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1. Vuolggasadji – samisk utgångspunkt
Det äldre traditionella samiska samhället såg livet som helhet och ett samspel där människan och
naturen skulle vara i balans så att båda mådde bra. Inga resurser kunde överutnyttjas varken av
människan eller av naturens övriga storheter. Alla hade sin givna plats och människans uppgift var
att arbeta med förutsättningarna för sin egen överlevnad utifrån de resurser som naturen bjöd på.
Balans rådde då betet för renarna räckte år från år och rovdjuren inte hotade ta för många renar, det
fanns fisk och andra bytesdjur, klimatet var stabilt så att växterna kunde gro och att man själv fick
råda över de egna markerna.
Även idag finns den traditionella kunskapen och -natursynen hos de samer som har växt upp med det
traditionella levnadssättet. Ett liv med renskötsel, duodji, jakt, fiske och naturens resurser i övrigt
som ger kulturell- och social samhörighet som är viktig för människors välmående. Den samiska
kulturen är beroende av en naturlig balans där överutnyttjande av naturen äventyrar framtiden. Det
är denna fungerande naturliga balans där människan är en del som bygger den hållbara utvecklingen
i traditionella urfolkssamhällen. Det är också den balansen som rubbas när staten och andra
exploatörer med kortsiktiga vinstintressen kommer in och t.ex. ska etablera gruvverksamhet eller
annan icke hållbar åtgärd. Det traditionella samiska samhällets kunskaper är en nyckel i hur biologiskt
mångfald och en hållbar utveckling ska hanteras på Sápmis marker.

Vi finns!
Den första tanken som uppenbarar sig när man tänker på samisk näringsverksamhet idag är de
traditionella samiska näringarna såsom renskötsel, sameslöjd, konsthantverk, jakt och fiske. Det är
naturligt med tanke på att de är hårt knutna till vår egen historia, kulturen och den djupa
traditionella kunskapen kring dessa. Men vi vet att samisk näringsverksamhet är betydligt vidare än
så.
”Det samiska näringslivet består av en mångfald av verksamheter som
har det gemensamt att de utgår ifrån det nära sambandet mellan
näring, miljö och kultur och karaktäriseras av småskalighet och lokal
anpassning.” (Sametingets näringspolitiska program s.12)
Vi kan för tydlighetens skull räkna upp en mångfald näringsgrenar som också är samiska. Det är tolk
och översättning i samiska, ren- och älgslakterier, förädling av kött och andra produkter, samisk mat i
butik och restaurang, gårdsbruk, turism samt kultursektorn med bl.a. samisk jojk och musik,
scenkonst, författare, foto, film m.m. Sedan tillkommer allt annat en samisk företagare kan göra
såsom handel och service, transporter, bygg och anläggning, konsult i ekonomi, juridik m.m,
skogsbruk, fastighetsförvaltning etc.
Det samiska samhället har också ett omfattande samiskt organisationsväsende och en
förvaltningsadministration för de samiska verksamheterna med Sametinget, Sameskolstyrelsen, Ájtte
samemuseum, Samernas utbildningscentrum, Sameslöjdstiftelsen, de samiska riksorganisationerna
m.fl.
”Det samiska samhället är under förändring och den samiska
omgivningen ställer nya och ökade krav på social- och kulturell
samhörighet. Den stora framtidsutmaningen består i att stärka och
bevara samernas traditionella näringsanpassning och samtidigt skapa
förutsättningar som ger möjlighet att utveckla nya livskraftiga
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verksamheter samt helt nya näringar inom traditionella icke-samiska
näringsfång.”
”En stor potential finns i samiska kunskaper och erfarenheter. De
samiska traditionella näringarna utgör grunden för vidareutveckling av
ett varierat och produktskapande näringsliv.
Det är en utmaning för samerna själva att utifrån egna villkor möta
förändringar genom att utveckla egen kompetens och variation i
näringslivet.” (Sametingets näringspolitiska program s.6)

Vi ska synas!
Det är viktigt att all samisk näringsverksamhet blir synlig både för oss samer själva samt det andra
samhället. Det har också en stor betydelse vilken syn vi samer själva har på vad som är samiskt och
hur vi hanterar förvaltningen av vårt eget samhälle.
Samerna är osynliggjorda genom det sätt det svenska samhället strukturellt har inlemmat det
samiska. De administrativa strukturerna med lagar och bestämmelser som t.ex. omgärdar Sametinget
tillåter inte en samisk utveckling utifrån den samiska kulturens värderingar. Det är som en skyddad
verkstad där det är tryggt att vara om man inte har en egen vilja. Särskilt påtagligt blir det när det
samiska etablissemanget själv både tillåter och försvarar positionen inom dessa väggar utan att se att
Sápmi är betydligt större än så.
Svenska staten har genom tiderna arbetat för att begränsa antalet renskötande samer och genom
rationalisering stärka de kvarvarande renskötarnas ekonomi. (Labba m.fl. s.127) Det är uppenbart att
det ur statens synvinkel endast är renskötsel som är en samisk näring, men även den har behandlats
på ett sätt som om den var en del av det svenska jordbruket.
”I dagsläget finns det inte statistik som kan ligga till grund för den
samiska samhällsutvecklingen. Det innebär i praktiken att det är svårt
att göra tillförlitliga nuläges- eller bakgrundsanalyser i de samiska
insatsområdena. Ett krav för att uppnå de uppställda målen är därför
att det näringspolitiska arbetet kan stödja sig på tillförlitlig statistik.
Därför är det av största vikt att sametinget i framtiden blir
statistikansvarig myndighet. Ytterligare ett steg i den riktningen vore en
frivillig samisk markör inom Sveriges statistiksystem med SNI-koder.
Detta skulle göra alla samiska företagare synliga.” (Sametingets
näringspolitiska program s.10)
Samerna livnär sig på väldigt olika sätt men statistiskt är det inte möjligt att visa det eftersom den
statistikfunktion som finns på Sametinget inte har möjlighet att statistikföra all samisk
näringsverksamhet med de uppgifter som är nödvändiga. Den enda SNI-koden i Statistiska
Centralbyråns system för samiska näringar som finns är den för renskötsel, vilket innebär att alla
andra samiska näringar registreras som svenska.
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Vi har en helhetssyn utifrån en samisk utgångspunkt - Vuolggasadji!
Traditionell kunskap kan användas till så mycket och berör vårt liv på ett betydligt vidare plan än det
ser ut vid en första tanke. Det är t.ex. förvaltning av de samiska resurserna ur en samisk kunskapsbas,
markerna, jakten, fisket, den biologiska mångfalden samt traditionell kunskap i sig med samisk
natursyn, andlighet samt markernas beskaffenhet och lämplighet för renskötsel och andra
verksamheter som hör till det samiska.
”All samisk näringsutveckling skall ha sin utgångspunkt i traditionell
samisk kunskap och hållbar utveckling. En ekologisk långsiktighet och
hushållning med naturresurserna är en central del i den samiska
kulturens utveckling och fortlevnad. Ekologiskt och ekonomiskt
bärkraftiga samiska näringar är den bästa garantin för att bevara de
höga miljö- och kulturvärden som finns i fjäll- och skogsområdena. De
samiska näringarna bygger i stor utsträckning på ett nyttjande av
förnybara naturresurser vilket betyder att de för sin överlevnad är
beroende av att miljön inte skadas.” (Sametingets näringspolitiska
program s.8)
Utvecklingen av Laponiatjuottjudus, förvaltningen av världsarvet Laponia är ett bra exempel på hur
man kan bygga upp verksamhet utifrån en samisk idé och arbeta utifrån samiska kulturella värden
från kulturarvet, kulturmiljön samt den traditionella samiska kunskapen i förvaltningen av det
samiska området. Sametinget kan ta mycket lärdom här för att bygga in en samisk filosofi i den
verksamhet som Sametinget bedriver.
Utgångspunkten för den samiska kulturens existens är att sätta värde på hur vårt eget tankesätt är,
vad vi sätter värde på och att vår egen samiska kultur är grunden för oss. Den samiska kulturen,
miljön och språket har en kontinuitet och en egen drivkraft, iešbirgejupmi, och ett eget
självförtroende, iešluohtámus, som är mycket viktigt för att kunna utvecklas, säger Mihkkal Niilas
Sara, forskare vid Sámi Allaskuvla i Guovdageaidnu, som länge forskat i traditionell kunskap, samisk
filosofi och de grundvärden som den samiska kulturen bygger på.
”Den samiska synen på naturen som ett besjälat, levande väsen står i stark kontrast till
den västerländska natursynen. Vår natursyn har präglat våra värderingar, sedvänjor,
sociala strukturer och relationer.” (Sametingets Eallinbirasprogram 2009, s.6)
Det sätt vi kan föra dessa traditioner vidare och de normer som det samiska bygger på, är att sätta
stort värde på den kultur, de normer och den kunskap som våra tidigare generationer byggt upp.
Dessa värden lever fortfarande i det samiska samhället och är mycket starka i stora delar av Sápmi,
medan det i andra samiska sammanhang har gått så långt så att det har försvunnit. Vi vet att det
beror på den kolonisering vi har utsatts för hundratals år. Samerna har ändå behållit den samiska
kulturen och tankesättet vilket visar styrka. Det är med andra ord denna samiska drivkraft som är så
viktig, som bygger upp de samiska normerna och som anger vad vår kultur är för något.
”Vi samer är ursprungsfolket i Sápmi. Vårt folk har sedan urminnes tider bott i och
förvaltat dess land och vatten med stor respekt och försiktighet. Vi är en del av
landskapet i Sápmi. Våra liv – våra näringar och kulturyttringar – anpassas för att
flexibelt balansera mellan vad naturen kan ge och vad vi kan ta (bruka) utan att
förbruka naturen. Vår djupa relation till naturen är svår att fånga med ord.”
(Sametingets Eallinbirasprogram 2009, s.5)
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Den samiska livsmiljön med kopplingen till kulturen, renskötseln och det land samerna har växt upp i
är en viktig drivkraft i valet av hur man får sin utkomst. Långt ifrån alla samer får sin utkomst från de
traditionella näringarna. Många har också av eget intresse valt att utbilda sig i andra näringsgrenar
och andra har av ekonomiska och sociala skäl valt att ta andra arbeten för sitt uppehälle. Detta
minskar dock inte den samiska kulturella tillhörigheten till Sápmi och inte heller sambandet till den
samiska livsmiljön som består av det sociala nätverket med släkten och hemmiljön, de marker och
den natur som man har koppling till samt värdena i den samiska kulturen som man har växt upp i.
”Vår förmåga att klara av betydliga förändringar och vidareutvecklas beror på många
faktorer. En bärkraftig natur med hög biologisk mångfald och ett intakt, sammanhållet
landskap är en viktig förutsättning (naturens kapital). Samtidigt bygger vår förmåga
att hållbart och långsiktigt vidareutvecklas på vårt sociala kapital som innebär
ekonomisk mångfald, kulturell mångfald och verksamhetsmångfald.” (Sametingets
Eallinbirasprogram 2009, s.6)
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2. Slutsatser och förslag till åtgärder
Här redovisas alla slutsatser och förslag till åtgärder som framkommer i kapitel 4, 5, 6, 7 samt 8.
4. Statistisk analys
4.1 Omfattningen av samiskt näringsliv
Den statistiska analysen visar:
Att omfattningen av det samiska företagandet är förhållandevis likartat. I Soppero/Idivuomaområdet omsätter det samiska företagandet knappt 80 miljoner kronor och i Funäsdalen/Mittådalenområdet knappt 70 miljoner kronor. Antal årsarbeten är 148 samt 130. Antalet registrerade samiska
företag är dock betydligt större i Soppero/Idivuoma, 260 samt 91 i Funäsdalen/Mittådalen.
Att den största skillnaden vid en jämförelse av de två pilotområdena är att det samiska företagandet
dominerar fullständigt i pilotområde Soppero/Idivuoma, eftersom de allra flesta som bor i området
är samer. I pilotområde Funäsdalen/Mittådalen är den svenska populationen betydligt större vilket
gör att det samiska företagandet blir mycket blygsamt i jämförelse med det icke samiska.

Pilotområde Soppero/Idivuoma
Att de samiskägda företagen utgör 84 procent av totalt antal företag och har 80 procent (80 miljoner
kr) av den totala omsättningen samt 84 procent producerade årsarbeten (148) i området.
Att 58 procent av antalet av de samiska företagen redovisas som Renskötsel och Samebyar medan
det i verkligheten är en kombination av olika intäktsformer.
Att 38 procent av omsättning (30 milj. kr) och 11 procent årsarbeten (16) av de samiska företagen
kommer från Slakteri och matbranschen, 23 procent av omsättningen (18 milj. kr) och 32 procent
årsarbeten (48) kommer från Renskötsel och samebyar samt 23 procent av omsättningen (18 milj.kr)
och 34 procent årsarbeten (50) kommer från Butik och handel, transport, service, turism.
Att den genomsnittliga omsättningen per företag indikerar att de flesta av de samiska företagen i
området är småskaliga hantverksföretag och det endast finns ett fåtal större företag.
Att 19 procent av företagen av ägs av kvinnor, 72 procent av män samt 9 procent med ospecificerat
ägande.

Pilotområde Funäsdalen/Mittådalen
Att de samiskägda företagen utgör 5 procent av totalt antal företag och har 4 procent (70 milj.kr) av
den totala omsättningen samt 7 procent producerade årsarbeten (130) i området.
Att 54 procent av antalet av de samiska företagen redovisas som Renskötsel och Samebyar medan
det i verkligheten är en kombination av olika intäktsformer.
Att ca 37 procent procent av omsättning (26 milj.kr) och 52 procent årsarbeten (68) av de samiska
företagen kommer från Renskötsel och samebyar, 36 procent (25 milj.kr) av omsättningen och 15
procent årsarbeten (20) kommer från Slakteri och matbranschen samt 12 procent (8,6 milj.kr) av
omsättningen och 10 procent årsarbeten (13) kommer från Bygg och anläggning. Skog, röjning.
Verkstad, mek.
Att den genomsnittliga omsättningen per företag indikerar att de flesta av de samiska företagen i
området är småskaliga hantverksföretag och det endast finns ett fåtal större företag.
Att 27 procent av företagen av ägs av kvinnor, 54 procent av män samt 19 procent med ospecificerat
ägande.
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4.2 Statistisk analysmetod som tillvaratar all samisk näringslivsverksamhet
Att det är nödvändigt med en total inventering och sammanställning av samisk näringslivsverksamhet
över hela Sápmi på svensk sida. Det visar den verkliga omfattningen och betydelsen av samisk
verksamhet både för det samiska samhället och för det omgivande samhället.
4.3 Övriga effekter av samisk näringslivsverksamhet
Att betydelsen av den direkta samiska näringslivsverksamheten är omfattande för både ekonomisk
utveckling och skapande av arbetstillfällen även i den övriga glesbygden.
Att en omfattande ickesamisk näringslivsverksamhet är beroende av den samiska kulturen samt
kulturmiljön.
Att enbart upplåtelseintäkterna från samebyarna inom utredningens pilotområden genererar
administrationsmedel som motsvarar en halv tjänst vid båda länsstyrelserna och lika mycket till
Samefonden samt Samebyarna.
5. Samhällsekonomisk analys
Den samhällsekonomiska analysen har kommit fram till följande:
5.1 Den samiska livsmiljöns brukar- samt existensvärden
Att basen i den samiska näringslivskulturen är vad naturen producerar och människorna kan
tillgodogöra sig såsom bär, vilt, fisk, vatten, träd, renbete, rekreation m.m. De direkta brukarvärdena
är producerande/försörjande ekosystemtjänster som kulturellt och identitetsmässig är kopplade till
både traditionell och annan näringslivsverksamhet bedriven av samer.
Att det samiska landskap med historia och traditionell kunskap knutet till sig innebär en stark
identitet för alla de människor som har sin anknytning dit. I den samiska kulturen är människorna en
del av landskapet genom band som knutits i generationer där den är levande genom de spår som
både är synliga och osynliga. De indirekta brukarvärdena utgörs av kulturella, reglerande och
stödjande ekosystemtjänster som är byggstenar i den gröna infrastrukturen i det samiska natur- och
kulturlandskapet, vilket upprätthåller den biologiska mångfalden och det långsiktiga brukandet.
Att de existensvärden som är kopplade till det samiska natur- och kulturlandskapet bygger på en
mycket lång historia av områdets brukande. Kontinuiteten i brukandet har gett en högt utvecklad
traditionell samisk kunskap om de värden som finns där och hur de långsiktigt ska förvaltas.
Livsmiljövärdena utgår från en samisk utgångspunkt – Vuolggasadji – kopplad till grundläggande
värden i samisk kultur med kulturförståelse, traditioner, naturkunskap samt den sociala
gemenskapen.
5.2 Samhällsekonomisk analysmetod med samisk delaktighet
Att samhällsekonomiska utredningar som görs på samernas områden om samiskt näringsliv och
samhälle eller exploateringsplaner från utomstående ska genomföras utifrån de samiska
livsmiljövärdena som grund och inte enbart utifrån svenska samhällets behov.
Att en samhällsekonomisk analys som görs på samernas områden, oavsett om det handlar om
omfattningen av samiskt näringsliv eller exploateringsplaner från utomstående, ska göras med
hänsyn till samerna som folk. Samerna ska respekteras utifrån den urfolksstatus som finns tydliggjord
i FN;s konventioner, deklarationer samt resolutioner.
Att det samiska samhället därför vara likvärdigt delaktighet i all samhällsplanering, utifrån Free Prior
and Informed Consent - Fritt Informerat Förhandssamtycke, som berör det samiska natur- och
kulturlandskapet. Utredningar ska genomföras utifrån en samisk värdering av ett område och inte
enbart utifrån svenska samhällets behov.
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5.3 Sápmiföretagarnas koppling till den samiska livsmiljön
Att utgångspunkten är att samer som lever av de traditionella samiska näringarna eller på annat sätt
har sin identitet knutet till de samiska markerna är intimt sammankopplade till sin egen livsmiljö
genom den identitet historien, kulturen, de sociala sambanden och den traditionella kunskapen har
skapat.
Att det är nödvändigt att inbegripa alla samiska näringsidkare som har en koppling t.ex. till en
samebys område och det egna naturlandskapet och att all samisk näringslivsverksamhet ska
medräknas i en bedömning av hur omfattande samisk näringslivsverksamhet är.
Att i samisk näringslivsverksamhet ingår all ekonomi d.v.s. alla samiska företagare samt den ekonomi
som genereras från det samiska området.
Att betydelsen av den samiska näringslivsverksamheten som helhet är omfattande för både
ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen i de samiska bygderna och i övrig glesbygd.
6. Sametingets uppdrag
En förutsättning för en utveckling av den samiska näringslivsverksamheten utifrån den potential som
finns är:
Att Sametinget utvecklas till att ansvara för all samisk näringslivsverksamhet, vilket innebär ett
ansvar för både strategisk utvecklingsplanering samt hantering t.ex. av stödformer i form av
regionalpolitiska medel samt EU-stöd i alla programområden.
Att Sametinget utvecklas till en statistikansvarig myndighet och att ett prefix för samiska
näringsidkare införs i SNI-systemet för att statistiskt kunna hantera och bedöma det samiska
näringslivet.
Att förutsättningarna för att samiskt näringsliv ska utvecklas är att de samiska
branschorganisationerna har tillräckligt med resurser för att arbeta med reell näringslivsutveckling.
Detta skulle stärka den samiska ekonomin och utveckla företagandet ytterligare utifrån en samisk
näringslivsfilosofi.
7. Kommunerna och samisk näringslivsutveckling
Slutsatsen är:
Att det finns ett kompetensutvecklingsbehov om samisk näringslivsverksamhet hos kommunerna.
Att bristen på kunskap hos kommunerna är, förutom andra orsaker, en följd av Sametingets och de
samiska branschorganisationernas bristande resurser att både förvalta och utveckla den samiska
näringslivsverksamheten.
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8. Förslag till uppföljande utredning
Följande uppföljande utredningar föreslås:
Att inventera omfattningen av samiskt näringsliv i ekonomiska och sysselsättningstermer i hela Sápmi
på svensk sida enligt den metod som används i denna utredning.
Att göra en multiplikatorstudie utifrån värdet av allt samiskt näringsliv inom olika samiska områden
efter att det statistiska underlaget tagits fram. Detta kommer att ge ett mer rättvist resultat än att
enbart utreda renskötseln som är en del av det totala samiska näringslivet. Även konsultföretaget
WSP;s Förstudie om metod för värdering av renskötsel och samisk kultur, har visat att det inte är
relevant att göra multiplikatorstudie enbart för renskötseln.
Att ta fram en bättre bild av de samiska företagarnas koppling till samebyn/naturlandskapet/kulturen
i valet av inkomstkälla eller etablering av företag genom att göra en enkätundersökning bland alla
samiska företagare.
Att utreda orsaken till varför det finns en sned könsfördelning i vissa branscher och vilka insatser som
kan göras för att stärka jämställdheten.
För att tydliggöra vilken total ekonomi och sysselsättning som genereras från de samiska områdena
föreslås:
Att statistiskt utreda omfattningen av all ickesamisk näringslivsverksamhet som baserar sig på Sápmis
naturlandskap, kultur samt samiskt näringsliv. Det är t.ex -turismföretag för jakt, fiske, rekreation,
guidning m.m, -resebyråer till dessa turismföretag, -transportföretag som helikopter, skoter, bussar,
m.m, -serviceföretag som stugbyar, butiker m.m, matförädlingföretag, slakterier m.m. forskningsverksamhet som t.ex. Rymdbolaget i Kiruna, -upplåtelseintäkter som går till andra än
samebyn, -förvaltningsverksamhet av natur, jakt, fiske m.m.
Att komplettera med en samhällsekonomisk analys av värdet av all annan verksamhet som pågår i de
samiska markerna, t.ex. -småviltjakt, -älgjakt, -fiske, -vandring, -skoteråkning, -rekreation, -forskning,
turism, marknadsföring för företag, stat och kommun m.m.
Att jämföra det samiska näringslivets omfattning med det övriga på olika områden utifrån ekonomi
och sysselsättning efter att all information samlats in enligt ovan.
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3. Utredningen
3.1 Uppdraget
Det övergripande utredningsuppdraget är:
Att utreda betydelsen av samiskt näringsliv för Sápmi och för bygderna som helhet.
Att göra en värdering av det samiska näringslivets bidrag till landsbygdsutvecklingen.
Att göra en metodutveckling för utredning av samisk näringsverksamhet, statistiskt och
samhällsekonomisk, utifrån en samisk utgångspunkt med avseende på samerna som urfolk.
Att beskriva den samiska livsmiljöns brukarvärden samt existensvärden.

3.2 Bakgrund till utredningen
Konsultföretaget WSP Sverige AB gjorde på uppdrag av Sametinget Förstudie om metod för värdering
av renskötsel och samisk kultur (2014-02-12).
Ett resultat som förstudien visar är att det finns svårigheter med att värdera renskötseln med
traditionella multiplikatorstudier. Studien konstaterar att ”ju mer naturnära de areella näringarna är
desto mindre multiplikatorer har de” (s.16). Detta beror på att de varor och tjänster som näringen
köper in för sin egen produktion är liten i jämförelse med t.ex. tillverkande företag som köper in alla
råvaror för tillverkningen och också samtidigt har många anställda.
För renskötseln gäller att ”när renarna betar så innebär det att insatsvaror används utan att några
marknadstransaktioner är inblandade. Hade samma mängd foder köpts på marknaden hade
leveranserna registrerats i input-outputflödena.” Den andra effekten som inte registreras i dessa
flöden är när renskötseln inte hyr in all personal mot betalning för det arbete som görs utan mycket
av arbetet, t.ex. under arbetsintensiva perioder, sköts av familjemedlemmar och kollektivt inom Siida
eller i samebyn.(s.18)
Förstudien säger också att ”renskötseln har samhällsekonomiska värden som är betydligt större än
vad som kan beräknas med ekonomiska analyser av multiplikatorer och produktionssamband. För att
värdera dessa behövs andra ansatser än multiplikatoranalyser.” (s.5)
En sådan multiplikatorstudie är med andra ord ”inte relevant att göra för renskötseln. En alternativ
metod är att undersöka vilka samhällsekonomiska värden renskötseln har hos konsumenterna.”
”Renskötseln har också positiva externa effekter genom att renbetet ger upphov till ett öppet
landskap som har positiva värden för fjällturister.” (s.18-19)
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3.3 Omfattning och avgränsning
Definitionen av samiskt företag följer det Näringspolitiska programmet. ”Kommersiell verksamhet
som bedrivs av samer är samisk näring.” (s.12)

Pilotområden
Övre Soppero/Idivuoma-området. Här ingår även byarna Nedre Soppero, Lannavaara, Viikusjärvi och
Tuolpukka.
Funäsdalen/Mittådalen-området. Här ingår även byarna Ljungdalen, Ljusnedal, Bruksvallarna,
Ramundberget, Tännäs, Brändåsen, Hede, Vemdalen, Tänndalen och Fjällnäs.

Intäktsunderlaget
I underlaget för redovisningen av företagens omsättning har statistik beställts från UC Alla Bolag AB
vilket innebär att enbart momspliktiga intäkter ingår. De momsfria intäkterna t.ex. offentligt- och EU
stöd av olika slag såsom kulturmiljöstöd, investeringsstöd, startstöd, utvecklingsstöd m.m. ingår inte.
För att bedöma omfattningen av samiskt näringsliv i förhållande till allt övrigt näringsliv i
pilotområdena får man en rättvis bedömning när jämförelsematerialet har samma innehåll.
Förutsättningen hade varit att utreda momsfria intäkter hos alla företag, både de samiska och de
ickesamiska inom pilotområdena, vilket inte har låtits sig göras inom ramen för denna utredning.
Med denna metod kommer den totala omsättningen för det samiska näringslivet att visa på en
marginellt lägre omfattning än verkligheten, men prioriteringen har varit att visa på vilken andel
samiskt näringsliv har i förhållande till det totala näringslivet inom pilotområdena.
De momsfria intäkter som ingår i omsättningen för renskötselföretagen och samebyarna är prisstöd
för försäljning av ren, rovdjursersättningar samt intrångsersättningar. Anledningen är att dessa
intäkter är årligen återkommande och ingår i den normala verksamheten men utbetalas momsfritt.
Inga motsvarande intäkter finns bland de övriga samiska eller ickesamiska företagen vilket gör att
jämförelsen inte haltar.

3.4 Metod
Med ledning av det övergripande utredningsuppdraget samt WSP;s förstudie Förstudie om metod för
värdering av renskötsel och samisk kultur (2014-02-12) utformas den statistiska- samt den
samhällsekonomiska analysen enligt följande:

Statistisk analys
Uppdraget är följande:
Att belysa omfattningen av samisk näringslivsverksamhet genom inventering av allt
Sápmiföretagande i antal företag, omsättning och sysselsättning inom pilotområdena enligt följande:
•
•
•

Renskötselföretag och andra traditionella samiska företag.
Andra företag ägda av samer.
Samiska företag verksamma i pilotområdet men med huvudsäte utanför området.

Att beskriva en statistisk analysmetod som tillvaratar all samisk näringslivsverksamhet.
Att ta fram och redovisa all näringslivsverksamhet i antal företag, omsättning och sysselsättning inom
pilotområdena.
11(36)

SAMISKT NÄRINGSLIV

Den statistiska analysen av samisk näringslivsverksamhet för de två pilotområdena har gjorts enligt
följande:
Intern registeranalys, genom att använda redan befintliga datakällor och material på Sametinget
som kompletteras med information från offentliga källor.
Extern registeranalys, genom att ta fram uppgifter via UC Alla Bolag AB för att erhålla nyckeltal och
analyser.
Fältstudier. Uppsökande verksamhet/intervjuer har gjorts för att inhämta uppgifter om befintliga
företag. Undersökning av företagsfrämjande aktiviteter hos kommuner och myndigheter samt
inventering av uppgifter om samiska företag hos samiska branschorganisationer.
För varje pilotområde för sig har redovisningen gjorts utifrån; -antal samiska företag fördelat på
kvinnliga och manliga, -omsättning och -sysselsatta för olika kategorier företagare samt totalt antal
företag inkl. omsättning samt sysselsatta. Uppgifterna baserar sig på 2014 års statistik. Anledningen
varför statistiken inte baserar sig på 2015 års uppgifter är att alla företagsdeklarationer för 2015 inte
hade influtit vid tillfället för datainsamlingen.
Inventeringen, identifikationen samt beräkningar på omsättning och antal sysselsatta m.m. av de
samiskägda samt övriga företagen i pilotområdena har gjorts utifrån befintliga offentliga data från UC
Alla Bolag AB, Sametingets statistikfunktion samt på manuell basis via information från de samiska
branschorganisationerna m.fl.
De företagskategorier som redovisas är valda så att så näraliggande typer av företag som möjligt
återfinns i samma kategori. Sammanslagningarna i redovisningen har också gjorts för att undvika
kategorier med alltför få företag och därmed eliminera möjligheten till identifiktion.
Företagen är kategoriserade på följande sätt i båda pilotområdena.
• Renskötsel.
• Samebyar.
• Konstnärligt och artistiskt skapande, sameslöjd, konsthantverk, kläder.
• Slakteri, chark, mat.
• Butik och handel, transport, service, turism.
• Bygg och anläggning, skog och röjning, jordbruk, verkstad och mek.
• Översättning, tolk, fastighetsförmedling och förvaltning, konsult i ekonomi, administration,
teknik, lokalvård och rengöring.
Se omfattningen av alla företag i kapitel 4. Statistisk analys, tabell 1 och tabell 2.

Antal företag
I underlaget för antal företag ingår de som har sitt säte inom pilotområden samt samiska företagare
som är skrivna utanför pilotområdena men har koppling till pilotområden genom sin verksamhet.
Denna avgränsning är inte en exakt vetenskap, här finns en hel del gränsfall som har varit svåra att
tydligt bestämma om företaget ska ingå i underlaget eller inte. Anledningen är att många av dessa
företag har verksamhet både inom pilotområdet och utanför. I de flesta fall har dessa företag
inräknats i pilotområdena om den huvudsakliga verksamheten eller ekonomin kan hänföras till
pilotområdena.
Många företagare har redovisat ett flertal SNI-koder i sitt företag. I de flesta fall har den första SNIkoden varit ledande i vilken företagskategori företaget placerats i. Enstaka samiska företag kan
saknas i sammanställningen beroende på att de kan vara nystartade eller av annan orsak förbigåtts.
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En redovisning har också gjorts av könsfördelningen vad gäller ägaren av företagen. De företag där
ägaren är svår att identifiera, det är gemensamt ägande eller inte framgår har redovisats i kolumn
Övrigt (hen). Det är t.ex aktiebolag, stiftelser m.fl.

Omsättning
Total omsättning för de olika företagskategorierna har tagits fram genom med hjälp av Sametingets
statistikfunktion samt UC Alla Bolag AB som redovisat och bearbetat officiella uppgifter från
skatteverket. För aktiebolag är redovisningen exakt eftersom årsredovisningarna är offentliga. För
alla övriga företagsformer har uppgifterna tagits fram framförallt utifrån företagens
momsredovisningar. För renskötselföretag inräknas även momsfria intäkter i form av prisstöd.
Rovdjursersättningar samt intrångsersättningar har inräknats i omsättningen för samebyarna
eftersom de redovisas på det sättet från den befintliga officiella statistiken från Sametinget samt
Länsstyrelserna. Det riktiga hade varit att lägga åtminstone rovdjursersättningarna på
renskötselföretagens omsättningar. Detta har dock inte, främst av tidsmässiga skäl, kunnat göras
inom ramen för denna utredning. Däremot kan samebyarnas och renskötselföretagen ekonomier
vara såpass sammanflätade så att dessa kategorier tillsammans ändå redovisar renskötselns totala
omsättning på ett bra sätt.

Årsarbeten
Det är inte möjligt att få fram exakta uppgifter om antal årsarbeten för alla företagen i
undersökningen. För Aktiebolag finns uppgifter om antal anställda i den redovisade statistiken från
UC Alla Bolag AB. För att få fram en uppskattning av antal årsarbeten inom de andra bolagsformerna
har en schablonberäkning gjorts utifrån en standardiserad årsarbetstid enligt EU;s
Landsbygdsprogram som beräknas till 1720 timmar. Denna arbetstid antas gälla för heltidarbete för
alla bolagsformer i denna kalkyl, förutom Aktiebolag. Företagen är dock olika i hur intäkterna
förvärvas även om beräkningen här utgår från ett fakturerande företag. Många av företagen har t.ex.
försäljning av produkter av olika slag såsom renkött, hantverk, butiksförsäljning m.m. Detta
beräkningssätt tar endast hänsyn till arbetstiden och är därför oberoende av om företaget i fråga är
lönsamt eller inte. Det har inte funnits möjlighet att ta fram nyckeltal för olika branscher inom ramen
för denna undersökning. Därför kan t.ex. tillverkningsindustri visa på högre antal årsarbeten än
verkligenheten medan andra kategorier kan visa det motsatta. I stort jämnar detta dock ut sig vad
gäller helheten.
Beräkningen tar utgångspunkt från den arbetstid som företagaren kan ta betalt för minskat med
tiden för semester och administration. Semestertiden upptar fem veckor, d.v.s. 9,6 procent och
administrationstiden, där planering, marknadsföring, inköp, försäljning, bokföring telefonsamtal
m.m. uppskattas till 40 procent av återstående tid efter att semestertiden borträknats. Enligt ALMI
företagspartner är det normalt att använda 50 procent administrationstid när man upprättar kalkyler
för ett företag som t.ex. söker stöd eller finansiering vid nyetableringar. Eftersom etablerade företag
troligen har en lägre administrationstid justeras detta till 40 procent i denna kalkyl.
Detta innebär att 165 plus 622 timmar bortfaller. Då återstår 933 timmar att fakturera. Vid ett
antagande att företaget fakturerar 400 kronor per timme blir resultatet en omsättning på 373 200
kronor för en heltid. För att få fram antal årsarbeten divideras total omsättning i varje kategori med
schablonomsättningen 373 200. Dessa uppgifter summeras sedan med uppgifterna i
aktiebolagsredovisningarna för att få fram totalt antal årsarbeten i varje företagskategori. (Se Tabell
1 samt Tabell 2)
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Alla företag
Uppgifter om omsättning och årsarbeten för de totala företagandet inom pilotområdena har tagits
fram som ett jämförelsematerial på samma sätt som för de samiska företagen. Då kan en tydligare
uppfattning om omfattningen av samiskt näringsliv redovisas, vilket är ett av syftena med denna
utredning. (Se kapitel 4. Statistisk analys)

Samhällsekonomisk analys
Den samhällsekonomiska analysen av samisk näringslivsverksamhet för de två pilotområdena har
gjorts enligt följande:
I enlighet med WSP;s förstudie som föreslår att en samhällsekonomisk studie görs av samisk
näringsverksamhet formuleras uppdraget i denna utredning enligt följande.
Att ur en samisk utgångspunkt – Vuolggasadji samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv beskriva
den samiska livsmiljöns brukarvärden samt existensvärden.
Att beskriva en samhällsekonomisk analysmetod med samisk delaktighet.
Att beskriva Sápmiföretagarnas koppling till den samiska livsmiljön och den traditionella
verksamheten oberoende av på vilket sätt inkomsterna förvärvas.
Sametinget, Centrum för biologiskt mångfald och olika forskningsinstitutioner har redan gjort ett
omfattande arbete för att beskriva den biologiska mångfalden, brukar- och existensvärden samt den
traditionella kunskapen i det samiska kulturlandskapet. En litteraturstudie har gjorts för att göra en
sammanfattande beskrivning och dra slutsatser utifrån uppdraget ovan. (Se kapitel 5.
Samhällsekonomisk analys.)

Fredrik Prost, en av de unga sameslöjdarna.

Foto: Marie Enoksson, Sametinget.
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4. Statistisk analys
4.1 Omfattningen av samiskt näringsliv
Inventeringen ger en förhållandevis tydlig bild av omfattningen av det samiska företagandet både i
antal företag, i omsättning och antal sysselsatta. Ett flertal av de mindre företagen har en
kombination av flera inkomstslag som också kan innebära vitt skilda verksamheter i bolaget. Detta är
dock vanligt i de samiska bygderna samt i glesbygd i övrigt. De flesta av företagen är enskilda företag,
ett mindre antal är aktiebolag och något enstaka handels- och kommanditbolag. Därutöver finns
även stiftelser och fonder, ekonomiska föreningar samt ideella föreningar.

Pilotområde Soppero/Idivuoma.
Tabell 1. Pilotområde Soppero/Idivuoma.

Samiska företag

12

Slakteri, chark, mat

6

Butik och handel.
Transport, service. Turism.

Totalt antal
årsarbeten

28

Total omsättning
(tkr)

Konstnärligt och artistiskt
skapande. Sameslöjd
konsthantverk, kläder

Totalt antal
företag

3

Årsarbeten

Samebyar

125

Genomsnittlig
omsättn/ftg (tkr)

24

Alla företag
Total omsättning
(tkr)

149

Övrigt (hen)

Renskötsel

Varav män

Varav kvinnor

Antal samiska
företag

Företagskategori

11 895

80

32

149

11 895

32

3

5 994

1 998

16

3

5 994

16

12

4

4 716

168

12

29

4 716

12

0

2

4

30 171

5 029

16

6

30 171

16

16

3

7

6

18 044

1 128

50

23

25 961

57

Bygg och anläggning.
Skog, röjning. Verkstad,
mek

42

4

35

3

6 779

161

17

61

18 674

36

Översättning, tolk.
Fastighetsförmedling,
förvaltning. Konsult i
ekonomi, administration,
teknik.
Lokalvård, rengöring

16

6

6

4

1 865

117

4

38

2 289

5

TOTALT:

260

49

187

24

79 463

306

148

309

99 699

176
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Samiska företag i jämförelse med totalt antal företag
Det totala antalet företag, d.v.s. både samiskt- och ickesamisktägda, för Soppero/Idivuomaområdet,
är 309 varav samisktägda företag är 260. Det innebär att de samiskägda företagen utgör 84 procent
av totalt antal företag. Omsättningen för det totala företagandet är knappt ett hundra miljoner
kronor per år varav de samiskägda företagen omsätter knappt 80 miljoner, vilket innebär 80 procent
av omsättningen. Det totala antalet årsarbeten är 176 varav det samiska företagandet ger 148
årsarbeten (84 %).
Detta visar att näringslivsverksamheten i området i huvudsak drivs av samer och de samisktägda
företagen omfattar alla slags företag i alla kategorier. Noterbart är att det finns enbart samisktägda
företag i de första fyra företagskategorierna i tabellen.

Fördelningen av antal samiska företag i olika företagskategorier
•
•
•
•
•
•

58 procent av alla samiska företag redovisas som Renskötsel och Samebyar.
11 procent av företagen redovisas i Konstnärligt och artistiskt skapande, sameslöjd,
konsthantverk, kläder.
2 procent; Slakteri, chark, mat.
6 procent; Butik och handel, transport, service, turism.
16 procent; Bygg och anläggning, skog, röjning, verkstad och mek.
6 procent; Översättning, tolk, fastighetsförmedling, förvaltning, konsult i ekonomi, m.m.

Denna bild av hur företagen är fördelade i olika bolagsformer eller företagskategorier är inte helt
rättvisande eftersom flesta av företagarna lever av en kombination av olika intäktsformer såsom
renskötsel, förädling, slöjd, jakt och fiske, turism, byggverksamhet, reparationer, tillfälliga
anställningar m.m. Det är svårt att få en rättvis redovisning med den företagarkategorisering som
finns. Den är i det svenska samhället utformad utifrån idén att alla människor arbetar med en sorts
arbete på heltid. Detta har egentligen aldrig förekommit i den samiska bygderna eller i glesbygd
överhuvudtaget. Det mest riktiga skulle ha varit att kunna redovisa en stor del av människornas
näringsfång under en kategori, t.ex. “Samiskt företagande”, “Landsbygdsföretagande” eller något
liknande.
Vad gäller analysen av ägarstrukturerna utifrån genus, se sidan 20.

Fördelningen av samiska företag utifrån omsättning samt årsarbeten
Omsättning och årsarbeten visar en mer nyanserad bild av företagandet och sysselsättningen än
enbart antal företag i olika kategorier.
• 23 procent av de samiska företagens omsättning samt 32 procent årsarbeten kommer från
kategorin Renskötsel och Samebyar.
• 6 procent av omsättningen och 8 procent årsarbeten kommer från Konstnärligt och artistiskt
skapande, sameslöjd, konsthantverk, kläder.
• 38 procent av omsättningen och 11 procent årsarbeten kommer från Slakteri, chark, mat.
• 23 procent av omsättningen och 34 procent årsarbeten kommer från Butik och handel,
transport, service, turism.
• 8 procent av omsättningen och 12 procent årsarbeten kommer från Bygg och anläggning,
skog, röjning, verkstad och mek.
• 2 procent av omsättningen och 3 procent årsarbeten kommer från Översättning, tolk,
fastighetsförmedling, förvaltning, konsult i ekonomi m.m.
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De företag som omsätter mest är slakteri-, chark- och matföretag (30 miljoner kronor) men ger ändå
ganska få årsarbeten (16). Den genomsnittliga omsättningen är 5 miljoner per företag. Detta är en
indikation på att de flesta av företagen är större och arbetar mer industribetonat. Likartat är det i
kategorin Butik, handel, transport, service och turism där det finns fler företag men omsättningen per
företag är lägre (1,1 milj.) Antalet årsarbeten (50) har ungefär samma proportioner som i föregående
kategori beräknat mot antalet företag.
Renskötselföretag och samebyar kan slås ihop vid beräkning av omsättning och årsarbeten eftersom
det är en gemensam verksamhet. Då blir den genomsnittliga omsättningen för dessa företag 118 000
kronor per år. Trots den låga omsättningen per företag omsätter renskötseln totalt knappt 18
miljoner kronor per år. Det är lika mycket i omsättning och i antal årsarbeten (48) som Butik, handel,
transport, service och turism (50).
I alla övriga kategorier finns endast småskaliga företag vilka totalt sett ger en omsättning på drygt 13
miljoner kronor och resulterar i 33 årsarbeten.
Den genomsnittliga omsättningen per företag ger en tydlig indikation att de allra flesta av företagen i
området är småskaliga hantverksföretag och att det endast finns ett fåtal större företag. Endast i
kategorin slakterier kan man finna företag som har en större grad av industriell produktion samt i en
mindre grad även inom entrepenad och transport.

Erika Huuva, samisk silversmed.

Foto: Marie Enoksson, Sametinget.
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Pilotområde Funäsdalen/Mittådalen
Tabell 2. Pilotområde Funäsdalen/Mittådalen.
Samiska företag

Alla företag

22

3

17 313

5 771

46

3

17 313

46

2

2

1 303

163

5

74

177 034

161

0

4

5

25 088

2 788

20

20

39 451

37

11

3

3

5

8 619

784

19

259

789 018

666

Bygg och anläggning.
Skog, röjning. Verkstad,
mek

8

1

6

1

8 805

1 101

13

554

737 811

723

Översättning, tolk.
Fastighetsförmedling,
förvaltning. Konsult i
ekonomi, administration,
teknik.
Lokalvård, rengöring

6

1

4

1

448

75

3

343

115 189

117

TOTALT:

91

25

49

17

69 868

768

130

1 299

1 884 108

1 773

3

Konstnärligt och artistiskt
skapande. Sameslöjd
konsthantverk, kläder

8

4

Slakteri, chark, mat

9

Butik och handel.
Transport, service. Turism.

Totalt antal
årsarbeten

8 291

Samebyar

Total omsättning
(tkr)

46

30

Totalt antal företag

Genomsnittlig
omsättn/ftg (tkr)

22

16

Årsarbeten

Total omsättning
(tkr)

180

46

Övrigt (hen)

8 291

Renskötsel

Varav män

Varav kvinnor

Antal samiska
företag

Företagskategori

Samiska företag i jämförelse med totalt antal företag
Det totala antalet företag, d.v.s. både samiskt- och ickesamisktägda, för
Funäsdalen/Mittådalenområdet, är 1773 varav samisktägda företag är 91. Det innebär att de
samiskägda företagen utgör 5 procent av totalt antal företag. Det totala företagandet omsätter 1 884
miljoner kronor per år varav de samiskägda företagen omsätter knappt 70 miljoner, vilket innebär 4
procent av omsättningen. Det totala antalet årsarbeten är 1 773 varav det samiska företagandet ger
130 årsarbeten (7%).
Det samiska företagandet är litet i jämförelse med totalt antal företag, vilket är i relation till den
samiska befolkningsmängden inom området.

Fördelningen av antal samiska företag i olika företagskategorier
•
•
•
•

54 procent av alla samiska företag redovisas som Renskötsel och Samebyar.
9 procent av företagen redovisas i Konstnärligt och artistiskt skapande, sameslöjd,
konsthantverk, kläder,
10 procent; Slakteri, chark, mat.
12 procent; Butik och handel, transport, service, turism.
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•
•

9 procent; Bygg och anläggning, skog, röjning, verkstad och mek.
6 procent; Översättning, tolk, fastighetsförmedling, förvaltning, konsult i ekonomi, m.m.

Fördelningen i olika företagskategorier är inte helt rättvisande av samma skäl som i det norra
pilotområdet eftersom de flesta företagarna driver företag med en kombination av olika
intäktsformer.
Vad gäller analysen av ägarstrukturerna utifrån genus, se sidan 20.

Fördelningen av samiska företag utifrån omsättning samt årsarbeten
Omsättning och årsarbeten visar en mer nyanserad bild av företagandet och sysselsättningen än
enbart antal företag i olika kategorier.
• 37 procent av de samiska företagens omsättning samt 52 procent årsarbeten kommer från
kategorin Renskötsel och Samebyar.
• 2 procent av omsättningen och 4 procent årsarbeten kommer från Konstnärligt och artistiskt
skapande, sameslöjd, konsthantverk, kläder.
• 36 procent av omsättningen och 15 procent årsarbeten kommer från Slakteri, chark, mat.
• 12 procent av omsättningen och 15 procent årsarbeten kommer från Butik och handel,
transport, service, turism.
• 12 procent av omsättningen och 10 procent årsarbeten kommer från Bygg och anläggning,
skog, röjning, verkstad och mek.
• 1 procent av omsättningen och 2 procent årsarbeten kommer från Översättning, tolk,
fastighetsförmedling, förvaltning, konsult i ekonomi m.m.
De samiska företag som omsätter mest är slakteri-, chark- och matföretag (25 miljoner kronor) men
ger ändå ganska få årsarbeten (20). Den genomsnittliga omsättningen är knappt 2,8 miljoner per
företag vilket visar att det är en relativt god blandning mellan större slakteri- och förädlingsföretag
samt mindre mer hantverksbetonade företag.
Renskötselföretag och samebyar slås ihop vid beräkning av omsättning och årsarbeten eftersom det
är en gemensam verksamhet. Då blir den genomsnittliga omsättningen för dessa företag 523 000
kronor per år. Renskötseln omsätter totalt knappt 26 miljoner kronor per år. Att samebyarnas
omsättning är förhållandevis hög kan till viss del förklaras med att Mittådalen sameby äger Lossen
slakteri och gör den ekonomiska redovisningen i samebyns räkenskaper.
Butik, handel, transport, service och turism samt Bygg och anläggning, skog, röjning, verkstad och
mek omsätter mellan 8 och 9 miljoner kronor med en genomsnittlig omsättning per företag på
784000 kronor samt drygt 1,1 miljoner kronor vilket ger 23 plus 24 årsarbeten.
Konstnärligt och artistiskt skapande, sameslöjd, konsthantverk, kläder samt Översättning, tolk,
fastighetsförmedling, förvaltning, konsult i ekonomi m.m.omsätter 1,3 miljoner kronor samt 448 000
kronor. Dessa två kategorier visar en mer blygsam genomsnittlig omsättning per företag vilket
resulterar i totalt 8 årsarbeten.
Även i detta pilotområde visar den genomsnittliga omsättningen per företag att de allra flesta av de
samiska företagen i området är småskaliga hantverksföretag och det endast finns ett fåtal något
större företag. Detta gäller särskilt slakteri, butik och byggföretag.
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Företagsägande fördelat på genus
Inventeringen av antalet samiska företag visar att i pilotområde Soppero/Idivuoma ägs 19 procent av
företagen av kvinnor, 72 procent av män samt 9 procent där ägandet inte är specificerat.
I pilotområde Funäsdalen/Mittådalen ägs 27 procent av företagen av kvinnor, 54 procent av män
samt 19 procent med ospecificerat ägande. Detta visar att det är en betydligt större andel kvinnligt
eller ospecificerat företagsägande i det södra pilotomådet jämfört med det norra.
De traditionellt mansdominerade yrkeskategorierna renskötsel samt bygg och anläggning, skog,
röjning, verkstad och mek visar en kraftig övervikt av manliga företagare inom båda pilotområdena.
Även här finns samma skillnad att andelen kvinnliga företagsägare är högre i Funäsdalen/Mittådalen..
Den kategori där det kvinnliga företagandet är lika mycket eller till och med högre är Konstnärligt och
artistiskt skapande, sameslöjd, konsthantverk, kläder.
Även Slakteri, chark och mat domineras av manliga företagare. Det är jämnare antal i Butik, handel
och turism i det södra pilotområdet medan det i det norra- finns en övervikt av manliga företagare.
Vad gäller Översättning, fastighetsförmedling och konsultverksamhet m.m. finns en viss övervikt av
manligt företagande i det södra pilotområdet.
Ingen analys har gjorts om varför könsfördelningen av företagarna har denna struktur, om det är av
demografisk art, om traditionens makt är starkt påverkande eller om det finns annat bakom.
Resultatet talar dock sitt språk och det visar att det finns en behov av insatser för att både analysera
och att stärka företagandet, i synnerhet bland kvinnor.

John Artur Renhuvud, renköttsförädlare från Mittådalen.
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Jämförelse mellan pilotområdena av det samiska företagandet
Den största skillnaden vid en jämförelse av de två pilotområdena är att det samiska företagandet
dominerar fullständigt i pilotområde Soppero/Idivuoma, eftersom de allra flesta som bor i området
är samer. Skillnaden i samisk och svensk population mellan områdena gör att det samiska
företagandet blir mycket blygsamt i jämförelse med det icke samiska i pilotområde
Funäsdalen/Mittådalen. Det gör att förutsättningarna skiljer sig markant på flera olika sätt. En tydlig
skillnad är att det finns en större marknad för de samiska företagen att avsätta produkter och
tjänster i Funäsdalen/Mittådalen-området, eftersom befolkningsmängden är betydligt större. Ett
mått på detta är att de samiska företagen i genomsnitt omsätter dubbelt så mycket i
Funäsdalen/Mittådalen-området och den totala omsättningen är nästan lika stor som i
Soppero/Idivuoma-området.
Omfattningen av det samiska företagandet är förhållandevis likartat. I Soppero/Idivuoma-området
omsätter det samiska företagandet knappt 80 miljoner kronor och i Funäsdalen/Mittådalen-området
knappt 70 miljoner kronor. Antal årsarbeten är 148 samt 130. Antalet registrerade samiska företag är
dock betydligt större i Soppero/Idivuoma-området, 260 samt 91 i Funäsdalen/Mittådalen.
För de olika företagskategorierna är det en ganska stor skillnad i företagsstorlek beroende på vilken
bransch företaget återfinns i. Den genomsnittliga omsättningen för de samiska företagen inom båda
pilotområdena visar likartade resultat. Ett tydligt mönster är att kategorierna Konstnärligt och
artistiskt skapande. Sameslöjd konsthantverk, kläder samt Översättning, tolk. Fastighetsförmedling,
förvaltning. Konsult i ekonomi, administration, teknik. Lokalvård, rengöring utgörs av små företag
med låg omsättning. På den omsättningsnivån ligger även kategorin Bygg och anläggning. Skog,
röjning. Verkstad, mek i Soppero/Idivuoma-området medan den omsätter betydligt mer i det södra
pilotområdet.
Kategorierna Slakteri, chark, mat samt Butik och handel. Transport, service. Turism. visar en
jämförelsevis hög omsättning inom båda pilotområdena.
Anledningen till att det är stora skillnader mellan det Soppero/Idivuoma-området och det
Funäsdalen/Mittådalen vad gäller omsättning i vissa kategorier kan ofta förklaras med att det finns
ett eller ett par företag som drar upp medelomsättningen kraftigt.
Vad gäller i vilken grad de samiska företagarna identifierar sig som samiska företagare, alltså med en
samisk profil och en samisk identitet i hur man driver och exponerar företaget, finns det ingenting
som tyder på en märkbar skillnad. Med tanke på att det samiska är jämförelsevis litet finns betydligt
större hot, särskilt mot den samiska kulturen och de traditionella näringarna såsom renskötseln, jakt,
fiske och sameslöjd i Funäsdalen/Mittådalen-området. Detta, t.ex. i form av exploatering av de
samiska markerna men också i form av utnyttjande och nedvärdering av den samiska kulturen.

Jämförelse mellan pilotområdena av allt företagande
Skillnaden mellan pilotområdena vad gäller det totala företagandet är betydande. Det totala antalet
företag i det Soppero/Idivuoma-området är en fjärdedel av antalet i Funäsdalen/Mittådalen-området
medan den totala omsättningen i Soppero/Idivuoma är endast fem procent av omsättningen i det i
pilotområde Funäsdalen/Mittådalen. Det beror främst på att det finns ett antal stora företag inom
turism, handel, transport, skogsbruk och bygg i Funäsdalen/Mittådalen, vilket det helt saknas i
Soppero/Idivuoma. Även skillnaden i befolkningmängd totalt sett har liknande proportioner.
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Sammanfattningsvis visar den statistiska analysen
Att omfattningen av det samiska företagandet är förhållandevis likartat. I Soppero/Idivuomaområdet omsätter det samiska företagandet knappt 80 miljoner kronor och i Funäsdalen/Mittådalenområdet knappt 70 miljoner kronor. Antal årsarbeten är 148 samt 130. Antalet registrerade samiska
företag är dock betydligt större i Soppero/Idivuoma, 260 samt 91 i Funäsdalen/Mittådalen.
Att den största skillnaden vid en jämförelse av de två pilotområdena är att det samiska företagandet
dominerar fullständigt i pilotområde Soppero/Idivuoma, eftersom de allra flesta som bor i området
är samer. I pilotområde Funäsdalen/Mittådalen är den svenska populationen betydligt större vilket
gör att det samiska företagandet blir mycket blygsamt i jämförelse med det icke samiska.

Pilotområde Soppero/Idivuoma
Att de samiskägda företagen utgör 84 procent av totalt antal företag och har 80 procent (80 miljoner
kr) av den totala omsättningen samt 84 procent producerade årsarbeten (148) i området.
Att 58 procent av antalet av de samiska företagen redovisas som Renskötsel och Samebyar medan
det i verkligheten är en kombination av olika intäktsformer.
Att 38 procent av omsättning (30 milj. kr) och 11 procent årsarbeten (16) av de samiska företagen
kommer från Slakteri och matbranschen, 23 procent av omsättningen (18 milj. kr) och 32 procent
årsarbeten (48) kommer från Renskötsel och samebyar samt 23 procent av omsättningen (18 milj.kr)
och 34 procent årsarbeten (50) kommer från Butik och handel, transport, service, turism.
Att den genomsnittliga omsättningen per företag indikerar att de flesta av de samiska företagen i
området är småskaliga hantverksföretag och det endast finns ett fåtal större företag.
Att 19 procent av företagen av ägs av kvinnor, 72 procent av män samt 9 procent med ospecificerat
ägande.

Pilotområde Funäsdalen/Mittådalen
Att de samiskägda företagen utgör 5 procent av totalt antal företag och har 4 procent (70 milj.kr) av
den totala omsättningen samt 7 procent producerade årsarbeten (130) i området.
Att 54 procent av antalet av de samiska företagen redovisas som Renskötsel och Samebyar medan
det i verkligheten är en kombination av olika intäktsformer.
Att ca 37 procent procent av omsättning (26 milj.kr) och 52 procent årsarbeten (68) av de samiska
företagen kommer från Renskötsel och samebyar, 36 procent (25 milj.kr) av omsättningen och 15
procent årsarbeten (20) kommer från Slakteri och matbranschen samt 12 procent (8,6 milj.kr) av
omsättningen och 10 procent årsarbeten (13) kommer från Bygg och anläggning. Skog, röjning.
Verkstad, mek.
Att den genomsnittliga omsättningen per företag indikerar att de flesta av de samiska företagen i
området är småskaliga hantverksföretag och det endast finns ett fåtal större företag.
Att 27 procent av företagen av ägs av kvinnor, 54 procent av män samt 19 procent med ospecificerat
ägande.
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4.2 Statistisk analysmetod som tillvaratar all samisk
näringslivsverksamhet
Idag finns inga sammanställda uppgifter om omfattningen av samiskt näringsliv som helhet med alla
samiskägda företag i Sápmi på svensk sida. De uppgifter som finns officiellt är om renskötselföretag
samt samebyar eftersom det finns en SNI-kod för renskötsel och att Sametinget har ett särskilt
uppdrag som myndighet för rennäringen.
För att det ska vara möjligt att få fram den totala omfattningen av samisk näringslivsverksamhet
behövs en inventering område för område. Uppgifterna kan tas fram genom befintliga uppgifter på
Sametinget om renskötselföretagen och samebyarna samt offentliga uppgifter via Statistiska
Centralbyrån samt företag såsom UC Alla Bolag AB för att få en uppfattning om bolagens storlek
m.m. De samiska branschorganisationerna Samernas Riksförbund, Slow Food Sápmi, Visit Sápmi,
Sámi Duodji samt även Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk, Gaaltije i Östersund samt Ávki i
Gällivare har uppgifter om de samiska företag som de har som målgrupper. Sedan finns samiska
företag som inte är kopplade till någon av ovanstående organ. Dessa måste inventeras genom
intervjuer med personer som har personkännedom i varje område. Även kommunernas
näringslivsavdelningar kan ha en viss information att delge även om de inte registrerar samiska
företag särskilt.
Enligt konsultföretaget WSP Sverige AB;s Förstudie om metod för värdering av renskötsel och samisk
kultur (2014-02-12) finns svårigheter med att värdera renskötseln med traditionella
multiplikatorstudier eftersom renskötseln är en areell näring som inte köper in råvaror eller har
utomstående anställda i någon större omfattning.
Efter en inventering av all samisk näringslivsverksamhet är en multiplikatorstudie mer relevant för att
visa den betydelse det samiska näringslivet har för samhällsekonomin som helhet. Ett sådant
underlag har inte funnits tidigare vilket har försvårat diskussionerna från samisk sida t.ex. angående
hur ett natur- och kulturlandskapsområde ska brukas på mest lämpligt sätt och vad som ger mest
arbetstillfällen på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Avsaknaden av SNI-koder för samiskägda företag innebär svårigheter både i inventeringsfasen och
också vad gäller upprätthållande och uppdatering av uppgifterna. Det lämpliga är att t.ex. ha ett
prefix för samiska näringsidkare i SNI-systemet. Då skulle man kunna föra statistik och ta fram
relevanta uppgifter om omfattningen av samisk näringsverksamhet, förändringar över tid och
redovisa betydelsen av samisk näringslivsverksamhet som helhet.
För att kunna göra både uppdateringar och uppföljningar som underlag för strategisk
näringslivsplanering förutsätts att Sametinget blir en statistikansvarig myndighet för hela det samiska
näringslivet. Sametinget har uppdrag att vara delaktig i all samhällsplanering som berör samerna.
Detta skulle göra det möjligt att vara delaktig på ett reellt sätt i samhällsplaneringen i stort.

Slutsatsen är
Att det är nödvändigt med en total inventering och sammanställning av samisk näringslivsverksamhet
över hela Sápmi på svensk sida. Det visar den verkliga omfattningen och betydelsen av samisk
verksamhet både för det samiska samhället och för det omgivande samhället.
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4.3 Övriga effekter av samisk näringslivsverksamhet
De samiska områdena resulterar i också i omfattande ekonomiska och sysselsättningsmässiga
verksamheter som inte är samiska, men som är beroende av det samiska natur- och
kulturlandskaptet samt den samiska kulturen. Det är ickesamiskt företagande bl.a. inom turism med
jakt- och fiske, rekreation såsom skidåkning, vandring, transport, logi samt serviceverksamhet såsom
butiker m.m. Därtill tillkommer olika myndigheters förvaltning och forskningsprojekt som bedrivs i
dessa områden. Allt detta ska också beräknas med om man t.ex. ska göra en ekonomisk värdering av
det samiska natur- och kulturlandskapet. Detta är dock inte uppdraget i denna utredning. (se kap 8.
Förslag till uppföljande utredning)
Ett exempel är att av de totala intäkterna från intrångsersättningar i samebyarnas områden, som är
ett resultat av försäljning av resurser från det samiska natur- och kulturlandskapet, går hälften till
samebyn och den andra hälften till Samefonden. Länsstyrelsen lägger på 50 procent
administrationsavgift för sin handläggning av dessa medel. Det innebär t.ex. att en direkt effekt av
verksamhet bedriven på samisk mark är att en tredjedel av de totala intäkterna går till att finansiera
tjänster på länsstyrelserna.

Slutsatser av övriga effekter av samisk näringslivsverksamhet är
Att betydelsen av den direkta samiska näringslivsverksamheten är omfattande för både ekonomisk
utveckling och skapande av arbetstillfällen även i den övriga glesbygden.
Att en omfattande ickesamisk näringslivsverksamhet är beroende av den samiska kulturen samt
kulturmiljön.
Att enbart upplåtelseintäkterna från samebyarna inom utredningens pilotområden genererar
administrationsmedel som motsvarar en halv tjänst vid båda länsstyrelserna och lika mycket till
Samefonden samt Samebyarna.
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5. Samhällsekonomisk analys
5.1 Den samiska livsmiljöns brukar- samt existensvärden
Inledning
Arbetet med naturens värden har i industrisamhällets tankesätt utgått från att kulturlandskap är det
som är påverkat av människan medan det i naturlandskapet saknas mänsklig påverkan. De
nationalparker som har etableras, ofta på samernas marker, har formats enligt idén om den
opåverkade naturen. Regleringar har gjorts för att så gott det går bevaka att naturen inte påverkas av
människor. Därmed har man osynliggjort den samiska kulturen och urfolkens natur- och kulturfilosofi
där naturen är en helhet och inte fristående motsatser. I urfolkens tankesätt är människan en del av
naturen och ska leva och verka utan att förstöra den för att skapa sig en bra livsmiljö där kulturarvet
är en långsiktig förutsättning för den biologiska mångfalden. Árbediehtu – samisk traditionell
kunskap har samlats in, prövats och utvärderats kontinuerligt samt kvalitetssäkrats under en mycket
lång tidsperiod av de människor som levt i det samiska området sedan urminnes tid. Det biologiska
kulturarvet har blivit ett allt viktigare begrepp allteftersom förståelsen och kunskapen har ökat.
Idag har respekten för den traditionella kunskap som urfolken har om hållbart nyttjande av
naturresurser börjat öka alltmer även i industrisamhället där endast den vetenskapliga forskningen
har stått för kunskapsunderlaget. Begränsningen med sådan kunskap är att den är framtagen ur en
kort tidsperiod och med en smal ansats där man ser på en eller ett fåtal parametrar i taget.
Begreppet biologiskt kulturarv bidrar till att synliggöra den del av människans historia som
kan utläsas i växter och djur. Det bidrar också till att synliggöra hur människan skapat
förutsättningar för landskapets biologiska mångfald – och hur fortsatt brukande behövs för
att bevara mångfalden. Det biologiska kulturarvet berättar om landskap och
brukningsformer som är fattiga på andra spår och källmaterial, som fjäll, myrmarker, bete
och slåtter. Sammantaget utgör det biologiska kulturarvet en betydelsefull del av vårt
kulturarv – ett levande arkiv som bär berättelser om människans sätt att nyttja naturen.
(http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/)

Arbetet med biologisk mångfald ur planeringsperspektiv utgår från FN;s konvention om biologiskt
mångfald där den bl.a. betonar betydelsen av urfolkens traditionella kunskap i det hållbara
nyttjandet av den biologiska mångfalden.
Artikel 8j - ”De undertecknande parterna bör: respektera, bevara och bibehålla
kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande
och deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor,
samt att främja rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av
sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor.”
Artikel 10c – ”Hållbart nyttjande av komponenter av biologisk mångfald
Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt:
c) skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska resurser i enlighet med
traditionella kulturella sedvänjor som är förenliga med kraven för bevarande och
hållbart nyttjande”
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Svenska riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmål utifrån arbetet med biologiskt mångfald. I
Naturvårdsverkets strategi för Storslagen fjällmiljö framgår att samiska traditionella kunskaper och
renskötseln är en av de viktiga ekosystemtjänster som fjällens naturliga miljö är beroende av.
Ekosystemtjänsterna är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till välbefinnandet för
människorna enligt SOU 2013:68. Med anledning av de kunskapsluckor som visat sig i arbetet med
miljökvalitetsmålen har Sametinget och Centrum för biologiskt mångfald tagit fram två
kunskapssammanställningar, vad gäller målet om Storslagen fjällmiljö. Det ena är Renbete och
biologiskt mångfald med utgångspunkt i publicerad forskning och det andra är Renen och renbete –
renskötarens árbediehtu. (Ájddo s.7-9)

Brukarvärden
De direkta brukarvärdena är producerande/försörjande ekosystemtjänster. Det är vad naturen
producerar och människorna kan tillgodogöra sig såsom bär, vilt, fisk, vatten, trä, renbete, rekreation
m.m. Detta utgör basen bl.a. i den samiska näringslivskulturen. Ett av de viktigaste resultaten av det
samiska natur- och kulturlandskapet är samisk naturproducerad mat i olika former där renskötseln är
huvudnäringen. Ur hållbarhetsperspektiv och utifrån de mattrender som finns i hela samhället där
naturproducerad mat blir allt viktigare har kopplingen mellan marknad och dessa ekosystemtjänster
blivit allt viktigare, vilket är positivt både för utvecklingen av den biologiska mångfalden och
ekonomin för det hållbara samhället. I kapitel 4. Statistisk analys redovisas omfattningen av samisk
näringsverksamhet som till stor del bygger på dessa ekosystemtjänster.
De indirekta brukarvärdena utgörs av kulturella, reglerande och stödjande ekosystemtjänster. De
kulturella är rekreation, andliga värden, vacker natur, social samhörighet m.m. som bl.a. är viktiga för
människornas trivsel. De reglerande är ekosystemtjänster som påverkar miljöfaktorer såsom klimat,
pollinering av växlighet, avfallsnedbrytning, kontroll av sjukdomar m.m. samt de stödjande som har
med grundläggande funktioner i ekosystemen att göra. Dessa är en förutsättning för alla de andra
ekosystemtjänsterna, t.ex. fotosyntes, biokemiska kretslopp, jordmån, cirkulation av vatten och
näringsämnen m.m.
De kulturella ekosystemtjänsterna har för samernas del en betydligt större betydelse än enbart ett
vackert landskap. Dessa värden gäller hela den samiska kulturen med alla de samer som har sin
livsmiljö, sin andlighet och sin tillhörighet i ett område. I den samiska kulturen är människorna en del
av landskapet genom band som knutits i generationer där den är levande genom de spår som både är
synliga och osynliga. De synliga genom byggnader, boplatser, stigar och leder efter människor och
djur, betsområden för renar m.m. De osynliga spåren har med traditioner och berättelser att göra, till
exempel om hur man använder olika områden, var det finns bra fiskevatten, jaktområden eller
betesområden samt under vilka tider och förhållanden de fungerar bäst.

Grön infrastruktur intakt med hjälp av samisk traditionell kunskap
Det är en uppenbar skillnad i synsätt på både förvaltning och utveckling av ett område beroende på
om man ser det från samisk eller det andra samhällets synvinkel. Samerna har levt och lever än idag i
symbios med samiska natur- och kulturlandskapet och har förvaltat alla dessa värden med den
traditionella kunskapen som följt och utvecklats under årtusenden. Samerna och de traditionella
näringarna lever i den miljön, med den biologiska mångfalden samt kulturarvet och är med och
formar alla de ekosystemtjänster som ingår i den gröna infrastrukturen.
Industrisamhällets kunskap och engagemang har ökat alltmer vad gäller grön infrastruktur och den
biologiska mångfaldens ekosystemtjänster, vilket har inneburit att mer resurser har avsatts till
forskning och förvaltning utifrån ett västerländskt sätt att se på naturen. Samerna har dock
inkluderats i väldigt liten omfattning både i kunskapsinhämtning och förvaltning av det samiska
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natur- och kulturlandskapet. Tyvärr följer det den hegemoniska inslagna vägen där den samiska
kunskapen och tillhörigheten till kulturlandskapet glöms bort.

Det samiska kulturlandskapet formar alla de ekosystemtjänster som ingår i den gröna infrastrukturen som är en
förutsättning för den biologiska mångfalden.
Foto: Anna Skielta

Existensvärden
Samhällsekonomisk nytta är allting som ökar medborgarnas välfärd. Det är både bättre ekonomi,
hälsa, trygghet, framtidstro m.m. Samhällsekonomisk kostnad är allt som leder till en minskad välfärd
för medborgarna. I detta sammanhang är det nödvändigt att definiera vilka som är medborgarna och
vems välfärd vi talar om.
Det finns en poäng med att göra studier kring andra människors värderingar av att t.ex. vistas i det
samiska naturlandskapet, för fritidsfiske, för orörd miljö eller bara att den samiska kulturens existens
och utveckling värderas även av andra människor än samerna. Den sortens resultat kan ge ett visst
stöd åt den utveckling och det självbestämmande samerna själva vill ha över de egna resurserna i
den samiska livsmiljön. Än viktigare är att ta fram samhällsekonomiska värden utifrån existens- och
brukarvärden ur samisk synvinkel, med hänsyn till urfolksaspekten och med hela samhället i
blickpunkten.
De existensvärden som är kopplade till det samiska naturlandskapet bygger på en mycket lång
historia av områdets brukande. Kontinuiteten i brukandet har gett en högt utvecklad traditionell
samisk kunskap om de värden som finns där och hur de långsiktigt ska förvaltas. Livsmiljövärdena
utgår från en samisk utgångspunkt – Vuolggasadji – kopplad till grundläggande värden i samisk kultur
med kulturförståelse, traditioner, naturkunskap samt den sociala gemenskapen. Dessa värden kan
inte och ska inte bedömas utifrån industrisamhället värderingar. En medvetenhet om de koloniala
strukturerna leder till dekolonisering som kopplar till folkrättens erkännande av urfolkens rätt till
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självbestämmande och deltagande i samhällsplaneringen utifrån Free Prior and Informed Consent Fritt Informerat Förhandssamtycke.

Slutsatser av den samiska livsmiljöns brukar och existensvärden
Att basen i den samiska näringslivskulturen är vad naturen producerar och människorna kan
tillgodogöra sig såsom bär, vilt, fisk, vatten, träd, renbete, rekreation m.m. De direkta brukarvärdena
är producerande/försörjande ekosystemtjänster som kulturellt och identitetsmässig är kopplade till
både traditionell och annan näringslivsverksamhet bedriven av samer.
Att det samiska landskap med historia och traditionell kunskap knutet till sig innebär en stark
identitet för alla de människor som har sin anknytning dit. I den samiska kulturen är människorna en
del av landskapet genom band som knutits i generationer där den är levande genom de spår som
både är synliga och osynliga. De indirekta brukarvärdena utgörs av kulturella, reglerande och
stödjande ekosystemtjänster som är byggstenar i den gröna infrastrukturen i det samiska natur- och
kulturlandskapet, vilket upprätthåller den biologiska mångfalden och det långsiktiga brukandet.
Att de existensvärden som är kopplade till det samiska natur- och kulturlandskapet bygger på en
mycket lång historia av områdets brukande. Kontinuiteten i brukandet har gett en högt utvecklad
traditionell samisk kunskap om de värden som finns där och hur de långsiktigt ska förvaltas.
Livsmiljövärdena utgår från en samisk utgångspunkt – Vuolggasadji – kopplad till grundläggande
värden i samisk kultur med kulturförståelse, traditioner, naturkunskap samt den sociala
gemenskapen.

5.2 Samhällsekonomisk analysmetod med samisk
delaktighet
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, s.k. kostnads – nyttoanalyser är ett sätt att i monetära
termer värdera nyttor och kostnader av en verksamhet, projekt eller annan åtgärd i ett område.
Sådana kalkyler görs eftersom alla effekter som uppkommer inte kan värderas marknadsekonomiskt.
Allt köps och säljs inte med pengar utan det finns andra mänskliga värden som också kommer in
såsom värdet av kultur, miljö, hälsa, trygghet m.m. Värdering sker av de människor som är
involverade samt det offentliga samhället som gör sina avvägningar efter bästa förmåga.
I verkligheten är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta den perfekta
samhällsekonomiska kalkylen som alla aktörer är nöjda med. En teori som har utvecklats för att hitta
någon sorts lösning är det s.k. Hicks/Kaldor-kriteriet som säger att:
Om de som vinner på en åtgärd teoretiskt kan kompensera (monetärt eller på annat
sätt) de som förlorar på åtgärden så har samhällets välfärd ökat.
Om vinnarna är beredda att betala mer för åtgärden än vad förlorarna kräver för att gå
med på åtgärden så är Hicks/Kaldor kriteriet uppfyllt.
I samhällsekonomiska beräkningar förutsätts inte att kompensation för en förlorande part verkligen
betalas ut, t.ex. i ett exploateringsprojekt. Om det i verkligheten skulle ske ändras köpkraften mellan
parterna och kalkylens ursprungliga förutsättningar har förändrats. Därmed inträder den s.k.
”Scitovskyparadoxen” efter ekonomen Tibor Scitovsky som säger att vi i alla kalkyler utgår från att
det är den köpkraft som råder som fanns i ursprungskalkylen. Men när köpkraftsförhållandet mellan
parterna ändras sker en återgång till det läge som fanns före projektkalkyleringen och att det är den
som istället kan visa sig vara det mest samhällsekonomiskt motiverade. (Johansson, Lundgren s.90)
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Frågan är också vem som ska omfattas av kalkylen, d.v.s. vad menas med samhället i den
samhällsekonomiska kalkylen? Samhället är oftast hela landet där alla människor kan medräknas i
projekt som kan antas ha nytta för dem. Inget hindrar dock att man gör en samhällsekonomisk kalkyl
för en viss region. (Sonesson, s.5)

Kolonialt förhållningssätt
Gemensamt för nästan all svensk samhällsplanering är att det samiska degraderas till ett särintresse
bland många andra som ska hanteras så gott det går eftersom den samhällsekonomiska beräkningen
inte görs utifrån en mindre ansats än från ett nyttoperspektiv för det svenska samhället som helhet.
Det sker definitivt inte ur ett samiskt perspektiv.
Ur ett homogent svenskt perspektiv skulle kanske en samhällsekonomisk värdering där hela landet
inberäknas, t.ex. av en exploatering, vara mer rättvist om det var samma kultur och samma
värderingar som styr livet i alla delar av landet. När samma exploatering placeras i det samiska
urfolksområdet innebär det automatiskt att värdering på detta sätt av områdets betydelse görs
utifrån majoritetskulturen och inte den samiska.
Att göra en samhällsekonomisk analys av ett samiskt område, t.ex. ett samebyområde, utan att ta
hänsyn till att samerna är urfolket i området som har bebott och brukat sitt land långt före de
nordiska staterna bildades, är ett kolonialt förhållningssätt som inte tillhör ett modernt samhälle,
varken ur demokratisk- eller folkrättslig synvinkel.
Elsa Reimerson beskriver detta som ett kolonialt tillstånd som rått i flera hundra år och som till synes
ökat ända fram till idag.
”Since the 1970s Swedish state has treated reindeer herding as an industry among
others and the Sami as an interest group comparable to forestry and agriculture, thus
reducing the space to argue for Sami rights as Indigenous rights.”
“In contemporary Swedish political discource, the Sami are treated as a minority group
rather than an Indigenous people, and this has consequences for the means by which
the Sami can articulate their position and what rights they can claim.” (Reimersson
s.24)

Utredning med respekt för samerna som folk
Med utgångspunkt från det samiska samhället är det därför viktigt att det samiska omfattas av en
samhällsekonomisk kalkyl utifrån sina egna värden med respekt för att samerna är ett urfolk i sitt
eget land, och inte sedda som ett särintresse i ett storsamhälle. All beräkning vare sig den är
statistisk eller utgörs av samhällsekonomiska bedömningar ska ha en utgångspunkt från en
helhetssyn och kulturell plattform i form av samisk naturfilosofi, traditionell kunskap och det faktum
att samerna är urfolk i sitt eget land.
En av förutsättningarna är respekt för den traditionella kunskapen som samerna har, som ligger till
grund för den hållbara förvaltningen sitt eget land, som också har varit och är en förutsättning för
den biologiska mångfalden och fortlevandet av de ekosystemtjänster som Sápmis natur- och
kulturlandskap levererar.
En annan förutsättning är att det koloniala synsättet upphör att Sápmi kan fortsätta koloniseras utan
att ta hänsyn till att samerna är ett urfolk i sitt eget land och egen kultur. Det förutsätter en respekt
från industrisamhället för folkrätten där alla folk har rätt till självstyre samt att förvalta sina egna
landområden och sin egen kultur. Enligt internationell folkrätt har det tydliggjorts alltmer att urfolk
har rätt att förvalta sina resurser i form av marker, livsmiljö, kulturarv, traditionell kunskap, kultur,
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genetik m.m. och att urfolkens kunskaper är viktiga vad gäller hållbar utveckling för bevarande av
den biologiska mångfalden.
Det innebär att exploatering av området endast kan ske om samerna i området är fullt informerade
om konsekvenserna både kortsiktigt och långsiktigt utifrån Free Prior and Informed Consent -Fritt
Informerat Förhandssamtycke. Det innebär också att industrisamhället måste vara beredd att ge ut
full kompensation utifrån vad samerna skulle värdera sitt område till, betydelsen för den egna
näringsverksamheten, kulturen, natur- och miljövärdet samt den framtida användningen av naturoch kulturlandskapet. Detta förfaringssätt resulterar i att både den internationella folkrättens- samt
de samhällsekonomiska analysmetodernas principer kan följas med det bästa möjliga resultatet för
alla parter.

Slutsatser av samisk delaktighet i samhällsekonomisk analys
Att samhällsekonomiska utredningar som görs på samernas områden om samiskt näringsliv och
samhälle eller exploateringsplaner från utomstående ska genomföras utifrån de samiska
livsmiljövärdena som grund och inte enbart utifrån svenska samhällets behov.
Att en samhällsekonomisk analys som görs på samernas områden, oavsett om det handlar om
omfattningen av samiskt näringsliv eller exploateringsplaner från utomstående, ska göras med
hänsyn till samerna som folk. Samerna ska respekteras utifrån den urfolksstatus som finns tydliggjord
i FN;s konventioner, deklarationer samt resolutioner.
Att det samiska samhället därför vara likvärdigt delaktighet i all samhällsplanering, utifrån Free Prior
and Informed Consent - Fritt Informerat Förhandssamtycke, som berör det samiska natur- och
kulturlandskapet. Utredningar ska genomföras utifrån en samisk värdering av ett område och inte
enbart utifrån svenska samhällets behov.

5.3 Sápmiföretagarnas koppling till den samiska
livsmiljön
Synen på vad som är samiskt näringsliv
Idag uppfattas ofta samiskt näringsliv som enbart renskötsel och möjligen även sameslöjd och
konsthantverk. Detta synsätt återgår till hur samerna som folk och de samiska näringarna har
behandlats av svenska staten genom historien, där staten genom de olika renbeteslagarna redan
1886 började skilja på de samer som levde på renskötsel och de andra samerna. Rättigheterna till
nyttjande av samernas marker för renbete, jakt, fiske m.m. knöts till ägande av ren. Detta förhållande
finns kvar än idag i 1971- års rennäringslag, även om det har tydliggjorts att alla samer innehar
renskötselrätt. Men för att nyttja rätten krävs medlemskap i sameby, vilket i sin tur, åtminstone
enligt lagen, har knutits till ägande av ren. I praktiken har det samiska folkets rättigheter till sitt eget
land på det sättet degraderats till en näringsrätt och/eller att det är renen som har rättigheterna till
land och vatten och inte samerna. (Reimerson, s.22)
Samtidigt har den samiska identiteten genom rennäringslagens utformning blivit starkt kopplad till
renskötseln och förstärks av uppfattningen inom majoritetssamhället att same är lika med
renskötare. En lösning kan vara att ändra i lagstiftningen så att den direkta kopplingen mellan
renskötare och same nedtonas för att istället ge fler samer möjlighet att bli medlemmar i samebyn
utan att behöva ha ett renskötselföretag. Det skulle gynna renskötseln som näring samtidigt som den
ideologiska och kulturella kopplingen för samer med andra inkomstkällor skulle stärkas. (Nordin
s.128)
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Samerna är intimt sammankopplade till sin egen livsmiljö genom kulturen, de sociala sambanden
samt den traditionella kunskap som har en djup samhörighet med den natur- och kulturmiljö och sätt
att leva som utvecklats under mycket lång tid. Det är dessa värden som håller samman den samiska
urfolkskulturen. Om dessa värden inte hade varit så starka hade inte den samiska kulturen överlevt
den långvariga kolonisationen av Sápmi. Denna kulturella styrka och att samtidigt ha blivit utsatt för
långtgående kolonialism är gemensam för urfolkskulturerna i hela världen.
Den samiska livsmiljön med alla de existens- och brukarvärden som finns berör djupt de samer som
har en direkt koppling till det egna natur- och kulturlandskapet vilket visar att det är helt riktigt att
inbegripa alla samiska näringsidkare som har en koppling t.ex. till en samebys område och att all
samisk näringsverksamhet ska medräknas i en bedömning av hur omfattande samisk
näringsverksamhet är.
Omfattningen av samisk näringsverksamhet är mycket stor i de samiska områdena. Det visar den
statistiska analysen. De näringar som har en direkt koppling till vad markerna ger är renskötseln, den
samiska matförädlingen med slakterier, förädlingsföretag för kött, fisk, bär, örter, sameslöjd,
konsthantverk, språk, kunskapsföretag, turism m.m. Renskötseln är också en stor aktör vad gäller de
ekosystemtjänster som produceras både direkt och indirekt. De direkta i form av det som växer i
naturen och naturens storhet i sig samt de indirekta i form av de kulturella, reglerande och
stödjande, vilket har med hela ekosystemet att göra. I dessa områden finns också ett betydande
samiskt företagande som utgörs av olika sorters service, transporter, bygg och anläggning m.m. som
har ett direkt samarbete med de andra företagen och där företagarna själva är medlemmar i
samebyarna eller har en kulturell koppling till det traditionella området genom sitt samiska ursprung.

Förädlade renköttsprodukter som är direkt beroende av det samiska kulturlandskapet och den traditionella
kunskapen.
Foto: Ol-Johán Sikku

31(36)

SAMISKT NÄRINGSLIV

Det samiska näringslivet är således betydligt större än enbart renskötsel och de renskötande
hushållen har idag betydande intäkter utanför den direkta renskötseln. Det är både tjänsteinkomster,
andra företag och kapitalinkomster.(Labba m.fl. s.159) Omfattningen av samiskt näringsliv är också
viktigt att kunna redovisa med tanke på den betydelse den har som helhet i Sápmi och som utan
tvekan ger stora ekonomiska återverkningar även i den svenska glesbygden.
Det svenska förfaringssättet fram till idag att all samisk näringsverksamhet, utom rennäring, är att
betrakta som svensk är missvisande och orättvis. Den separationen och kategoriseringen av samer
och det samiska företagandet är ett direkt resultat av det koloniala arvet som lever kvar än idag.
Detta innebär också att den offentliga organiseringen av både näringslivsaktiviteter och stödsystem
måste förändras och Sametinget som samisk myndighet ska ha ansvar över hela den samiska
näringsverksamheten inklusive regionala samt EU-stöd. (Kap 6. Sametingets uppdrag)

Slutsatser av Sápmiföretagarnas koppling till den samiska livsmiljön
Att utgångspunkten är att samer som lever av de traditionella samiska näringarna eller på annat sätt
har sin identitet knutet till de samiska markerna är intimt sammankopplade till sin egen livsmiljö
genom den identitet historien, kulturen, de sociala sambanden och den traditionella kunskapen har
skapat.
Att det är nödvändigt att inbegripa alla samiska näringsidkare som har en koppling t.ex. till en
samebys område och det egna naturlandskapet och att all samisk näringslivsverksamhet ska
medräknas i en bedömning av hur omfattande samisk näringslivsverksamhet är.
Att i samisk näringslivsverksamhet ingår all ekonomi d.v.s. alla samiska företagare samt den ekonomi
som genereras från det samiska området.
Att betydelsen av den samiska näringslivsverksamheten som helhet är omfattande för både
ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen i de samiska bygderna och i övrig glesbygd.

6. Sametingets uppdrag
Sametinget har av Sveriges riksdag fått ett mycket begränsat uppdrag vilket inte överensstämmer
med den roll Sametinget borde ha med tanke på att samerna är ett eget folk med rätt till
självbestämmande enligt internationell folkrätt. Sametinget som myndighet är begränsad till att
hantera frågor som är interna i det som anses som det samiska samhället. Det är t.ex. fördelning
samiska kulturstöd, utse ledamöter till Sameskolstyrelsen, rennäringsfrågor m.m.

Samisk näringslivsmyndighet med statistikansvar
Det Sametinget ur näringslivssynpunkt hanterar idag är anslaget för främjande av rennäringen som är
medel endast för renskötseln samt EU- stöd såsom startstöd, investeringsstöd m.m. Vidare finns
medel ur Samefonden som kan fördelas, vilket är samernas egna pengar som kommer från de
intrångsersättningar som genereras av intrång på samernas marker. Även dessa medel är i första
hand avsedda för renskötseln.
Sametinget har heller inga egna regionala medel till näringslivsutveckling som motsvarar de
regionalpolitiska medel som regionförbunden och Länsstyrelserna har till ändamålet. Det innebär att
samiska företagare inte kan söka sådana medel från Sametinget utan är hänvisade till
regionförbunden och Länsstyrelserna. Samiska företagare, organisationer och enskilda som söker EU32(36)
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medel har inte heller möjlighet att söka medfinansiering från Sametinget. Ett flertal av de EUprogram som finns har inte tagit hänsyn till ett sammanhållet samisk område utan de har egna
geografiska gränser utifrån länsindelningarna. Det innebär att samiska projekt inte har möjlighet att
omfatta hela det samiska området oavsett hur viktigt det kan vara för det samiska samhället.
Det är en nödvändighet att Sametinget ska kunna arbeta med samisk näringsverksamhet som helhet
och att ha funktionen både som utvecklingpådrivare och stödmyndighet som kan ta ansvar för de
övergripande förutsättningarna. Strukturerna för Sametingets uppdrag måste utvecklas så att ett
större ansvar ligger på Sametinget för utvecklingsåtgärder för allt samisk företagande.
Sametinget måste få mandat och ett regionalpolitiskt ansvar för de samiska
näringslivsfrågorna. Ansvaret för en effektiv samisk näringslivspolitik och utveckling kan inte
ligga på någon annan myndighet, varken ekonomiskt eller ansvarsmässigt. Genom att
Sametinget måste även ha ett särskilt ansvar för att utveckla och integrera de samiska
näringslivsfrågorna regionalt och lokalt, kopplat till ökade resurser, kan utvecklingsarbetet av
de samiska näringarna få den kraft och det stöd som är nödvändigt.
(Sametingets näringspolitiska program s.12)

Den enda samiska näringen som har en egen SNI-kod i Statistiska Centralbyrån, SCB, är renskötseln.
Det innebär att det den vägen inte går att bedöma omfattningen av samiskt näringsliv. I ett större
sammanhang, där det t.ex. handlar om en gruvexploatering på samiska områden, blir det extra
tydligt när rennäring och gruva ställs mot varandra genom att endast jämföra antal arbetsplatser
under en kortare period. Detta gjordes t.ex. vid diskussionen om gruvetablering i Gállok i Jåhkågaska
sameby i Jokkmokks kommun där gruvan skulle ge ca 300 arbetstillfällen och samebyn hade ett tiotal
renskötare på heltid. Ingen diskussion fanns, åtminstone inte till en början, om alla andra samiska
näringsidkare, kulturarbetare och de samer som hade en kulturell och social koppling till det aktuella
samiska landskapet utryckt i de värden det samiska lokala samhället och folket hade till området
upparbetade under tusentals år.
Det är mest troligt inte nödvändigt att ha SNI-koder för alla olika samiska näringar. Det lämpliga vore
att t.ex. ha ett prefix för samiska näringsidkare i SNI-systemet, samt att Sametinget blir en
statistikansvarig myndighet. Då skulle man kunna föra statistik och ta fram relevanta uppgifter om
omfattningen av samisk näringsverksamhet, förändringar över tid och redovisa betydelsen av den för
samhället i stort. Förhållandet idag är att Sametinget inte har en helhetsbild av samisk
näringslivsverksamhet och kan inte heller göra någon strategisk utvecklingsplanering där
multiplikatoreffekter, samordningsvinster eller strategiska satsningar som kan leda till resultat i ett
större sammanhang. Sametingets och de samiska branschorganisationernas kunskap om de villkor
och den koppling till samisk kultur som de samiska företagarna har, kommer i skymundan och det
innebär att den potentiella näringslivsutveckling som skulle kunna uppnås i olika områden inom
Sápmi inte har möjlighet att utvecklas på ett sätt samerna själva vill, då de bedöms utifrån svensk
norm utan hänsyn tagen till den samiska kulturen.

Sametinget och branschorganisationerna
En utveckling av de branschsorganisationer som är verksamma idag, särskilt inom de
näringslivsområden där det finns verksamhet och utvecklingspotential, är nödvändig om de samiska
näringarna och det samiska företagandet ska utvecklas. De näringslivsområden där det under senare
år har varit en kraftfull utveckling och en fortsatt stor utvecklingspotential är renskötseln och den
samiska matbranschen med ett stort antal nyetablerade företag både i förädling, restaurang och
butik. Likadan utveckling har den samiska turismbranschen visat. En bättre stödordning för dessa
branschorganisationer skulle med all sannorlikhet medföra en fortsatt expansion i dessa viktiga
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samiska näringsgrenar. Detta i sin tur skulle skapa multiplikatorreffekter för fler samiska företag med
större efterfrågan på både arbetskraft och produkter i det befintliga samiska näringslivet som helhet.
En förutsättning för en utveckling av den samiska näringslivsverksamheten utifrån den potential som
finns är:
Att Sametinget utvecklas till att ansvara för all samisk näringslivsverksamhet, vilket innebär ett
ansvar för både strategisk utvecklingsplanering samt hantering t.ex. av stödformer i form av
regionalpolitiska medel samt EU-stöd i alla programområden.
Att Sametinget utvecklas till en statistikansvarig myndighet och att ett prefix för samiska
näringsidkare införs i SNI-systemet för att statistiskt kunna hantera och bedöma det samiska
näringslivet.
Att förutsättningarna för att samiskt näringsliv ska utvecklas är att de samiska
branschorganisationerna har tillräckligt med resurser för att arbeta med reell näringslivsutveckling.
Detta skulle stärka den samiska ekonomin och utveckla företagandet ytterligare utifrån en samisk
näringslivsfilosofi.

7. Kommunerna och samisk näringslivsutveckling
En inventering av kommunernas verksamhet vad gäller samiskt näringsliv visar att det varken i
Kiruna- eller Härjedalens kommuner finns några särskilda aktiviteter riktade till samiskt företagande.
All näringsverksamhet behandlas på samma sätt. Det finns inget politiskt uttalat heller, förutom att i
det politiska “Norrskensdokumentet” för näringslivssatsningar i Kiruna nämns att rennäringen är en
av de viktiga näringarna i kommunen. Även Härjedalens kommun nämner rennäringen som viktig för
det lokala näringslivet och besöksnäringen.
Kiruna kommun har organiserat näringslivsutvecklingsfrågorna via sin Näringslivsavdelning men
också genom avtal med utvecklingsbolaget Progressum, framförallt för strategiska
företagsetableringar och stöd till företagare samt med Företagarna, där olika företag är medlemmar,
som arbetar med företagsutveckling, nystart, affärsplaner m.m.
Enligt kommunen är Sopperobyarna unika i Norrbotten med låg medelålder i jämförelse med de
flesta andra byar där ålderspyramiden ser annorlunda ut. Tendensen i allmänhet är att
byautvecklingsaktiviteterna är höga när det är kris och arbetslöshet och låga om det finns gott om
jobb. När det finns hög efterfrågan på arbetskraft, t.ex. i Kirunagruvan, innebär det dränering av
arbetskraft från byarna. Då sjunker även företagsaktiviteterna där, innebärande avbefolkning i
arbetsför ålder, vilket inte är positivt.
I Härjedalens kommun hanteras näringslivsutvecklingsfrågorna som en kommunal verksamhet direkt
under kommunchefen med avrapportering till kommunstyrelsen. Kommunen stödjer olika projekt för
att lyfta fram samiskt näringsliv samt samisk kultur och tycker att det är viktigt att ha dialog med det
samiska näringslivet på samma sätt som med allt näringsliv. Ett större återkommande arrangemang
är de samiska kulturdagarna Lopme Naestie. Härjedalens kommun är också medfinansiär till EUprojektet Lopme Laante.
Det finns organiserade samverkansformer med samerna i båda kommunerna. I Kiruna finns
Kommunen och samerna med möten fyra gånger per år där kommunen och samebyarna träffas. På
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senare tid har även sameföreningarna deltagit vid mötena. Där tas aktuella frågor upp från båda
parter.
I Härjedalens kommun finns SAMISKA RÅDET VAAJMAN GÏELE, som är ett samråds-, informationssamt remissorgan för samer och kommunens styrelse samt nämnder. Representerade i rådet är
Handölsdalens-, Mittådalens samebyar och Ruvhten Sijte från samernas sida samt från kommunen
två politiska ledamöter, tjänstemannarepresentanter från ett flertal förvaltningar och samisk
samordnare. Rådet kan, vid behov, inbjuda förtroendevalda eller anställda vid andra förvaltningar
inom kommunen samt andra organisationer som driver verksamhet som berör samerna.
Den organisering kommunerna har vad gäller kontakter med samerna och näringslivsverksamheten
visar att det till stora delar är ensidigt utifrån samebyarnas och rennäringens utgångspunkt. Samiskt
näringsliv i övrigt ses inte som en samisk fråga utan som vilka andra företag som helst. Detta är ett
osynliggörande av den samiska kulturen och den omfattande verksamhet som finns både
näringslivsmässigt, kulturellt, och socialt.
Med en helhetssyn på samisk verksamhet både från både kommunernas- samt samernas sida skulle
det samiska näringslivets omfattning och den koppling den har till det samiska natur- och
kulturlandskapet kunna leda till en förbättrad kunskap om den vikt hela den samiska kulturen har för
både skyddet för renskötseln och de andra traditionella näringarna. Även upprätthållandet av den
unika natur- och kulturmiljön är beroende av ett samiskt näringsliv som är både ekologiskt och
ekonomiskt hållbart.

Slutsatsen är:
Att det finns ett kompetensutvecklingsbehov om samisk näringslivsverksamhet hos kommunerna.
Att bristen på kunskap hos kommunerna är, förutom andra orsaker, en följd av Sametingets och de
samiska branschorganisationernas bristande resurser att både förvalta och utveckla den samiska
näringslivsverksamheten.
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8. Förslag till uppföljande utredning
Genomförandet av denna näringslivsutredning, som har utgått från två pilotområden, har gett
erfarenheter av vad som ytterligare finns behov att ta fram kunskap om för att än mer djupgående
kunna redovisa betydelsen av samiskt näringsliv och den koppling den har till den samiska kulturen
och naturen. Därför föreslås uppföljande utredningar enligt följande:
Att inventera omfattningen av samiskt näringsliv i ekonomiska och sysselsättningstermer i hela Sápmi
på svensk sida enligt den metod som används i denna utredning.
Att göra en multiplikatorstudie utifrån värdet av allt samiskt näringsliv inom olika samiska områden
efter att det statistiska underlaget tagits fram. Detta kommer att ge ett mer rättvist resultat än att
enbart utreda renskötseln som är en del av det totala samiska näringslivet. Även konsultföretaget
WSP;s Förstudie om metod för värdering av renskötsel och samisk kultur, har visat att det inte är
relevant att göra multiplikatorstudie enbart för renskötseln.
Att ta fram en bättre bild av de samiska företagarnas koppling till samebyn/naturlandskapet/kulturen
i valet av inkomstkälla eller etablering av företag genom att göra en enkätundersökning bland alla
samiska företagare.
Att utreda orsaken till varför det finns en sned könsfördelning i vissa branscher och vilka insatser som
kan göras för att stärka jämställdheten.
För att tydliggöra vilken total ekonomi och sysselsättning som genereras från de samiska områdena
föreslås:
Att statistiskt utreda omfattningen av all ickesamisk näringslivsverksamhet som baserar sig på Sápmis
naturlandskap, kultur samt samiskt näringsliv. Det är t.ex -turismföretag för jakt, fiske, rekreation,
guidning m.m, -resebyråer till dessa turismföretag, -transportföretag som helikopter, skoter, bussar,
m.m, -serviceföretag som stugbyar, butiker m.m, matförädlingföretag, slakterier m.m. forskningsverksamhet som t.ex. Rymdbolaget i Kiruna, -upplåtelseintäkter som går till andra än
samebyn, -förvaltningsverksamhet av natur, jakt, fiske m.m.
Att komplettera med en samhällsekonomisk analys av värdet av all annan verksamhet som pågår i de
samiska markerna, t.ex. -småviltjakt, -älgjakt, -fiske, -vandring, -skoteråkning, -rekreation, -forskning,
turism, marknadsföring för företag, stat och kommun m.m.
Att jämföra det samiska näringslivets omfattning med det övriga på olika områden utifrån ekonomi
och sysselsättning efter att all information samlats in enligt ovan.
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