
 

 

regional utveckling i Jämtland Härjedalen 

med samiska perspektiv 



 

 

 

I Åarjelsaepmie 2022  

Under 2020–2023 driver Region Jämtland Härjedalen projektet 
”Vägar till hållbar utveckling” (dnr RUN/174/2020). En del av pro-
jektet handlar om att stödja framtagandet av en samisk utvecklings-
strategi. Stiftelsen Gaaltije har varit samverkanspart i projektet och 
ansvarat för framtagande av SamRus. Projektet medfinansieras av 
Tillväxtverket. 
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Med samiska perspektiv—regional utveckling 

i Jämtland Härjedalen är det dokument som beskriver 
den samiska  visionen och perspektiven på regionens 
status, utvecklingsfokus och i förlängningen                  
resursfördelning på kort och lång sikt. Dokumentet 
har utarbetats som en separat del i regionens övergri-
pande projekt ”Vägar till hållbar utveckling” där del-
projektet har ägts och drivits av Stiftelsen Gaaltije.  Ar-
betet med dokumentet har huvudsakligen skett i form 
av en tankeverkstad där deltagarna under ett drygt år 
och vid ett flertal tillfällen fritt diskuterat förutsättning-
ar, visioner och mål. Gruppens slutförda arbete har 
vid ett antal tillfällen  tillgängliggjorts för de till same-
tinget valda lokala, samiska politikerna i Jämtland 
Härjedalen att ge sina synpunkter på. Gruppens för-
väntan är att strategins innehåll på ett respektfullt och 
relevant sätt inkluderas i region Jämtland Härjedalens 
fortsatta utvecklingsarbete.   

prolog 

akte 

Med samiska perspektiv 
- regional utveckling i Jämtland-Härjedalen 

Foto; Gaaltije 



 

 

I januari 2020 presenterade Stiftelsen Gaaltije rapporten     ”SamRus-
samiska perspektiv på Jämtland Härjedalen 2030”. Den var resultatet av 
det projekt i vilket Stiftelsen Gaaltije gavs möjlighet att ge synpunkter på 
revideringen av den då gällande regionala      utvecklingsstrategin för   
Jämtland Härjedalen. Från rapporten     sammanfattar vi våra slutsatser så 
här; 
  
• Det saknas kunskap om samiska förutsättningar, värderingar och vis-

ioner  
• De samiska perspektiven i beskrivningen av regionens                          

utmaningar och förutsättningar saknas  
• Den regionala utvecklingsstrategien så som den såg ut innan revide-

ringen rekommenderar, underbygger och premierar en utveckling som 
till stor del står i kontrast till samiska intressen. 

 
”SamRus-samiska perspektiv på Jämtland-Härjedalen 2030”         bifogas 
som underlag till denna strategi och läses gärna för att förstå de utgångs-
punkter som författarna till denna strategi haft i sitt arbete. På samma sätt 
rekommenderar vi att läsaren tar del av      följande dokument; 
• Jielemen bijre – Sametingets livsmiljöprogram, 

www.sametinget.se/157145 
• Saepmie – Jielemevierhtie – Sametinget, Näringspolitiskt strategi,  

www.sametinget.se/naringspolitisk_strategi 
• Klimatstrategi – Sametingets politiska ställningstagande, 

www.sametinget.se/130410 
• Kulturpolitiskt handlingsprogram 2018-2021, Sametinget, 

www.sametinget.se/106945 
• Villkoren för samisk kultur, Viermie K (bifogas) 
• Utvecklingsstrategier – en kartläggning med samiska perspektiv 

(bifogas) 
• OECD Rural Policy Reviews - Linking the Indigenous sami people with     

regional development in Sweden (https://www.oecd.org/
development/linking-the-indigenous-sami-people-with-regional-
development-in-sweden-9789264310544-en.htm) 
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Flera av strategierna och programmen är för närvarande föremål för revidering-
ar och kommer att återuppstå i nya varianter.  
 
I OECDs rapport sammanfattas bl.a. följande rekommendationer m.h.t. samisk 
närings- och företagsutveckling till Sverige och regionerna; 
 
• Inkludera samer i regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutveckling 
• Att i programbeskrivningar lyfta fram att investeringar i samisk kultur och 

utbildning även är investeringar i samisk näringsutveckling 
• Förtydliga samisk rätt till konsultation när det gäller markanvändning samt 

öka stödet till samiska organisationer och institutioner så att de kan bidra 
i konsultationerna på ett meningsfullt sätt. 

golme 

Foto; Ewa Ljungdahl 



 

 

Samer i  Jämtland Härjedalen 
strävar efter goda livsvillkor, en möjlighet att 
känna trygghet i sin identitet och roll och en 
tro på en god framtid baserad på samiska 
behov, perspektiv, värderingar och visioner. 
Den samiska visionens syften är att lägga 
fokus på grundläggande förutsättningar för 
en god samisk situation och utveckling i 
Jämtland Härjedalen och att vara ett doku-
ment att basera regionens utveckling och 
övriga strategier på.  

nieljie 

d o k u m e n t e t s 
syfte  



 

 

Vår utgångspunkt i arbetet med ett samiskt              

utvecklingsdokument är att allmänhetens kunskap 
om samiska förutsättningar fortfarande är låg. Vi ut-
går även från att våra uttryckta visioner och strate-
gier inte kan förstås utifrån en svensk                             
konsensusuppfattning om utveckling som koncept, 
samhällets status och utvecklingsbehov utan       
behöver en samisk kontext för att förstås. I denna 
text hänvisar vi till bakgrundsbeskrivningar från vår 
rapport enligt ovan samt från övriga relaterade do-
kument. I övrigt har vi kompletterat varje vision med 
en relevant bakgrundsbeskrivning.  
 
Region Jämtland Härjedalens egen, gällande ut-
vecklingsstrategi     kompletteras med beskrivningar 
av fyra prioriterade styrkeområden. Vi konstaterar 
att det fjärde           fokuserar på digitala lösningar. 
Digitala lösningar är viktiga och fundamentala för 
att samer och samiska näringar, som ofta bedrivs i 
områden utanför     centrum, effektivt ska fungera 
och samer är  intresserade och beroende av såväl 
fungerande mobiltelefoni som annan teknik och     
informationstillgång.  Vi konstaterar även att övriga 
tre styrkeområden samtliga relaterar till marken och 
innehåller inriktningar som har påverkan på hur den 
brukas och förvaltas. Relationen till marken är 
grundläggande i hela den samiska världsuppfatt-
ningen och har påverkat innehållet i detta doku-
ment.   
 
 Foto; Gaaltije 

bakgrunden 
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andra samiska utvecklingsdokument 

” Konklusionen blir emellertid att samerna inte lyfts i 
särskilt hög mån i de regionala utvecklingsstrategier-
na, speciellt om vi ser ur ett nationellt perspektiv. 
Inte heller verkar det vara samernas antal som utgör 
grunden för folkets närvaro i utvecklingsstrategierna 
utan det ter sig handla mer om tradition, om att upp-
levda traditionella samiska geografiska områden 
också är de som väljer att lyfta samiska frågor.  Om 
samerna är osynliga i regionernas utvecklingsstrate-
gier är det dock ingenting mot hur osynliggjorda be-
folkningen är när de kommunala översiktsplanerna 
studeras…….. Samerna är Sveriges urfolk. Lagen om 
nationella minoriteter gäller alla oavsett område. 
Trots detta måste slutsatsen vara att samerna som 
folk och alla andra nationella minoriteter är väldigt 
osynliga i de flesta kommunala och regionala doku-
menten. Det är upplevt traditionella samiska områ-
den, som tillkommit genom långvarig statlig politik, 
som väljer att lyfta samerna. Fortsatt är dock de sa-
miska perspektiven få. Den samiska blicken sällan 
framträdande.  Det är fortfarande majoritetssam-
hället som för samernas röst.” 

Utvecklingsdokument med samiska perspektiv, 
mål och visioner finns men är svåra att hitta. I delrapporten 
”Utvecklingsstrategier – en kartläggning med samiska per-
spektiv” uttrycks följande;  

govhte 



 

 

tjïjhte 

Arbetet med de samiska perspektiven på ut-

veckling i Jämtland Härjedalen har bedrivits i form av 
en tankesmedja där medlemmarna träffats för att fritt            
resonera om sin syn på    samiska samhällets status 
och behov och de     visioner man har för samhället. 
Gruppens slutsatser har legat till grund för detta vis-
ionsdokument. Tankesmedjan har satts ihop med    
ambitionen att dess medlemmar ska vara representa-
tiva för det regionala samiska samhället med hänsyn 
till kön, ålder, geografisk hemvist, erfarenhetsbakgrund 
etc. Vid vissa tillfällen har även andra personer deltagit 
i tankesmedjans möten.  

tankesmedjan 

Foto; Gaaltije 



 

 

”Vi lever i ett livskraftigt Sápmi som är rotat i en bär-
kraftig natur och i en levande samisk kultur. Männi-
skan och naturen ska ha en långsiktig förmåga att 
förnya sig och hållbart vidareutvecklas även i tider 
av betydande förändringar. Både natur och kultur i 
Sápmi är berikande för omvärlden.” 
 

Jielemen bijre, Sametingets livsmiljöprogram 
https://www.sametinget.se/157145 

Samer har en djup och speciell relation till naturen, djuren, landskapen och 

marken. Marken har genom hela historien tillhandahållit resurser för vår utveckl-
ing och överlevnad och här finns våra viktiga kulturmiljöer. Markerna binder sam-
man familjer och släkter och ger oss ett hem och en trygghet. Genom markerna 
och vårt sätt att nyttja dem har vårt språk utvecklats och bevarats. Naturens re-
surser och tillgång till de traditionella markerna har varit och är odiskutabla förut-
sättningar för utveckling av det samiska samhället. Övrig samhällsutveckling 
måste ske med full respekt för samernas koppling till markerna.  

utgångspunkterna  

naturen, djuren, landskapen och marken  

gaektsie 

Arbetet med vårt dokument har tagit sin utgångspunkt i tre  för det samiska 

samhället viktiga fundament; naturen, djuren, landskapet och marken, tradition-
ell kunskap och balans. 

Foto; Ewa Ljungdahl 

https://www.sametinget.se/157145


 

 

  

traditionell kunskap 

Aerpimaahtoe, traditionell kunskap, är erhållen och upparbetad 

kunskap och samtidigt en process där kunskap skapas, utvecklas och finner nya 
vägar. Samisk kultur och identitet manifesteras genom vår traditionella kunskap. 
Aerpimaahtoe är ett sätt att leva där arv, traditioner och sedvänjor utgör funda-
ment i nuet men också i framtiden genom överföring mellan generationer.  Ge-
nom aerpimaahtoe gynnas bl.a. hållbarhetperspektiv och aspekter på biologisk 
mångfald. I ”Jielemen Bijre” uttrycker Sametinget att ”aerpimaahtoe är att ta hän-
syn till kretsloppet i naturen, att ta vara på allt med varsamhet, återbruka, repa-
rera, och vårda. Att inte ta mer än man behöver. Att inte förstöra och att vara 
tacksam för det som naturen ger.” I den samiska utvecklingsvisionen betonar vi 
att regional utveckling gynnas av att och därför måste ta in den traditionella kun-
skapen i planering och genomförande.  

uktsie 

Foto; Sara Nordangård 



 

 

balans - hållbart och stabilt 

I  beskrivningen av våra visioner och det goda samhället i nutid och 

framtid utgår vi från nyckelordet balans. Balans ur samiskt perspektiv 
kommer från vår holistiska syn där människa, djur och natur har ett ömse-
sidigt förhållande till varandra och där förändringar i en del oundvikligen 
innebär förändringar i alla andra. För samer innebär balans att ödmjukt 
anpassa sig till de förändringar som sker och hitta nya resurser att nyttja 
för att samtidigt lämna andra att återhämta sig. I Saepmie är utgångs-
punkten i all förvaltning balans mellan djur, natur och människa. I samisk 
näring är behoven av och förmågan till en kombination av olika näringar ett 
annat uttryck för balans och balanserad resursförbrukning.  

”En ekologisk långsiktighet och hushållning med naturresurser är en cen-
tral del i den samiska kulturens utveckling och ett ekologiskt, socialt och 
bärkraftigt samiskt närings- och samhällsliv är en avgörande förutsättning 
för att bevara höga miljö- och kulturvärden samt biologisk mångfald inom 
Sápmi.”  

Klimatstrategi-Sametingets politiska ställningstagande  
www.sametinget.se/klimatstrategi 

luhkie 

Foto; Ewa Ljungdahl 

https://www.sametinget.se/klimatstrategi


 

 

Balans innebär att strategisk ut-
veckling måste baseras på all till-
gänglig kunskap och att den trad-
itionella kunskapen jämställs 
med den vetenskapliga och ges 
samma vikt vid beslutsfattande. 
Utvecklingen måste vara genom-
tänkt, koordinerad och utgå från 
förutsättningarna att den är efter-
frågad av och bidrar positivt till 
alla berörda intressenter, i det 
korta perspektivet men även över 
tid. Detta gäller inte minst i defi-
nitionen av styrke- och fokusom-
råden i de strategiska planerna 
och de fördelningar av utveckl-
ingsresurser som följer av dem.  

luhkieakte 

Foto; Gaaltije 



 

 

Visionerna  
- samisk utveckling i Jämtland Härjedalen 

same på samiskt sätt  

För individen, oavsett etnicitet och tillhörighet, är möjligheten att uttrycka och 
stå för sin identitet grundläggande för att känna trygghet och tillit. Utmaningar 
kring identitetsfrågor är vanligt förekommande i minoritetssamhällen och så 
även i det samiska och inte minst i det sydsamiska samhället.  
Sydsamer utgör en liten del av den samiska befolkningen och kan sägas vara 
en minoritet i den samiska minoriteten. Den koloniala utvecklingen i Sverige 
har slagit hårt i Saepmie men framförallt i sydsamiskt område. Här har för-
svenskningen genom att slå undan språk och kulturuttryck men även genom 
markintrång slagit hårt på såväl den samiska individen som kollektivet. Det 
sydsamiska språket är t.ex. enligt FN ett av världens mest hotade språk idag. 
Att uttrycka sin samiska identitet i ett starkt koloniserat område kan ibland 
vara svårt och många samer vittnar om att de ibland väljer att dölja den genom 
att inte använda sina samiska markörer som t.ex. språk, smycken eller kläder. 

I Jämtland Härjedalen är samer samer på samiskt 
sätt. Som same i Jämtland Härjedalen känner man 
sig trygg i sin identitet, i sin roll och för sin familj, 
släkt och det samiska folket. Stolta samer i Jämt-
land Härjedalen tror på en framtid där samhället 
definieras av och kan utvecklas i enlighet med sa-
miska förhållningssätt, värderingar, ambitioner och 
visioner. I regionen upplever sig samer ha en er-
känd och tydlig plats i samhället och dess utveckl-
ing. Som same i Jämtland Härjedalen vet man att 
ens röst hörs och lyssnas till.  

luhkiegöökte 

Genom sitt arbete har tankesmedjan identifierat åtta 
visionära områden att lägga fokus på. Dessa handlar 
om identitet och uttryck, synlighet, organisatoriska 
förutsättningar och marken som förutsättning.  



 

 

I regionen finns en stolthet över att en världsunik urfolkskultur är represen-
terad i området.  Regionens invånare har full kännedom om att de bor och 
lever i ett samiskt kärnområde och deras kunskap om den samiska urfolk-
skulturen är hög. Skolan säkerställer att alla barn genom kunniga lärare får 
en god kunskap om den samiska historien, nutiden och framtiden, de sa-
miska språken och det samiska samhällets struktur. Särskilt säkerställs att 
samiska barn får tillgång till sitt språk, den traditionella kunskapen och 
kunskap om sin egen historia och samhällssituation.  I regionens organisat-
ioner, institutioner och företag finns ett behov av och intresse för samisk 
och urfolkskompetens. Organisationer och institutioner känner trygghet i 
att samisk och urfolkskompetens finns att tillgå och kan bidra till samhälls-
utvecklingen och att det i länet är möjligt att utbilda sig inom urfolks- och 
samiska ämnen. Det pågående samarbetet mellan samiskt civilsamhälle 
och Mittuniversitetet främjas och utvecklas vidare så att en mångfald av ur-
folks- och samiska utbildningsmöjligheter finns att välja bland.   

kunskap 

Svenska statens koloniala politik har inneburit en försvenskningsprocess av det 
samiska samhället. Samisk kultur, traditioner och språk har på olika sätt osynlig-
gjorts. Aaerpimaahtoe, samisk, traditionell kunskap, har nedvärderats och ej ac-
cepterats eller ansetts vara jämställd med vetenskaplig kunskap. Med samma 
strategi har den svenska skolan undanhållit samiska perspektiv i sin undervis-
ning. Resultatet har blivit att samhället saknar relevant kunskap om samiskt 
samhälle, historia, kultur, traditioner och visioner med följden att samiska per-
spektiv inte främjas eller tillåts påverka samhällssituationen och utvecklingen.  

luhkiegolme 



 

 

naturen, djuren, landskapet och marken 

Samer har alltid haft en djup och speciell relation till naturen, djuren och de 

landskap och marker som varit förutsättningen för vårt folks tillvaro och ut-

veckling. Marken är grunden för vår kultur, våra traditioner och vår identitet. Vi 

har genom generationer levt i och med våra marker och lärt oss av och med 

dem och de förändringar som ständigt påverkar djur, växter och natur. Marken 

är en förutsättning för våra näringar. Här bedriver vi renskötsel och hämtar våra 

råvaror för slöjd och matlagning. Här hittar vi inspiration till vårt kulturskap-

ande och här finns våra viktiga kulturmiljöer. Vårt synsätt är holistiskt – männi-

ska, djur, natur och landskap hör ihop och är odelbara. Vi vet att förändring i en 

beståndsdel oundvikligen påverkar de andra. Vi anser oss ha ett ansvar för hur 

naturens, landskapets och markernas resurser nyttjas och vi är måna om att 

resursernas långsiktiga överlevnad säkerställs. Vi brukar utan att förbruka och 

säkerställer markernas återhämtning till gagn för kommande generationer. Allt 

för att garantera ekosystemens livskraftighet och biologisk mångfald över tid.  

I Jämtland Härjedalen råder stor respekt för naturen, djuren, landskapen 

och marken. Här prioriteras mål inriktade på biologisk mångfald och han-

tering av klimatförändringarna, inte på kortsiktiga värden.  I Jämtland 

Härjedalen tror vi på idén om ett regenerativt markbruk där betande djur 

är en förutsättning för maximal biologisk mångfald, balans i naturen, 

långsiktig hållbarhet och en självförsörjande matproduktion. I vår vision 

är hela Jämtland Härjedalen ett renskötselområde med ett markbruk 

som gynnar och gynnas av renen och dess betande och betesmönster. I 

Jämtland Härjedalen är respekten för de traditionella, samiska markerna 

och den exklusiva samiska tillgången till dem hög. Renbetesområden och 

samiska kulturmiljöer är fredade från intrång och missbruk. Här sker 

samhällsutveckling alltid i enlighet med urfolksrätten. 

luhkienjelje 



 

 

Samtidigt som samer uttrycker sin relation till och stora behov av markerna ser 

vi med oro på hur utvecklingen av markfrågor i allt större utsträckning sker i rikt-

ningar som är problematiska för samiska näringar, i synnerhet för renskötseln. 

Vi kan t.ex. se hur skogsbruket blivit alltmer kortsiktigt med fokus på ekonomisk 

vinning och lönsamhet. Detta kan beskrivas som att man inte ser skogen för 

alla träden, dvs. att man prioriterar antal träd framför skogen som helhet och 

därmed missar utveckling inom ekosystem och biologisk mångfald. Samer har 

under lång tid fått konstatera att den faktiska tillgången till samiska, tradition-

ella marker har blivit allt mindre och att samhället på samisk bekostnad har lå-

tit andra intressen utvecklas och expandera. Här har samiska samhället behov 

av att hitta gemensamma fokusområden som innebär balans och att naturens 

och markernas resurser kan nyttjas långsiktigt och på ett hållbart sätt. 

Foto; Ewa Ljungdahl 

luhkievihte 



 

 

stärkt synlighet—Jämtland Härjedalen är en          
internationellt känd urfolksregion  

Trots sin status som urfolk och ett av två folk i Sverige får samiskt samhälle 
och befolkning lite uppmärksamhet i samhället och den offentliga debatten. 
Följden har blivit att samiska perspektiv osynliggjorts och lett till begränsad 
kunskap om det samiska samhället. 
Även i Jämtland Härjedalen har det samiska samhället hittills verkat utan att 
riktigt ha blivit sett. Till stor del har samiska, sociala aktiviteter och näringsut-
övning pågått i områden utanför större samhällen eller i isolerade samman-
hang. Samiskt samhällsliv har inte i någon större utsträckning beskrivits i me-
diala sammanhang eller fått utrymme i det offentliga samtalet. Den allmänna 
kännedomen om den regionala sydsamiska kulturen är låg och inte många har 
heller kunskap om de skillnader som föreligger mellan lokala samiska kulturer 
och språk. Ofta har samisk kultur dragits över en kam och de regionala sa-
miska särdragen har i detta sammanhang haft svårt att bli tydliga.  

Den sydsamiska kulturen är allmänt känd och erkänd. I 
regionen har det samiska språket en främjad och natur-
lig plats. Språket används och kan höras dagligen och 
det syns och hörs bl.a. i ortnamn, på byggnader och i of-
fentliga och officiella sammanhang. På samma sätt har 
det samiska bildspråket en naturlig plats. Den samiska 
flaggan används naturligt och parallellt med den 
svenska och regionens flaggor. Samiska högtider och 
bemärkelsedagar är kända och firas och synliggörs i 
hela regionen. Regionens förvaltningskommuner och 
myndigheter har fortsatt höga ambitioner i sitt samiska 
förvaltningsansvar och verkar för samers rättigheter och 
den lokala, samiska kulturens erkännande och synliggö-
rande. Medias bevakning av det regionala, samiska sam-
hället är god och bidrar till ökad kännedom om det reg-
ionala samiska samhällets förutsättningar och villkor. 
 
Jämtland Härjedalen är navet i en lokalt, regionalt, nat-

ionellt och internationellt känd urfolksregion där urfolk-

et samernas rättigheter erkänns och ges möjligheter att 

utvecklas på sina egna villkor. Här genomförs återkom-

mande urfolksmöten och evenemang och den samepoli-

tiska diskussionen har genom Sametinget sitt centrum 

och utgångspunkt här.  
Foto; Gaaltije 
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en stark organisationsstruktur 

Samisk organisationsstruktur har hittills till stor del varit koncentrerad till Sveri-

ges norra delar. De stora samebyarna finns här liksom Sametingets kansli, det 

officiella samiska museet Ajtte och samernas folkhögskola. I norr finns även 

många starka, samiska föreningar, stiftelser och företag. I vårt område utmär-

ker sig de 12 samebyarna samt Stiftelsen Gaaltije kompletterat med lokala sa-

meföreningar och samiska företag.  Regionens samiska organisationsstruktur 

kan sägas hittills ha varit relativt svag och otydlig vilket lett till utmaningar för 

samisk samhällsutveckling. En positiv utveckling i detta sammanhang är dock 

Sametingets beslut att förlägga den kommande parlamentsbyggnaden till 

Staare. 

Regionen präglas av en tydlig, samisk samhälls-

struktur. Sametingets parlament är ett landmärke 

och dess etablering har bidragit till att det i region-

en finns en mångfald av etablerade samiska in-

stitutioner, organisationer, föreningar och företag 

såväl som en attraktiv miljö för tillkomst av nya. 

Tillgången till arbetstillfällen där samisk kompetens 

efterfrågas är hög och den regionala arbetsmark-

naden för samiska arbeten präglas av dynamik och 

utveckling. Arbetsmarknaden är attraktiv och viljan 

bland samer i hela Saepmie att flytta till regionen 

är stor.  

Foto; Gaaltije 
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samisk kultur för alla 

Tillgången till sin egen kultur och traditioner är en mänsklig rättighet. Samer 
har i denna bemärkelse under lång tid missgynnats. Det finns få samiska kul-
turorganisationer som upplever en stabil och långsiktig möjlighet till att driva 
och utveckla sin samiska kulturverksamhet. Samiska kulturskapare upplever 
samtidigt ofta svårigheter i att bli synliggjorda och anlitade.  I sin rapport 
”Villkoren för samisk kultur” konstaterar Viermie K just detta och berättar bl.a. 
om stora ekonomiska skillnader i förutsättningarna för svensk respektive sa-
misk kultursektor. Samtidigt kan vi se positiva tecken där fler samiska kultur-
skapare tar allt större plats på den nationella och internationella scenen.  

I regionen finns en allmän stolthet över den världsunika, samiska             
urfolkskulturen. Samiskt kulturskapande främjas särskilt och samiska 
slöjdare, konstnärer, artister och andra kulturutövare anser sig ha goda 
förutsättningar för att kunna utöva och livnära sig på sin verksamhet. 

I regionen ges lokala, samiska kulturskap-

are aktivt möjligheter att delta i offentliga 

sammanhang såsom i evenemang och vid 

offentlig utsmyckning. Här tillhandahålls 

resurser för samers behov av kulturaktivi-

teter och evenemang med samiskt inne-

håll och utgångspunkt. Här finns även 

speciellt utformade samiska kulturskolor. 

Förutsättningar finns för att den samiska 

berättelsen, genom bl.a. kulturskapande 

såsom t.ex. utställningar etc, kan berättas 

av och genom samerna själva. Ett samiskt 

museum i sydsamiskt område har etable-

rats och fungerar som samernas egen 

scen och källa för berättelsen om den 

regionala samiska historien, nutiden och 

framtiden.    
Foto; Gaaltije 

luhkiegaektsie 



 

 

näring med framtidstro 

Samiska näringar är inkomstkällor men även sätt att behålla och utveckla sin 
egen kultur och den traditionella kunskapen. Samiska näringar är viktiga som 
kulturbärare och skapar en identitet för de individer som bedriver dem såväl 
som för samhället i stort. Samiska näringar bedrivs ofta i kombination med 
varandra – en renskötare kan t.ex. även bedriva slöjdverksamhet eller besöks-
näring.  
Att bedriva samiska näringar kan dock vara utmanande. I Sverige och regionen 
råder en allmän kunskapsbrist om såväl samiska näringar i sig som de villkor 
under vilka samiskt företagande verkar. Detta har lett till att de samiska näring-
arna ofta utelämnas eller osynliggörs i de näringsstrategiska dokument som 
ligger till grund för nationens eller regionens näringsutveckling och resursför-
delning. En följd av detta är att samiska näringar och företag missgynnas och 
därför bl.a. saknar tillgång till de stöd och den service som andra näringar och 
företag har god tillgång till. En annan effekt är att näringar som ofta står i direkt 
konflikt till utveckling av samiska näringar prioriteras. Följden för de samiska 
näringarna av detta blir inte sällan ett tappat fokus på utveckling av sin verk-
samhet och istället ett försvar av rättigheter, ökad arbetsbelastning och ökade 
kostnader.  

I Jämtland Härjedalen ser samer stora möjligheter i 
att utveckla och långsiktigt livnära sig på tradition-
ella, samiska näringar. Här är samiska näringar 
synliggjorda, erkända och inkluderade i all strate-
gisk planering. Här är offentliga funktioner och re-
gelverk för närings- och företagsstöd anpassade till 
de villkor som samiska näringar verkar under. I reg-
ionen är tillgången för samiska näringar och företag 
till riskkapital och andra stöd god och genomtänkt.  

”Sametingets vision är att Sápmi har ett starkt, utvecklat, livs-

kraftigt, innovativt och jämställt samiskt näringsliv och ett före-

tagande som har en stark grund i markerna och naturen i 

Sápmi, samiska språk och traditionell kunskap”  

Foto; Gaaltije 
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starkt samiskt inflytande och beslutsfattande 

Traditionellt, samiskt beslutsfattande är hållbart och långsiktigt. I samiska 
samhället ska allas röst höras och beslutsfattande ske efter noga övervägande 
och i samförstånd. I samiska samhället ges beslutsfattandet den tid som be-
hövs. Är vi inte överens idag så kan vi bli det imorgon. Principen om samför-
stånd ger utrymme för alla ståndpunkter och utesluter inte någon från möjlig-
het att påverka. I det svenska samhällssystemet upplever dock samer en ut-
maning. Som numerär minoritet i ett majoritetsbaserat samhällssystem är det 
samiska folket ständigt i demokratiskt underläge. Samisk representation bjuds 
i allt fler sammanhang in men har p.g.a sin minoritetsstatus begränsade möj-
ligheter att påverka processer i en samiskt positiv riktning. Stöd för samiskt 
själv- och medbestämmande ges dock i flera gällande lagar och deklarationer.   

I Jämtland Härjedalen har det samiska folket möjlighet att verka för en 
rättvis och hållbar samhällsutveckling för alla. I regionens offentliga orga-
nisationer har samer ett formellt inflytande med reell möjlighet att på-
verka sin och regionens utveckling. Samisk kunskap premieras vid till-
sättningar och nyttjas i utövningen av såväl politiska som tjänstemanna-
roller.  

Foto; Gaaltije 
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epilog—ett arbete under utveckling 

Med samiska perspektiv—regional utveckling i Jämtland Härjedalen 

är ett visionärt dokument som beskriver samiska perspektiv på statusen i reg-
ionen på kort, medellång och lång sikt. Utvecklingsstrategier har förstås gjorts 
tidigare, då i miljöer där man sedan länge varit överens om uppfattningen och 
utformningen av de fundament som legat till grund för och varit förutsättning-
arna för att formulera gemensamma utvecklingsområden. Dessa fundamen-
tala förutsättningar har inte på samma sätt funnits i det samiska samhället 
varför den samiska visionen fått ta sin utgångspunkt i ett tidigare skede och fo-
kusera på de grundläggande förhållanden som vi vill ska råda i regionen. Detta 
medför att det finns behov för ytterligare arbete där visionen kan utvecklas ge-
nom att än starkare involvera den samiska befolkningen och fördjupa den sa-
miska diskussionen samt informera och utbilda övriga samhället och dess or-
ganisationer. Ett senare steg är också att förfina visionen och hitta de konkreta 
strukturer där samiska insatser kan fokuseras och därmed ytterligare stärka 
regionen och dess utveckling.    

Foto; Gaaltije 
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