och kommun. Enkätsvaren med lågt (0–3) respektive högt (7–10) generellt förtroende 
angett i procentandelar samt medelvärdet med 95 % konfidensintervall (nedre och övre gränsvärde). Antal respondenter: 298.
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5.2 Hög oro för påverkan på samiskt bruk 

17 Medelvärdet med 95 % konfidensintervall [nedre, övre gränsvärde] av medeloron 6.9 [6.6, 7.1], antal respondenter 297.

Generellt sett har våra respondenter hög oro för att samiskt bruk ska påverkas negativt 
av vattenkraften, med ett medelvärde kring 6.9 på orosskalan (se även tabell 3).17 Närmare 
70 % av respondenterna anger att de har hög oro för negativ påverkan på 7 av 10 samiska 
markanvändningsområden på grund av vattenkraften. De olika samiska bruken man hade högst 
oro för var de som direkt kan kopplas till försvårande förutsättningar för renskötselarbetet, såsom 
säkra färdvägar och störningar orsakade av ökad aktivitet i området (jfr. tabell 3, se även citat i 
box 1). Paralleller kan här dras till Sámediggis kunskapssammanställning om samers psykosociala 
hälsa (Stoor, 2016, s. 49) där det framgår att unga vuxna samer känner en stor oro för att inte 
kunna fortsätta med renskötseln i framtiden. En oro för att vattenkraften ska påverka samiskt bruk 
negativt kan vara en del av en större problembild kopplad till de kumulativa effekterna av alla de 
exploateringar som undergräver förutsättningarna för samiskt bruk (Kløcker Larsen m.fl. 2016).

BOX 1. CITAT FRÅN ENKÄTENS ÖPPNA SVARSFÄLT.

”Svaga isar p.g.a. reglerat vatten, det är svårt för fisken att vandra, förfäders hemplatser 
är bortträngda och överfyllda med vatten, det är svårt att fiska i konstant grumligt 
vatten…, näten blir trasiga av drivved från gamla träd som hamnat under vattenytan vid 
dämning m.m. Allt detta och ingenting får vi som kompensation, varken vi i byn eller 
kommunen som går back. Det är min verklighet varje dag…”

Tabell 3. Oro kopplad till samiskt bruk. Anger procentandel som svarat att de har hög oro (7–10 på skalan) respektive ingen eller låg oro (0–3 på skalan) samt 
medelvärdet med 95 % konfidensintervall (nedre och övre gränsvärde) till att samiskt bruk påverkas negativt av vattenkraften. Antal respondenter: 298.

Samiska markanvändningsområden Ingen/låg (%) Hög oro (%)
Medelvärde 

[konfidensintervall]

Landskapet och naturens välmående överlag (t.ex. biologisk mångfald, både 
på land och i vatten)

12 67 7.2 [6.8,7.5]

Kulturellt- och spirituellt viktiga platser (t. ex. heliga platser, gravplatser, 
fornminnen)

15 70 7.2 [6.9, 7.6]

Störningar kopplade till ökad aktivitet (både industriell och mänsklig, t.ex. 
kopplat till tillgänglighet)

13 70 7.2 [6.9, 7.6]

Boplatser (nuvarande eller historiska) 13 70 7.2 [6.9, 7.6]

Jakt 21 48 6.1 [5.8, 6.5]

Fiske 13 68 7.2 [6.8, 7.5]

Insamling av bär, svamp och växtmaterial 28 42 5.5 [5.2, 5.8]

Förändrade möjligheter för traditionell renskötsel (t.ex. passage/flyttväg, 
betestillgång)

11 77 7.8 [7.5, 8.1]

Färdvägar och säkerhet (t.ex. kopplat till vattenpåsläpp, isförhållanden) 8 78 8.0 [7.7, 8.3]

Insamling av slöjdmaterial 28 37 5.2 [4.9, 5.6]
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På frågan om till vem man kopplar sin oro anger 73 % hög oro för det samiska samhället i stort, 
vilket kan tolkas som en oro för det kollektiva (tabell 4). Det finns även en något större andel med 
hög oro kopplad till sin egen situation, sin sambo eller barn, alternativt annan släkting, där 55–63 
% har hög oro (medan ca 20 % har angett lägre oro). Detta kan delvis bero på att familjen (veahka) 
ofta även inbegriper kusiner och andra släktingar och att man ofta hjälps åt och samarbetar 
inom familjen. Vi ser även att oron är mindre kopplad till föräldrar eller mor- och farföräldrar. 
Anledningen kan vara att man inte direkt kopplar oron till ens föräldrar eller mor- och farföräldrar 
eftersom de inte längre finns kvar i livet. Ser man på oron kopplad till tidigare generationer är 
fördelningen relativt jämn mellan vilka som anger hög respektive låg oro (båda ca 40 %). Flera 
respondenter beskriver i enkätens öppna svarsalternativ förlusten och sorgen hos tidigare 
generationer, och hur den fortsatt påverkar dagens generationer, se box 2. 

Tabell 4. Vem man kopplar sin oro till. Procentandelar av, till vem och till vilken grad (låg grad 0–3, hög grad 
7–10) man kopplar oron för vattenkraftens negativa påverkan på samiskt bruk.

Oron kopplad till … Ingen/låg (%) Hög grad (%)

Mig själv, min sambo och/eller mina barn 23 55

Mina föräldrar 48 33

Annan släkting 20 63

Mina mor-/farföräldrar 55 31

Tidigare generation(er) i släkten 41 43

Samiska samhället i stort 13 73

BOX 2. CITAT FRÅN ENKÄTENS ÖPPNA SVARSFÄLT.

”Det gör ont att veta hur lurade våra föräder blev. Hur deras boplatser/kåtor, renhagar, 
betesmarker och mjölkvallar hamnade under vatten och dom tvingades flytta. 
Ersättningen var minimal i relation till vad som blev förstört för all framtid och som 
kommer påverka alla kommande generationer. Vi ser idag hur det påverkar oss och det 
är ingen positiv påverkan.”

”Min hemplats där jag vistas sommartid är direkt påverkad av fördämning med kraftverk 
vilket slagit sönder både byn (bokstavligen och socialt) och förstört livskvalitet och 
hälsa för många. En tragedi för generationer.”

”Under senaste vattenkraftutbyggnaden … dämdes det över minst fem byar bara inom 
vårt område där människorna blev tvingade att lämna hus och hem. Deras bästa marker 
dränktes under en ny sjö som dessutom vid lågvattnet, som vid denna tidpunkt på året, 
uppvisar ett fruktansvärt sår i naturen. För att inte tala om alla gravar och ovärderliga 
historiska lämningar som förstördes …”
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5.3 Lågt förtroende för länsstyrelser och vattenkraftsbolag

18 68 % angav lågt förtroende [0–3 på svarsskalan] jämfört med 8 % som angav högt förtroende [7–10 på svarsskalan].
19 73 % angav lågt förtroende jämfört med 6 % som angav högt förtroende.

Förtroendet för både länsstyrelsens och vattenkraftsbolagens hantering av samiska rättigheter 
är lågt i vår enkätstudie (se tabell 5). Andelen som svarat att de har högt förtroende för att 
länsstyrelsen skyddar samiska rättigheter, när de arbetar med uppgifter relaterade till vattenkraft, 
är endast 13 %, medan 59 % svarar att de har lågt förtroende (se tabell 5). Länsstyrelsen är 
en bred organisation vilket gör att respondenterna kan ha svarat utifrån hur de generellt 
sett värderar länsstyrelsens hantering av sina uppgifter (jfr. Hamm m.fl. 2013). Oavsett om 
respondenten svarat utifrån ett bredare perspektiv, exempelvis om samiska rättigheter i frågor 
om rovdjur eller mineralutvinning, kvarstår dock det faktum att förtroendet för länsstyrelsen är 
lågt (jfr. med det generella förtroendet för länsstyrelsen, se tabell 2).

Närmare tre fjärdedelar anger att de har lågt förtroende för vattenkraftsbolag, både när det gäller 
att respektera samiska rättigheter när de sköter sina uppgifter som följer av miljölagstiftningen18 
och när det gäller att ta egna frivilliga initiativ för att tillgodose samiska rättigheter.19 Det låga 
förtroendet för vattenkraftsbolagen kan möjligen till viss del förklaras med att deras intresse 
för vatten- och markanvändning går stick i stäv med stora delar av den samiska befolkningens 
(jfr. även med resultaten om oro för negativ påverkan på samiskt bruk i tabell 3). Skillnader i hur 
man anser att en naturresurs, som vatten, ska nyttjas är en faktor som tidigare visat sig påverka 
förtroendet negativt (se bl.a. de Vries m.fl. 2014). Tidigare studier har dock poängterat att 
skillnaderna i perspektiv eller intresse inte nödvändigtvis behöver skada förtroendet, eftersom 
förtroendet även påverkas av huruvida man lyckas bemöta motpartens perspektiv och rättigheter 
på ett respektfullt sätt (se bl.a. Ross m.fl. 2014; jfr. även Barber & Jackson, 2012). 

Tabell 5. Förtroende för att samiska rättigheter skyddas och respekteras. Procentandelar som svarat lågt (0–3 på skalan) respektive högt (7–10 på 
skalan) förtroende eller vet ej samt medelvärdet av förtroendet, med 95 % konfidensintervall (nedre och övre gränsvärde), för länsstyrelsens och 
bolagens arbete med att skydda och respektera samiska rättigheter. Antal respondenter: 298. Svar ”vet ej” är inte medräknade i medelvärdet och 
konfidensintervallet. 

Förtroende för att samiska rättigheter skyddas och 
respekteras

Inget/lågt (%) Högt (%) Vet ej (%)
Medelvärde 

[konfidensintervall]

Vilket förtroende har du till att din länsstyrelse skyddar samiska 
rättigheter när de arbetar med uppgifter relaterade till vattenkraft?  
(t.ex. rådgivning, samverkan och tillsyn samt yttranden som 
remissinstans)

59 13 6 3.1 [2.8, 3.5]

Vattenkraftsbolag har enligt miljölagstiftningen ansvar att sköta sin 
infrastruktur och drift (vattenkraftverk, dammar och vägar) enligt 
villkoren i sina miljötillstånd. 
 
Vilket förtroende har du till att vattenkraftsbolagen respekterar samiska 
rättigheter när de utför dessa uppgifter enligt lag?

68 8 3 2.6 [2.3, 3.0]

I många fall tar svensk miljölagstiftning inte hänsyn till samiska 
rättigheter, därför kan det krävas egna, frivilliga initiativ av bolagen för 
att tillgodose dessa. (t.ex. genom avtal om ekonomisk ersättning, stödja 
kultur- och näringsutveckling, åtgärda befintliga skador eller förebygga 
ytterligare skador). 
 
Vilket förtroende har du till att vattenkraftsbolag respekterar samiska 
rättigheter genom sådana frivilliga initiativ? 

73 6 4 2.2 [1.9, 2.6]
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Endast 35 % av respondenterna svarade att de var medvetna om att en omprövning av vattenkraften 
skulle äga rum (65 % svarade nej). På frågan om vilket förtroende man har för att omprövningarna av 
vattenkraften kommer att leda till förbättrad respekt för samiska rättigheter svarade 9 % att de hade 
högt förtroende och 65 % att de hade lågt förtroende. Vi ser alltså att lagändringen, som trädde i kraft 
i januari 2019, över ett år senare inte nått ut till våra respondenter i Sápmi. Vi kan även spekulera kring 
att de negativa erfarenheter som många av respondenterna uttrycker angående förvaltningen av 
vattenkraften (se avsnitt 5.2 ovan) gör dem mindre benägna att ha förtroende för att den kommande 
omprövningen kan bidra till ökad respekt för samiska rättigheter.

5.4 Tydligt att oro, inflytande, kompetens och bemötande påverkar 
förtroendet

Resultaten visar att förtroendet för länsstyrelse och vattenkraftsbolag påverkas av en oro över 
negativ påverkan på flera olika samiska bruk samt en upplevd brist på inflytande, kompetens och 
bemötande hos aktörerna. 

I tabell 6 nedan presenteras procentandelarna som angett 0–3 på svarsskalan (dåligt/
lågt), 7–10 på svarsskalan (god/hög) eller vet ej, samt medelvärdet av förtroendet med 95 
% konfidensintervall på frågorna om hur man anser att länsstyrelse och vattenkraftsbolag 
i) ger möjlighet att påverka beslut i frågor kring vattenkraft (inflytande), ii) har kompetens i 
samiska rättigheter, och iii) hur väl man upplever deras bemötande. Resultaten visar att en 
stor andel anser att länsstyrelse och vattenkraftsbolag inte ger dem tillräckliga möjligheter till 
inflytande, att dessa aktörer överlag upplevs ha låg kompetens i samiska rättigheter och att 
deras bemötande är bristfälligt.

Uppfattning av aktörerna   Dåligt/lågt (%) God/hög (%) Vet ej (%)
Medelvärde 

[konfidensintervall]

Hur mycket anser du att följande aktörer ger 
dig möjlighet att påverka beslut i frågor kring 
vattenkraft?

Din länsstyrelse 67 7 12 2.2 [1.9, 2.5]

Vattenkraftsbolag 74 6 10 1.7 [1.4, 2.0]

Hur stor kompetens i samiska rättigheter 
anser du att följande aktörer med ansvar för 
vattenkraft har?

Din länsstyrelse 54 15 8 3.5 [3.2, 3.8]

Vattenkraftsbolag 66 8 12 2.3 [1.9, 2.6]

Hur väl upplever du att följande aktörer 
bemöter dig?

Din länsstyrelse 30 13 39 4.0 [3.6, 4.4]

Vattenkraftsbolag 38 7 45 2.9 [2.5, 3.3]

Tabell 6. Förtroendefaktorer. Respondenternas uppfattning om aktörernas, inom förvaltningen av vattenkraften, hantering av tre faktorer som påverkar 
förtroende, svaren presenteras i procentandelar för dåligt/bra och vet ej samt medelvärdet av förtroendet med 95 % konfidensintervall (nedre och övre 
gränsvärde). Antal respondenter: 298. Svar ”vet ej” är inte medräknade i medelvärdet och konfidensintervallet.

I regressionsanalyser testade vi hur förtroendet för att länsstyrelser och vattenkraftsbolag 
skyddar respektive respekterar samiska rättigheter svarar mot de tre listade faktorerna ovan. 
Resultaten visar att relationen är signifikant positivt korrelerad. Vilket innebär att ju större 
möjlighet att påverka beslut (ju mer inflytande man har) i frågor kring vattenkraft,20 ju högre 

20 N5 [vattenkraftsbolag respekterar samiska rättigheter], est: 0.69, SE: 0.059, p=0, df: 248, R2: 0.38; M22 [vattenkraftsbolag 
tar egna frivilliga initiativ för att tillgodose samiska rättigheter], est: 0.73, SE: 0.05, p=0, df: 247, R2: 0.46; M31 [länsstyrelsen 
skyddar samiska rättigheter], est: 0.72, SE: 0.06, p=0, df: 240, R2: 0.37, se bilaga B.
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kompetens anser man att länsstyrelse och vattenkraftsbolag har i samiska rättigheter21, och ju 
bättre man upplever deras bemötande22 – desto högre förtroende har man för dem.

Liknande regressionsanalyser genomfördes för att testa vilken roll som oron för negativ 
påverkan på samiskt bruk har för förtroendet. För dessa analyser använde vi medelvärdet av 
oron beräknat på samtliga samiska bruk (se tabell 1 för de olika samiska bruken, se även bilaga 
C för datahantering och beräkning av medelvärdet). Resultaten visade på en signifikant negativ 
korrelation mellan medelvärdet för oron och förtroendet för att länsstyrelsen skyddar samiska 
rättigheter, och att vattenkraftsbolag respekterar eller tar egna frivilliga initiativ för att tillgodose 
samiska rättigheter. Detta visar på ett mönster där respondenter som uttrycker hög oro för 
negativ påverkan på samiska bruk även har lågt förtroende, och vice versa.23

21 N6 [vattenkraftsbolag respekterar samiska rättigheter] est: 0.72, SE: 0.05, p=0, df: 244, R2: 0.477; M23 [vattenkraftsbolag tar 
egna frivilliga initiativ för att tillgodose samiska rättigheter] est: 0.70, SE: 0.045, p=0, df: 241, R2: 0.50; och M34 [länsstyrelsen 
skyddar samiska rättigheter] est: 0.65, SE: 0.05, p=0, df: 249, R2: 0.36, se bilaga B.

22 N7 [vattenkraftsbolag respekterar samiska rättigheter] est: 0.69, SE: 0.06, p=0, df: 149, R2: 0.45; M24 [vattenkraftsbolag 
tar egna frivilliga initiativ för att tillgodose samiska rättigheter] est: 0.69, SE: 0.059, p=0, df: 149, R2: 0.468; och M35 
[länsstyrelsen skyddar samiska rättigheter] est: 0.53, SE: 0.06, p=0, df: 165, R2: 0.268, se bilaga B. 

23 Medelvärdet för oro påverkar förtroendet till att: N4 [vattenkraftsbolag respekterar samiska rättigheter], est: -0.69, SE: 0.059, 
p=0, df: 275, R2: 0.36; M15 [vattenkraftsbolag tillgodoser samiska rättigheter med egna frivilliga initiativ], est: -0.767, SE: 0.05, 
p=0, df: 268, R2: 0.47; och M26 [länsstyrelsen skyddar samiska rättigheter], est: -0.66, SE: 0.06, p=0, df: 264, R2: 0.29, se 
r-script (bilaga D) och bilaga B.

24 Mk, est: -1.6, SE: 0.28, p<0.01, df: 282, R2: 0.096, se bilaga B.
25 N1, est: 1.17, SE: 0.35, p<0.01, df: 276, R2: 0.05, se bilaga B.
26 M13, est: 0.78, SE: 0.33, p<0.05, df: 273, R2: 0.035, se bilaga B.
27 Mx, est: -0.002, SE: 0.009, p>1, df: 282, R2: 0.096, se bilaga B.

5.5 Variationer i förtroende beroende på demografi
Regressionsanalyser (OLS, se bilaga B) genomfördes för att få en uppfattning om vilken roll de 
demografiska effekterna av kön, ålder, utbildning och tillhörighet (dvs. om man anger sig som 
boende inom eller utanför Sápmi), har för förtroendet att länsstyrelse och vattenkraftsbolag 
skyddar och respekterar samiska rättigheter, samt över oron för negativ påverkan på samiskt 
bruk, inflytande (möjlighet att påverka beslut i frågor kring vattenkraft), kompetens i samiska 
rättigheter, och bemötande. Överlag har de demografiska effekterna ingen större förklaringsgrad 
i våra regressionsanalyser men visar här på en del intressanta skillnader jämfört med traditionella 
teorier om hur demografiska effekter påverkar förtroende. Nedan presenteras de samband vi 
kunnat se i vår enkätstudie.

Våra resultat visar att kvinnor har högre oro än män,24 vilket även stämmer överens med nationell 
(Djerf-Pierre & Wängnerud, 2014, s. 62) och internationell forskning om oro och riskuppfattningar, 
där kvinnor vanligtvis har högre oro än män (se Bard och O’Connor, 1997; Flynn m.fl. 1994; 
Slovic, 1999, i Djerf-Pierre & Wängnerud, 2014, s. 60; se även Tumlison & Song, 2019). Däremot 
framgår det i analyserna att män har signifikant högre förtroende, jämfört med kvinnor, till att 
vattenkraftsbolag respekterar samiska rättigheter25 och själva tar egna frivilliga initiativ för 
att tillgodose samiska rättigheter.26 Detta skiljer sig från nationell forskning för förtroendet för 
Sveriges institutioner (riksdagen, partierna, Europaparlamentet) för vilka kvinnor har högre 
förtroende än män (Djerf-Pierre & Wängnerud, 2014, s. 66–67). Anledningen kan dels vara att 
man inte ser på ett bolag och en myndighet (institution) på samma sätt – de representerar olika 
sektorer. Vi såg exempelvis ingen sådan skillnad mellan könen när det gällde förtroendet för att 
länsstyrelsen skyddar samiska rättigheter.27 Men skillnaden kan även bero på samhällsnormer 
och könsroller, exempelvis är renskötseln starkt mansdominerad vilket gör att männen kanske är 
de som främst har kontakt med vattenkraftsbolagen och därmed kan skapa personliga kontakter 
som bygger förtroende (jfr. Holmberg & Weibull, 2014 om att närhet och personliga erfarenheter 
förväntas bygga förtroende). I vår enkätundersökning angav exempelvis fler kvinnor (50 %) än 
män (40 %) att de inte visste hur vattenkraftsbolag bemötte dem, vilket skulle kunna vara ett 
tecken på att de inte har någon personlig relation.

Högre ålder spelar in på förtroendefaktorn kompetens – hur stor kompetens man anser 
att aktörer inom vattenkraftsförvaltningen har i samiska rättigheter. Äldre anser att både 
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länsstyrelse28 och vattenkraftsbolag29 har större kompetens i samiska rättigheter jämfört med 
vad yngre anser. Samma mönster ser vi för förtroendet till att länsstyrelsen skyddar30 och 
vattenkraftsbolag respekterar31 samiska rättigheter. Om man ser på annan forskning i Sverige om 
förtroende för institutioner brukar yngre vara de som har högst samhällsförtroende, det vill säga 
har högt förtroende för flera olika institutioner (Holmberg & Weibull, 2014). 

Män med högre utbildning upplever att länsstyrelsen bemöter dem signifikant bättre än vad 
män med lägre utbildning tycker.32 I tillägg tenderar män med högre utbildning att anse att 
länsstyrelsen har större kompetens i samiska rättigheter än vad män med lägre utbildning anser.33 
Inom teoribildningen är högre utbildning något som vanligtvis påverkar förtroendet positivt 
(Holmberg & Rothstein, 2018), och både kompetens och bemötande är faktorer som påverkar 
förtroende, så resultaten här stämmer överens med tidigare forskning. 

Däremot ser vi att kvinnor med högre utbildning, tillskillnad från kvinnor med lägre utbildning, 
anser att länsstyrelse och vattenkraftsbolag har signifikant sämre kompetens i samiska 
rättigheter.34 Det finns alltså en skillnad mellan kvinnor beroende på utbildningsnivå om hur 
man uppfattar länsstyrelsens kompetens i samiska rättigheter. Kvinnor med högre utbildning 
anser även att vattenkraftsbolag ger dem signifikant sämre möjligheter att påverka beslut i 
frågor kring vattenkraft,35 och anser sig bli bemötta på ett signifikant sämre sätt36 – jämfört med 
kvinnor med lägre utbildning. Vi ser även att kvinnor med högre utbildning (jämfört med kvinnor 
med lägre utbildning) har signifikant lägre förtroende för att länsstyrelsen skyddar samiska 
rättigheter37 och för att vattenkraftsbolag tar egna frivilliga initiativ för att tillgodose samiska 
rättigheter.38 Detta skiljer sig från teorin om att högre utbildning vanligtvis är korrelerat med 
högre förtroende. Å andra sidan har det visat sig att ju mer kunskap man har om hur processerna 
för naturresursutvinning går till desto större sannolikhet är det att man har en negativ attityd 
till dessa processer (Tumlison & Song, 2019). Vilket på sätt och vis kan ses som motsägelsefullt 
eftersom transparens och informationsutbyte är viktiga delar i att bygga förtroende, men det 
kräver att processen utförs på ett rättvist sätt (Ross m.fl. 2014). Vi har ovan redogjort för hur 
tidigare forskning belyst de omfattande orättvisor som präglar vattenkraften i Sápmi. Vi kan här 
spekulera i att utbildning också, tvärtemot vad teoribildning om förtroende vanligtvis antar, kan 
bidra till en bättre förmåga att förstå problemen i dagens förvaltning av vattenkraften sett ur ett 
samiskt rättighetsperspektiv.

En liknande dynamik kan möjligen observeras i kopplingen mellan respondenternas geografiska 
tillhörighet och synen på hur väl man anser att sin länsstyrelse och vattenkraftsbolag ger 
en möjlighet att påverka beslut i frågor kring vattenkraft. Boende inom Sápmi ansåg att 
länsstyrelse39 och vattenkraftsbolag40 gav dem signifikant sämre möjligheter att påverka beslut 
i frågor kring vattenkraft – jämfört med vad boende utanför Sápmi ansåg. En sådan dynamik kan 
möjligtvis bero på att man i större utsträckning påverkas av, och därför har bättre vetskap om, 
beslut i frågor kring vattenkraft om man bor inom Sápmi. Jämför exempelvis med Nilsson m.fl. 
(2021, s. 25) som föreslår att valdeltagandet i Sámediggi hänger ihop med om man påverkas av 
besluten som Sámediggi har i sitt uppdrag eller ej. Vilket innebär att ju mer man påverkas av ett 
beslut desto mer villig är man att delta eller engagera sig. På samma sätt finns det anledning att 
tro att boende inom Sápmi i större utsträckning påverkas av vattenkraft. Vilket i sig kan vara ett 
orosmoment, men även innebära att boende inom Sápmi har erfarenheter och god insyn i hur 

28 B4, est: 0.03, SE: 0.01, p<0.01, df: 261, R2: 0.035, se bilaga B.
29 B3, est: 0.0.028, SE: 0.01, p<0.05, df: 248, R2: 0.02, se bilaga B.
30 Mx, est: 0.026, SE: 0.01, p<0.05, df: 265, R2: 0.026, se bilaga B.
31 N1, est: 0.024, SE: 0.01, p<0.05, df: 276, R2: 0.05, se bilaga B.
32 B6, est: 1.28, SE: 0.02, p<0.05, df: 91, R2: 0.015, se bilaga B.
33 B4.2, est: 0.87, SE: 0.51, p=0.09, df: 130, R2: 0.034, se bilaga B.
34 B4.1 [länsstyrelse], est: -1.11, SE: 0.44, p<0.05, df: 127, R2: 0.098; B3.1 [vattenkraftsbolag], est: -1.08, SE: 0.45, p<0.05, df: 117, R2: 

0.064, se bilaga B.
35 B1.1, est: -0.93, SE: 0.42, p<0.05, df: 118, R2: 0.056, se bilaga B.
36 B5, est: -1.55, SE: 0.65, p<0.05, df: 66, R2: 0.054, se bilaga B.
37 Mx.1, est: -0.93, SE: 0.46, p<0.05, df: 125, R2: 0.058, se bilaga B.
38 M13.1, est: -0.88, SE: 0.41, p<0.05, df: 129, R2: 0.045, se bilaga B.
39 B2, est: -0.96, SE: 0.39, p<0.05, df: 248, R2: 0.047, se bilaga B.
40 B1, est: -0.85, SE: 0.39, p<0.05, df: 253, R2: 0.009, se bilaga B.
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både länsstyrelse och vattenkraftsbolag arbetar med samiska rättigheter. Det låga förtroendet 
vi ser i vår enkätstudie kan därför tolkas som att både länsstyrelse och vattenkraftsbolag inte 
skyddar eller tillgodoser samiska rättigheter på ett förtroendeingivande sätt. 

6. Slutsatser 

Denna rapport har presenterat en överblick av faktorer som påverkar förtroendet för 
förvaltningen av vattenkraften i Sverige och som har betydelse i en urfolkskontext. Rapporten 
bidrar till att fylla flera kunskapsglapp. Dels vad angår förståelsen för urfolks perspektiv i 
forskningen om medborgerligt förtroende (Jackson, 2019 etc.), dels angående förståelsen om 
urfolks förtroende för vattenförvaltning i forskningen internationellt (t.ex. Barber & Jackson, 2012 
etc.). Som nämnts inledningsvis finns endast ett fåtal studier som behandlar samers förtroende 
i relation till andra miljö- och naturfrågor (Nilsson m.fl. 2016, 2021; Öhrman, Philip m.fl. 2019) och 
denna studie bör därför även vara intressant för pågående debatter om förvaltningen av vatten-, 
mark- och naturresurser i Sápmi överlag.

Den viktigaste slutsatsen i denna rapport är att det genomgående råder ett mycket lågt förtroende 
hos våra samiska respondenter för aktörerna inom vattenkraftsförvaltningen, i denna studie 
representerat av länsstyrelserna och vattenkraftsbolagen. Resultaten visar också att viktiga 
drivkrafter bakom detta låga förtroende är en stor oro för vattenkraftens negativa påverkan på 
samiskt bruk, samt erfarenheter av att länsstyrelser och vattenkraftsbolag ger samer begränsade 
möjligheter att påverka, att de saknar kompetens om samiska rättigheter och allmänt inte upplevs 
bemöta samiska aktörer på ett meningsfullt sätt. Dessa faktorer hade höga förklaringsgrader till 
förtroendet vi såg bland våra respondenter (se avsnitt 5 och bilaga B). Enkäten visade även på 
vissa intressanta avvikelser från traditionell teori om hur förtroende byggs upp och påverkas av 
demografiska variabler. Exempelvis hade kvinnor med högre utbildning lägre förtroende för både 
länsstyrelse och vattenkraftsbolag, jämfört med kvinnor med lägre utbildning. I tillägg såg vi att 
boende inom Sápmi hade lägre förtroende för både länsstyrelse och vattenkraftsbolag. I båda fallen 
har vi spekulerat kring att detta kan ha att göra med en större insyn i problemen med förvaltningen 
av vattenkraften ur ett samiskt rättighetsperspektiv. 

På ett övergripande plan är resultaten i linje med tidigare forskning om naturresursförvaltning 
i en urfolkskontext (se bl.a. Barber & Jackson, 2012; Ross m.fl. 2014; Idrissou m.fl. 2013). 
Främst stärker den förståelsen av hur oförrätter kopplade till kolonialisering kan undergräva 
förtroendet för statliga institutioner och exploatörer (Dahlberg & Mörkenstam, 2019, s. 105). 
Nilsson m.fl. (2016) har tidigare använt begreppet ”institutionell vanmakt” för att förklara det 
låga förtroendet från sámediggi-väljarna till Sámediggi som institution. Detta innebär att väljarna 
inte anser att Sámediggi har tillräckligt med inflytande i de frågor väljarna anser är viktiga (bl.a. 
beslut angående mark och vatten). En liknande dynamik lär göra sig gällande i förvaltningen av 
vattenkraften, fast med den viktiga skillnaden att det här handlar om samers upplevelser av ett 
begränsat inflytande hos statliga myndigheter och vattenkraftsbolag. 

Dessa rön går stick i stäv med de antaganden som styr den etablerade ansatsen från myndigheter 
och vattenkraftsbolag för att förbättra förtroendet hos den samiska befolkningen. Som vi beskrev 
inledningsvis försöker myndigheter och resursindustrier, både internationellt och i Sverige, ofta 
att skapa förtroende för förvaltningen genom olika former av dialog och CSR-baserade åtgärder 
tillsammans med berörda intressenter. Denna ansats har typiskt fokus på utökad och tydlig 
kommunikation och rutiner för samverkan (se t.ex. Hoogesteger, 2013; Barber & Jackson, 2012; 
Idrissou m.fl. 2013) men misslyckas alltjämt att adressera samer som rättighetshavare, inklusive 
att öppna för verkligt inflytande och genuin respekt för urfolksrättigheterna (Raitio m.fl. 2020). 
Ett talande exempel är pilotprojektet i Ljungan, för samverkansprocessen inför omprövningen 
av vattenkraftens miljövillkor, som nyligen avslutades. De föreslagna åtgärderna för att inkludera 
renskötseln begränsas här till ”ökad dialog och kommunikation” (se Undén m.fl. 2021 arbetsgrupp 
B), medan samebyars rättigheter inte nämns.
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Mot bakgrund av detta kan man ha förståelse för att de fåtal respondenter i enkäten som 
faktiskt kände till den kommande omprövningen av vattenkraftens miljövillkor inte har 
något nämnvärt förtroende för att processen kommer att bidra till ökad respekt för samiska 
rättigheter. Som vi påpekat inledningsvis har HaV (2020) i sin vägledning valt att inte lyfta 
myndigheternas skyldigheter att involvera samiska organisationer eller på annat sätt anamma ett 
rättighetsbaserat arbetssätt – detta trots att sådana skyldigheter finns tydligt angivna i svensk 
lagstiftning och även följer av internationell rätt (se t.ex. Allard & Brännström, 2021). 

Det är här värt att nämna de domstolsprocesser som ofta blivit ett sätt för samiska 
rättighetshavare att driva sina frågor när regering och myndigheter inte upplevs ha vilja eller 
förmåga att hantera rättighetsfrågor kopplade till vatten-, mark- och naturresurser. Det mest 
välkända exemplet på senare år är Girjas samebys seger i Högsta domstolen som lett till att 
regeringen initierat en översyn av rennäringslagen (Dir. 2021:35). Uppdraget är att lämna förslag 
till en ny rennäringslag samt analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske. I en studie 
från USA (Satein, 2017) ställde man sig frågan om sådana rättstvister mellan konkurrerande 
markanvändare skadar samarbetsprocesser och därmed förtroendet mellan parterna. Det visade 
sig att så inte var fallet, i alla fall inte när domstolarna skapade incitament för den starkare parten 
att bemöta den svagare parten mer respektfullt. I en studie från Ecuador kom man likaså fram 
till att ett gemensamt och tydligt ramverk för rättigheter och skyldigheter var basen för ett 
fungerande samarbete och förvaltning (Hoogesteger, 2013). 

Som vi inledningsvis konstaterade förväntas samhället fungera som bäst om det genomsyras 
av medborgerligt förtroende för staten. Forskningen och den offentliga debatten utgår oftast 
från detta i ett värdfärdssamhälle som Sverige. Denna studie har dock visat på lågt förtroende 
för svenska staten, däribland länsstyrelsen, och privata aktörer, som vattenkraftsbolag, hos våra 
samiska respondenter. Som vi argumenterat för ovan kan detta låga förtroende för myndigheter 
och vattenkraftsbolag som vi ser hos våra respondenter kopplas till en stor oro för vattenkraftens 
negativa påverkan på samiskt bruk och kultur, samt erfarenheter av att länsstyrelser och 
vattenkraftsbolag ger samer begränsade möjligheter till att påverka i beslut, saknar kompetens 
om samiska rättigheter och rent allmänt inte upplevs bemöta samiska aktörer på ett meningsfullt 
sätt. Givet de mönster vi sett i denna studie finns det behov av att undersöka detta ytterligare 
i framtida studier samt att utöka bredden på undersökningen till att omfatta även annan 
naturresursförvaltning. 

En övergripande slutsats av denna studie är att det låga förtroendet hos våra samiska 
respondenter för länsstyrelser och vattenkraftsbolag är en direkt konsekvens av tendensen 
hos dessa aktörer, och den svenska regeringen i allmänhet, att begränsa samiskt deltagande 
och inflytande i naturresursförvaltning till intressentbaserade dialoger, utan att på allvar ta itu 
med samiska rättighetsanspråk. I detta perspektiv är det osannolikt att förvaltningen kommer 
att avsevärt förbättra förtroendet hos samer – och därmed öka legitimiteten och effektiviteten 
av vattenkraftsförvaltningen – så länge man avstår från att adressera de underliggande 
rättighetsfrågor som faktiskt är viktiga för samer. Vi hoppas därför att rapportens synliggörande 
av detta förtroendeunderskott kan vara ett bidrag till en ökad förståelse hos berörda aktörer 
kring behoven att förbättra förvaltningen av vattenkraften i Sápmi.
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7. Tackord 

Vi vill rikta ett stort tack till Elle Merete Omma, Jenny Wik Karlsson, Marita Stinnerbom, Josefina 
Skerk, Nadja Åstot och Marie Persson Njajta för bra diskussioner i studiens referensgrupp och 
för alla inspel om utformningen av enkäten och kommentarer på utkastet. Vi vill även tacka 
våra kollegor i EnTruGo-projektet för gott samarbete och givande diskussioner. Vi vill speciellt 
rikta ett stort tack till Peter Rudberg (GeoViable) för bidrag till enkäten och diskussioner kring 
utkastet samt Remko Voogd (Wageningen Universitet) för stöd kring statistiska analyser. Stort 
tack även till Anna Bolozeva (Stockholm Environment Institute) för hjälp med digitaliseringen 
av Sámediggis röstlängd.
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Bilaga A – enkätfrågor

Tack för att du vill hjälpa oss i vår undersökning!
Stockholm Environment Institute genomför en undersökning om hur vattenkraft, inklusive förvaltningen av vattenresurser, har påverkat 
och fortfarande påverkar Sápmi. Målet är undersöka hur samer ser på statens politik och hur samiska rättigheter kan tillgodoses på ett 
bättre sätt.  
 
Enkäten består av 22 frågor som tar ca 10 minuter att svara på. 
 
Enkäten riktar sig till den samiska befolkningen i Sverige och är anonym, det kommer inte att vara möjligt att koppla dina svar till dig som 
person. 
 
Frågorna har utvecklats med stöd från en referensgrupp bestående av samiska experter, bland annat deltagare från Sámediggi 
(Sametinget), Sámirađđi (Samerådet) och Sámiid Riikkasearvi (Svenska Samernas Riksförbund). 
 
En rapport med resultaten kommer att göras tillgänglig på SEI:s hemsida och kommuniceras tillsammans med de samiska organisationer 
som ingår i referensgruppen. 
 
För frågor kring enkäten, vänligen kontakta Katarina Inga, katarina.inga@sei.org. 

Behandling av dina personuppgifter kommer att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att svara på enkäten godkänner du att 
dina svar används i undersökningen som beskrivs ovan. För mer information: https://www.sei.org/about-sei/policies-guidance/privacy/

Mer information om projektet finns på SEI:s hemsida https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/entrugo/

Giitu ovdagihtii! / Tack på förhand!

mailto:katarina.inga@sei.org
https://www.sei.org/about-sei/policies-guidance/privacy/
https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/entrugo/
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På en skala 0 till 10, hur orolig är du för vattenkraftens påverkan på det traditionella samiska bruket?  

Ange ett svar till varje alternativ 

 

a) Landskapet och naturens välmående överlag (t. ex. biologisk mångfald både på land och i vatten) 

 

 

 

 

b) Kulturellt- och spirituellt viktiga platser (t. ex. heliga platser, gravplatser, fornminnen) 

 

 

 

 

c) Störningar kopplat till ökad aktivitet (både industriell och mänsklig, t.ex. kopplat till tillgänglighet) 

 

 

 

 

d) Boplatser (nuvarande eller historiska) 

 

e) Jakt  

 

 

f) Fiske 

 

 

 

 

g) Insamling av bär, svamp och växtmaterial 

 

 

 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

Fråga 1 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 
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h) Förändrade möjligheter för traditionell renskötsel (t.ex. passage/flyttväg, betestillgång) 

 

 

 

 

i) Färdvägar och säkerhet (t. ex. kopplat till vattenpåsläpp, isförhållanden) 

 

 

 

 

k) Insamling av slöjdmaterial 

 

 

 

 

Till vem relaterar din oro för det du angett i fråga 1? 

Ange ett svar till varje alternativ 

 

 

 

• Jag själv, min sambo och/eller mina barn 

• Mina föräldrar 

• Annan släkting 

• Mina mor/far-föräldrar 

• Tidigare generation(er) i släkten 

• Samiska samhället i stort 

 

 

3. Om du vill, berätta gärna mer:  

 

 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

Inte alls 
orolig 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor oro 

5 1 2 3 4 6 7 8 9 
Ingen 

oro alls 
Mycket 
stor oro  

Fråga 2 och 3 
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På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du till att din länsstyrelse skyddar samiska rättigheter när 

de arbetar med uppgifter relaterade till vattenkraft?  

(t.ex. rådgivning, samverkan och tillsyn samt yttranden som remissinstans) 

 

 

 

Vattenkraftbolagen har enligt miljölagstiftningen ansvar att sköta sin infrastruktur och drift 

(vattenkraftverk, dammar och vägar) enligt villkoren i sina miljötillstånd. 

 

På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du till att vattenkraftbolagen respekterar samiska 

rättigheter när de utför dessa uppgifter enligt lag?  

 

 

 

 

I många fall tar svensk miljölagstiftning inte hänsyn till samiska rättigheter, därför kan det krävas egna, 

frivilliga initiativ av bolagen för att tillgodose dessa. (t. ex. genom avtal om ekonomisk ersättning, stödja 

kultur- och näringsutveckling, åtgärda befintliga skador eller förebygga ytterligare skador). 

 

På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du till att vattenkraftsbolagen respekterar samiska 

rättigheter genom sådana frivilliga initiativ?  

 

 

 

Är du medveten om att det ska ske en omprövning av vattenkraftens tillstånd? 

Ja    Nej 

 

Fråga 4 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Fråga 5 

Fråga 6 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Fråga 7 
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Omprövningarna av vattenkraften syftar till att bolagen ska ha uppdaterade tillstånd för sin 

vattenverksamhet. 

 

På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du för att omprövningarna av vattenkraften kommer att 

leda till förbättrad respekt för samiska rättigheter? 

 

 

På en skala 0 till 10, hur stort är ditt allmänna förtroende för: 

 Ange ett svar till varje alternativ 

 

 

Riksdagen 

Regeringen 

Din länsstyrelse 

Din kommun 

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på en nationell nivå med vägledning inom, bland annat, 

vattenrelaterade frågor.  

På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du till deras hantering av frågor som rör: 

Ange ett svar till varje alternativ 

 

a) Ekologisk skada i vatten och vattenrelaterade landområde 

 

 

 

 
b) Avfallsvatten från gruvor 
 

 
 
 

Fråga 8 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Fråga 9 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Fråga 10 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 
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Svenska Kraftnät är en nationell myndighet som ansvarar för vägledning i frågor om dammsäkerhet och 
översvämningsrisk för vattenkraft.  
 
På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du till deras hantering av dessa frågor?  
 
 
 
 
 

Länsstyrelsen arbetar på en regional- och lokal nivå med vattenrelaterade frågor genom vägledning, 
tillsyn, samverkan och genom att yttra sig i olika ärenden.  
 
På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du till din länsstyrelses hantering av frågor som rör:  
Ange ett svar till varje alternativ 
 
a) Ekologisk skada i vatten och vattenrelaterade landområden 
 
 
 
 
 
b) Dammsäkerhet och översvämningsrisk 
 
 
 
 
 
c) Avfallsvatten från gruvor 
 
 
 
 
 

  

Fråga 11 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Fråga 12 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 
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Kommunen kan engagera och yttra sig i vattenrelaterade frågor som berör kommunen.  
 
På en skala 0 till 10, vilket förtroende har du till din kommuns hantering av frågor som rör: 
Ange ett svar till varje alternativ 
 
a) Ekologisk skada i vatten och vattenrelaterade landområden 
 
 
 
 
 
b) Dammsäkerhet och översvämningsrisk 
 
 
 
 
 
c) Avfallsvatten från gruvor 
 
 
 

 

På en skala 0 till 10, hur orolig är du för att följande kommer påverkar ditt liv negativt (exempelvis din 
personliga hälsa, välbefinnande eller ekonomi)? 
Ange ett svar till varje alternativ 
 
a) Ekologisk skada i vatten och vattenrelaterade landområden 
 
 
 
 
 
b) Dammsäkerhet och översvämningsrisk 
 
 
 
 
 
c) Avfallsvatten från gruvor 
 
 
 

Fråga 13 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket högt 
förtroende 

Inget 
förtroende alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket stor 
oro 

Ingen oro 
alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket stor 
oro 

Ingen oro 
alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Mycket stor 
oro 

Ingen oro 
alls  1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Vet ej 

Fråga 14 
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På en skala 0 till 10, hur mycket anser du att följande aktörer ger dig möjlighet att påverka beslut i 
frågor kring vattenkraft? 
Ange ett svar till varje alternativ  

 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

Vattenmyndigheterna 

Din länsstyrelse 

Din Kommun 

Vattenkraftbolag  

 

På en skala 0 till 10, hur stor kompetens i samiska rättigheter anser du att följande aktörer med 

ansvar för vattenkraft har? 

Ange ett svar till varje alternativ 

 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

Vattenmyndigheterna 

Din länsstyrelse 

Din Kommun 

Vattenkraftbolag  

 

På en skala 0 till 10, hur väl upplever du att följande aktörer bemöter dig? 

Ange ett svar till varje alternativ 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

Vattenmyndigheterna 

Din länsstyrelse 

Din Kommun 

Vattenkraftbolag  

Fråga 15 

Ingen 
kompetens alls 5 1 2 3 4 6 7 8 9 

Mycket 
god 

kompetens  Vet ej 

Fråga 16 

Fråga 17 

Inte alls väl 5 1 2 3 4 6 7 8 9 Mycket väl  Vet ej 

Ingen 
möjlighet alls 5 1 2 3 4 6 7 8 9 

Mycket stor 
möjlighet  

Vet ej 
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Avslutningsvis, några frågor om dig. 

Är du: 

 

Kvinna 

Man 

Annat: ....................................................................... 

Vill inte ange 

Vilken är din ålder? 

 

Svar: ...................................................... 

Har du genomfört några av följande utbildningar?   

Ange minst ett alternativ 

 

Grundskola 

Gymnasium 

Folkhögskola 

Universitet- eller högskolenivå t.o.m. 3 år (Kandidatexamen eller motsvarande) 

Universitet- eller högskolenivå t.o.m. 4 år (Magisterexamen eller motsvarande) 

Universitet- eller högskolenivå mer än 4 år (Masterexamen eller motsvarande och högre nivå) 

Annat: …………………………………………………………. 

 

Stämmer några av följande alternativ: 

 

Jag röstar i sametingsvalet 

Jag är medlem i en samisk organisation eller förening 

Jag är medlem i sameby 

 

 

Fråga 18 

Fråga 19 

Fråga 20 

Fråga 21 

Ja Nej 
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Avslutningsvis, har du något ytterligare du vill tillägga? 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ollu giitu oasseváldimis! 

Fråga 22 



Bilaga B – presentation av resultat från regressionerna med modellbeteckningar

Tabell 1. Oro för negativ påverkan på samisk markanvändning orsakad av vattenkraft.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medel

Oro för …

Landskapet och naturens 
välm

ående överlag (t.ex. 
biologisk m

ångfald både på 
land och i vatten)

K
ulturellt- och spirituellt 

viktiga platser (t.ex. 
heliga platser, gravplatser, 
fornm

innen)

Störningar kopplade 
till ökad aktivitet 
(både industriell och 
m

änsklig, t.ex. kopplat till 
tillgänglighet)

B
oplatser (nuvarande eller 

historiska)

Jakt

Fiske

Insam
ling av bär, svam

p och 
växtm

aterial

Förändrade m
öjligheter 

för traditionell renskötsel 
(t.ex. passage/flyttväg, 
betestillgång)

Färdvägar och 
säkerhet (t.ex. kopplat 
till vattenpåsläpp, 
isförhållanden)

Insam
ling av slöjdm

aterial

Modell Md Me Mf Mf.1 Mg Mh Mc M.a1 M.a1.1 M.a1.2 Mi Mj Mb.1 Mb.1.1 Mb.1.2 Mk

Urval Samtliga Samtliga Samtliga Kvinnor Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Kvinnor Män Samtliga Samtliga Samtliga Kvinnor Män Samtliga

Kön (Kvinnor=1, Män=2)

-1.728997*** -1.780662*** -1.721862***   -1.977166*** -1.08811** -0.866765* -1.95201*** -1.880374   -1.20777*** -2.10792*** -1.631164***

(0.337915) (0.359573) (0.337790)   (0.343840) (0.36893) (0.347911) (0.34656) (0.341733) (0.31980) (0.34777) (0.288371)

Ålder

-0.008025   -0.001585   -0.004803   -0.005096   0.004249   -0.00987 0.009955 -0.01322 -0.01395    -0.014793 -0.006515   -0.00221 0.00387 0.008565 -0.002126   -0.002816   

(0.011369) (0.012097) (0.011365) (0.013501) (0.011568) (0.01241) (0.011705) (0.01166) (0.01490) (0.018295) (0.011497) (0.01076) (0.01170) (0.015668) (0.017796) (0.009702)

Utbildning (Låg/medium 
=1, hög: universitet >3 
år = 2)

-0.044601   -0.335075 -0.148759   0.248568   -0.329538 -0.33472 -0.348690 -0.66939 ' -0.30714    -1.015692 ' -0.406563 -0.16137 -1.08433** -1.035557* -1.169380* -0.386303

(0.339162) (0.360900) (0.339037) (0.412359) (0.345109) (0.37029) (0.349195) (0.34784) (0.45508) (0.534376) (0.342994) (0.32098) (0.34905) (0.478562) (0.5198) (0.289435)

Boende inom Sápmi

0.337846   0.277751   0.299599   0.818168 ' -0.062451 0.13676 0.749677 ' -0.01299 -0.07061 -0.004715 -0.071529   0.38583 0.15388 0.213572 0.039990    0.219437   

(0.412936) (0.439403) (0.412784) (0.470640) (0.420177) (0.45084) (0.425152) (0.42350) (0.51940) (0.694652) (0.417603) (0.39080) (0.42498) (0.546201) (0.675705) (0.352393)

Adjusted R-square 0.07619 0.06966 0.07295 0.002174 0.09373 0.02557 0.02079 0.1077 -0.01093 0.009 0.0926 0.04324 0.1244 0.01512 0.01659 0.09619

DF (N) 282 282 282 137 282 282 282 282 137 141 282 282 282 137 141 282

Intercept

8.189461*** 8.168130*** 8.202965*** 7.587568*** 8.256216*** 7.27468*** 6.668262*** 7.57249*** 7.43728*** 5.854047***    9.405465*** 8.51772*** 6.58211*** 6.270787*** 4.930741*** 7.883751***

(0.742858) (0.790470) (0.742583) (0.815017) (0.755883) (0.81104) (0.764833) (0.76186) (0.89946) (1.286992) (0.751252) (0.70303) (0.76452) (0.945867) (1.251888) (0.633943)

P= 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

http://t.ex
http://t.ex
http://t.ex
http://t.ex
http://t.ex


Tabell 2. Demografiska effekter på förtroendefaktorerna inflytande, kompetens och bemötande

Faktor
Inflytande - möjlighet att påverka beslut i frågor 

kring vattenkraft 
Kompetens i samiska rättigheter  Bemötande 

Aktör Vattenkraftsbolag Länsstyrelse  Vattenkraftsbolag Länsstyrelse Vattenkraftsbolag Länsstyrelse 

Modell B1 B1.1 B1.2 B2 B2.1 B2.2 B3 B3.1 B3.2 B4 B4.1 B4.2 B5 B5.1 B5.2 B6 B6.1 B6.2

Urval Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Kön (Kvinnor=1, Män=2)

0.25980 0.3440690     0.34577    0.19408     0.34577    0.19408       

(0.31764) (0.3172842)     (0.34306) (0.34166)     (0.34306) (0.34166)    

Ålder

0.01190 0.02227 0.005527   0.0123142 0.01054    0.02026    0.02837* 0.03939*    0.02228    0.03121** 0.02859 ' 0.03848* 0.02837* 0.03939*     0.02228   0.03121** 0.02859 ' 0.03848*

(0.01096) (0.01405) (0.017022) (0.0107654) (0.01400) (0.01635) (0.01187) (0.01531) (0.01778) (0.01155) (0.01454) (0.01763) (0.01187) (0.01531) (0.01778) (0.01155) (0.01454) (0.01763)

Utbildning (Låg/medium =1, hög: 
universitet >3 år = 2)

-0.34358 -0.93756* 0.161126 0.0006714 -0.76213 ' 0.72656    -0.33983    -1.08616* 0.31252    -0.07450 -1.11991* 0.87374 ' -0.33983    -1.08616* 0.31252    -0.07450    -1.11991* 0.87374 '

(0.31817) (0.42743) (0.474353) (0.3161550) (0.42737) (0.46575) (0.34666) (0.45277) (0.51410) (0.34398) (0.44572) (0.51148) (0.34666) (0.45277) (0.51410) (0.34398) (0.44572) (0.51148)

Boende inom Sápmi

-0.85048* -1.02723* -0.573281 -0.9677145* -1.01598*  -0.74131    -0.08283    -0.16426 0.06973    0.59685    1.25409* -0.13719    -0.08283    -0.16426    0.06973    0.59685    1.25409    -0.13719   

(0.39387) (0.48853) (0.629350) (0.3984690) (0.48389) (0.64870) (0.42575) (0.52612) (0.66356) (0.42512) (0.50850) (0.68797) (0.42575) (0.52612) (0.66356) (0.42512) (0.50850) (0.68797)

Adjusted R-square 0.009733 0.05619 -0.01306 0.04717 0.03595 0.02396 0.02208 0.06426 -0.00873 0.03588 0.09859 0.0344 0.02208 0.06426 -0.00873 0.03588 0.09859 0.0344

DF (N) 253 118 131 248 115 129 248 117 127 261 127 130 248 117 127 261 127 130

Intercept

1.82816*  1.78323* 1.969919 ' 2.1671647** 2.72913** 1.56303    0.79944 0.74420 1.04395    1.28693 '  1.53591 ' 1.26756     0.79944 0.74420    1.04395 1.28693 ' 1.53591 ' 1.26756     

(0.70750) (0.84334) (1.170016) (0.6925333) (0.82741) (1.14460) (0.77663) (0.94028) (1.21700) (0.74509) (0.87558) (1.21567) (0.77663) (0.94028) (1.2170) (0.74509) (0.87558) (1.21567)

P= 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1



Tabell 3. Förtroende för att vattenkraftsbolag respekterar samiska rättigheter.

Modell N1 N2 N3 N4 N5 N5.1 N6 N6.1 N7 N7.1 N7.2

Urval Samtliga Kvinna Man Samtliga Samtliga Kvinna Samtliga Kvinna Samtliga Kvinna Man

Kön (Kvinna=1, Man=2)
1.17344** 0.065149   0.88197** 0.525666 ' 0.57192     

(0.35343) (0.304685) (0.29701) (0.274812) (0.37081)  

Ålder
0.02483*    0.03597* 0.01883    0.022102* 0.01827 ' 0.02539* 0.007083   0.01456    0.02283 ' 0.01596 0.02988 '

(0.01189) (0.01415) (0.01902) (0.009745) (0.01026) (0.01259) (0.009588) (0.01329) (0.01301) (0.01956) (0.01766)

Utbildning (Låg/medium =1, hög: universitet >3 år = 2)
0.06555    -0.50967 0.61221    -0.188047   0.46181    0.16499    0.322852 -0.07641    0.28680    0.41587    0.08507    

(0.35377) (0.43094) (0.55513) (0.290612) (0.29731) (0.38606) (0.276905) (0.38994) (0.36450) (0.55879) (0.49807)

Boende inom Sápmi
-0.60037  -0.90711 ' -0.16474    -0.440029   -0.07460    -0.45213    -0.676571* -1.03122* -0.54542    -1.49438*    0.18300    

(0.43229) (0.49539) (0.71927) (0.354386) (0.37033) (0.43985) (0.340176) (0.44508) (0.50206) (0.69944) (0.71493)

Faktor 15: möjlighet att påverka beslut i frågor kring vattenkraft 
(inflytande)

 0.69302*** 0.61188***  

(0.05910) (0.08279)  

Faktor 16: kompetens i samiska rättigheter
0.727898*** 0.63066***  

(0.050572) (0.07736)  

Faktor 17: Bemötande
0.69828*** 0.57278*** 0.78793***

(0.06285) (0.09944) (0.08402)

Oro medel
-0.693297***  

(0.059382)      

Adjusted R-square 0.05314 0.05027 -0.00426 0.3646 0.3851 0.3529 0.477 0.4029 0.4528  0.3671 0.505

DF (N) 276 133 139 275 248 115 244 114 149  64 81

Intercept
1.14836     1.16985     2.04114    6.617360*** -0.26068     -0.03455    0.671823  0.99399    -0.59464    0.79372 -1.20352    

(0.77189) (0.84426) (1.33410) (0.786915) (0.66710) (0.758238) (0.619266) (0.79227) (0.86886) (1.20669) (1.24201)

P= 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1



Tabell 4. Förtroende för att vattenkraftsbolag tar egna frivilliga initiativ för att tillgodose samiska rättigheter.

Modell M13 M13.1 M13.2 M15 M22 M23 M23.1 M23.2 M24 M24.1 M24.2

Urval Samtliga Kvinnor Män Samtliga Samtliga Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Kön (Kvinna=1, Man=2)
0.80178*     -0.448216 ' 0.485385 ' 0.144850       0.306135  

(0.33204) (0.258740) (0.258999) (0.247389)   (0.352237)  

Ålder
0.01252 0.02033    0.01028    0.009003 0.004047 -0.004098   -0.0008361  -0.002052   0.009937   0.001363 0.01920    

(0.01107) (0.01332) (0.01749) (0.008175) (0.008900) (0.008561) (0.0129512) (0.011448) (0.012318) (0.019381) (0.01613)

Utbildning (Låg/medium =1, hög: universitet >3 år = 2)
-0.23355 -0.88667* 0.35551    -0.520700* 0.100813   -0.101455   -0.5348502  0.207714   0.121980   0.022583   0.15590    

(0.33144) (0.41120) (0.51195) (0.245472) (0.258355) (0.248068) (0.38207689 (0.330063) (0.344393) (0.552434) (0.45678)

Boende inom Sápmi
-0.73627 '  -0.88113 ' -0.45008    -0.575646 ' -0.144319   -0.784361* -1.0720558* -0.443303   -0.998772 -1.922659** -0.26758    

(0.40201) (0.46360) (0.66420) (0.297035) (0.321665) (0.302824) (0.4310878) (0.424526) (0.482634) (0.710279) (0.6588)

Faktor 15: möjlighet att påverka beslut i frågor kring vattenkraft 
(inflytande)

0.731732***        

    (0.051449)            

Faktor 16: kompetens i samiska rättigheter
          0.706056*** 0.5868918*** 0.753928***    

(0.045942) (0.0786598) (0.056909)    

Faktor 17: Bemötande
                0.692918*** 0.582252*** 0.76261***

                (0.059534) (0.098186) (0.07710)

Oro medel
-0.767040***      

  (0.050721)              

Adjusted R-square 0.03406 0.04594 -0.009814 0.4733 0.4638 0.5056 0.3675 0.5776 0.4685 0.3939 0.5271 

DF (N) 273 129 140 272 247 241 111 125 149 63 82

Intercept
1.86058** 1.98373* 2.28339 ' 7.975953*** 0.478115   1.462700** 1.9988153* 0.956769   0.355612   1.900564   -0.70092    

(0.71678) (0.78792) (1.23026) (0.666075) (0.576813) (0.550894) (0.7666624) (0.780631) (0.819449) (1.185975) (1.14031)

P= 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1



Tabell 5. Förtroende för att länsstyrelsen skyddar samiska rättigheter.

Modell Mx Mx.1 Mx.2 M26 M26.1 M26.2 M31 M34 M35 M35.1 M35.2

Urval Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Samtliga Samtliga Kvinnor Män

Kön (Kvinna=1, Man=2)
0.41772 -0.54416 ' 0.326896   0.253710    0.6636106   

(0.36571) (0.32541) (0.308349) (0.307047) (0.4014425)  

Ålder
0.02663* 0.03910* 0.01991   0.02208* 0.03365* 0.01332 0.013464   0.003036   0.0009167  0.004276   0.003507   

(0.01218) (0.01506) (0.01908) (0.01037) (0.01342) (0.01605) (0.010388) (0.010451) (0.0138403) (0.019967) (0.019568)

Utbildning (Låg/medium =1, hög: universitet >3 år = 2)
-0.09293 -0.93294* 0.60712 -0.31720 -0.87114* 0.07488 -0.001219   0.025587   -0.0748061  -0.197644   -0.130559   

(0.36523) (0.46873) ( 0.55446) (0.31155) (0.41670) (0.4709) (0.305886) (0.307556) (0.3974593) (0.576531) (0.564707)

Boende inom Sápmi
-0.84665 ' -0.76652 -0.83061 -0.61920    -0.34582 -0.92927 -0.251245   -1.091796** -0.4790954  -1.625675* 0.439085   

(0.45568) (0.54710) (0.73291) (0.38837) (0.49149) (0.61578) (0.399239) (0.388456) (0.5742275) (0.766871) (0.855862)

Faktor 15: möjlighet att påverka beslut i frågor kring vattenkraft 
(inflytande)

0.725637***  

(0.062161)  

Faktor 16: kompetens i samiska rättigheter
0.650596***  

(0.055662)  

Faktor 17: Bemötande
0.5372446*** 0.374635***  0.623285***

(0.0674409) (0.105301) (0.092100)

Oro medel
-0.66085*** -0.61201*** -0.66527***  

(0.06542) (0.10454) (0.08755)  

Adjusted R-square  0.02645 0.05843 0.009696 0.2952 0.2564 0.3012 0.3729 0.3607 0.2686 0.1935 0.3221

DF (N) 265 125 136 264 124 135 240 249 165 73 88

Intercept
2.24157** 2.05153* 2.69162* 7.47390*** 6.63727*** 7.51154*** 0.739533   1.410845* 0.8245082  2.349420 ' 0.216803   

(0.79552) (0.90473) (1.34878) (0.85232) (1.12254) (1.29844) (0.684201) (0.667729) (0.9556843) (1.270943) (1.396349)

P= 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Bilaga C – Hantering av data till regressionsanalyser

Data för regressionsanalyser
Inkomna enkäter, där respondenten svarat på minst 17 frågor inkluderades i datasetet. 

När åldrarna som respondenterna angett i det öppna svarsfältet hade andra tecken än siffror, som inte går att göra beräkningar på i R, 
gjordes följande justeringar: 50+ skrevs om till 51, 60+ till 61, har man angett ca togs bara ca bort, 50–60 angavs som 55, 40–50 angavs 
som 45, 45–50 angavs som 47, ”många år av erfarenhet” angavs som svar saknas (NA).

Nedan presenteras datahanteringen för skapandet av data som användes i regressionsanalyserna, se bilaga B och D. Data från följande 
frågor från enkäten (Bilaga A) är inkluderade i datasetet: 1 a-j, 2 e-f, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a-d, 15 c och e, 16 c och e, 17 c och e, 18, 19, 20 och 21.

Medelvärden genererades med funktionen nedan för att beräkna medelvärdet av respondenternas individuella svar på multipla frågor 
när svar saknas på en eller flera frågor. Exempelvis om respondenten svarat vet ej på den ena frågan och 5 på den andra blir medelvärdet 
5 och inte 2,5. 

Skapad funktion i R:

meanWithoutNan = function(data){ return(mean(data[!is.na(data) & data < 88])) }

En variabel för medelvärde för oro (oro för att vattenkraft påverkar samisk markanvändning negativt) genererades av varje respondents 
individuella svar på samtliga samiska markanvändningsområden i fråga 1.

En variabel för land, för boende inom eller utanför Sápmi, skapades utifrån respondenternas angivna län där Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs eller Dalarnas län aggregerades till boende inom Sápmi.

Utbildning aggregerades till två kategorier, där grundskola, gymnasium, annat och folkhögskola klassades som kategori 1, låg/lägre/
medium utbildning. Och de som genomgått tre års universitetsstudier eller mer klassades som högutbildade, kategori 2.

Vet ej eller vill inte ange-svar byttes ut till svar saknas (NA), exempelvis svarsalternativen för kön och län.

Bilaga D – r-script

Data till Bilaga D – csv-fil

Vänligen besök länken inbäddad här eller 

https://sei.org/publications/Samers_fortroende_forvaltningen_vattenkraft

http://is.na
https://sei.org/publications/Samers_fortroende_forvaltningen_vattenkraft


Visit us

sei.org

@SEIresearch @SEIclimate

SEI Headquarters 
Linnégatan 87D Box 24218

104 51 Stockholm Sweden

Tel: +46 8 30 80 44

info@sei.org

Måns Nilsson 

Executive Director

SEI Africa
World Agroforestry Centre

United Nations Avenue

Gigiri P.O. Box 30677

Nairobi 00100 Kenya

Tel: +254 20 722 4886

info-Africa@sei.org

Philip Osano 

Centre Director

SEI Asia
10th Floor, Kasem Uttayanin Building,  

254 Chulalongkorn University,   

Henri Dunant Road, Pathumwan, Bangkok, 

10330 Thailand

Tel: +66 2 251 4415

info-Asia@sei.org

Niall O’Connor 

Centre Director

SEI Tallinn
Arsenal Centre

Erika 14, 10416 

Tallinn, Estonia

Tel: +372 6276 100

info-Tallinn@sei.org

Lauri Tammiste 

Centre Director

SEI Oxford
Oxford Eco Centre, Roger House, 

Osney Mead, Oxford, 

OX2 0ES, UK

Tel: +44 1865 42 6316

info-Oxford@sei.org

Ruth Butterfield 

Centre Director

SEI US 
Main Office
11 Curtis Avenue

Somerville MA 02144-1224 USA

Tel: +1 617 627 3786

info-US@sei.org

Michael Lazarus 

Centre Director

SEI US 
Davis Office
400 F Street

Davis CA 95616 USA

Tel: +1 530 753 3035

SEI US 
Seattle Office
1402 Third Avenue Suite 900

Seattle WA 98101 USA

Tel: +1 206 547 4000

SEI York
University of York

Heslington York

YO10 5DD UK

Tel: +44 1904 32 2897

info-York@sei.org

Sarah  West 

Centre Director

SEI Latin America
Calle 71 # 11–10

Oficina 801

Bogota Colombia

Tel: +57 1 6355319

info-LatinAmerica@sei.org

David Purkey 

Centre Director

http://sei.org

