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Till dig som vill inleda forskningssamarbeten  

med Sámiid Riikkasearvi1 

Forskningsvärldens intresse för den samiska världen har ökat de senaste 30 åren, och 

intresset verkar inte avta.  SSR har valt att följa en internationell urfolksinriktning, där 

målsättningen är att ta mandat över den forskning som ska genomföras, som organisationen 

deltar aktivt.   

• För att samarbeten ska kunna inledas ställer SSR krav på att forskarna och dess 

projektarbetare ska gå den utbildning om samisk kultur och samhälle samt renskötsel 

som SSR anordnar regelbundet.  

Kraven på utbildningen ställs för att forskarna ska ha grundläggande kunskaper om det 

samiska samhället. Om forskaren kan påvisa att denne har skaffat sig motsvarande 

kunskaper på annat sätt, så behöver denne inte ta del av utbildningen. SSR avgör vad som är 

motsvarande kunskaper.  

SSR och forskningen 

SSR kommer huvudsakligen att engagera sig i forskning som behandlar samernas samhälle, 

där fokus ligger på det renskötselsamiska samhället utifrån olika perspektiv.   

Vid forskningsförfrågningar vill SSR att forskarna ska ha tänkt igenom ett antal 

frågeställningar innan kontakt tas. 

• Varför vill vi att SSR ska delta i projektet? 

• Vems forskning? Varför gör vi denna forskningen?  

• Vem har nytta av det? Vems intressen tillvaratas i forsknings-projektet? 

• Vilka möjligheter får/har SSR att påverka upplägget/innehållet av projektet? 

• Vad ska forskningsprojektet resultera i? 

• Vad händer med källmaterialet? Vem äger det? 

• Hur ska vi som forskare återkoppla till SSR och andra deltagare? 

• Vad händer om SSR inte blir nöjda med forskningsresultatet? 

• Vilka möjligheter har SSR att kliva av projektet, om projektet frångår gemensamma 

överenskommelser? 

• Är SSR bara hearva/pynt för vår ansökan? 

Om SSR väljer att delta i forskningsprojekt så utgör organisationens namn en 

kvalitetsstämpel för omgivningen, att forskningen håller hög akademisk nivå och tar hänsyn 

till värden och värderingar som finns inom det samiska samhället och renskötseln. 

 

 
1 Dokumentet är en förkortad version av SSR:s antagna dokument angående ”Riktlinjer vid forskning- och 

projektsamarbeten med Sámiid Riikkasearvi (SSR). Ta del av det för en fördjupad beskrivning angående SSR:s 
förhållningssätt till forskning- och projektsamarbeten. 
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Free and prior informed consent (FPIC) 

Om SSR bestämmer sig för att medverka i ett forskningsprojekt ska ett så kallat Free and 

prior informed consent (Fritt och i förväg informerat samtycke) hädanefter kallat FPIC 

upprättas mellan berörda parter, som forskningsinstitutionen ansvarar för att ta fram. FPIC 

ska betraktas som ett dokument som samtliga parter har nytta av och som innebär att 

missförstånd kan undvikas i ett tidigt stadium eftersom parterna måste diskutera igenom 

projektet grundligt. I ett FPIC-dokumentet ska följande punkter ingå:  

• Finansiering av projektet – vem finansierar? 

• Vem är ansvarig för projektet och vilka kommer att jobba i det? 

• Finns det behov av kunskapsbärare, guider och tolkar för projektets genomförande? 

• Vilka teorier och metoder ska användas i projektet? 

• Vilket språk kommer att användas i projektet? 

• Vilka positiva samt negativa effekter kan eventuellt deltagande i projektet få för SSR 
och dess medlemmar samt för forskningsinstitutionen? 

• Återkopplingskrav, hur ska de ut?  

• Hur hanteras källmaterialet nu och i framtiden?  

• Forskaren ska respektera den samiska kulturen med dess värderingar och sedvänjor. 

• Även hur överenskommelser med enskilda kunskapsbärare ska ske, bör hanteras i 

FPIC.  

SSR kan närhelst de bedömer det som relevant avbryta samarbetet med forskaren, om denne 

bryter mot överenskommen FPIC. 

 

I mötet mellan forskare och kunskapsbärare 

SSR har valt att lyfta fram ytterligare några punkter som handlar om genomförande av 

forskningsprojektet samt mötet med kunskapsbärarna och fältarbetet. Det är för att alla 

kunskapsbärare som deltar i projekt som SSR medverkar i ska behandlas på samma sätt, 

oavsett vem som genomför och när det genomförs.  

• SSR:s grundinställningen gällande teorier och metoder är att de inte får upplevas som 
stötande/kränkande, varken för samhället, individen eller renen.  

• Ackreditera de som deltar i projektet i publikationer, föreläsningar etcetera 

• Anonymitet ska kunna garanteras om kunskapsbäraren så önskar – krävs mer arbete 

att genomföra en lyckad anonymisering i jmf med vad som krävs i ett 

forskningsprojekt som genomförs i ett majoritetssamhälle. 

• I samband med fältarbeten får forskaren ofta mer information än vad denne 

efterfrågar, ibland även känslig information om individen, företaget eller annat. 

Forskaren måste vid analysen av källmaterialet avgöra vad som kan användas, och 

vad som kan vara känsligt för individen om det offentliggörs. 

• Kunskapsbärarna som deltagit i projektet ska ha rätt att ta del av insamlat material 

för genomgång om att de uppfattas rätt, om de så önskar. 

• Täcka de kostnader som projektdeltagande medför för SSR om inte annat avtalats i 

FPIC. 
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• Arvoden till de kunskapsbärare som avsätter tid för projektet. 

• Täcka kostnader i samband med deltagande observationer/fältarbeten etc., så kallade 
dolda kostnader. 

• Utforma ett avtal med kunskapsbärarna angående deras deltagande i projektet.   

• Kunskapsbärarna ska ha möjlighet att bestämma vilket språk samtalen ska 
genomföras på, för många är det lättare att uttrycka sig på samiska eftersom det ofta 

är deras vardagsspråk. 

• Samiska begrepp/ord ska återges i löptexten med förklaring på svenska i fotnot eller i 

parentes. 

• Samisk ortografi ska användas. Svenska orts- och platsnamn kan anges i parentes 

eller fotnot. 

• Sammanfattning i publikationer/ artiklar etc. ska även finnas på samiska samt 

engelska.  

• Projektet ska återkopplas till de som deltagit – en tydlig plan ska finnas för hur 
återkopplingen ska genomföras. 

• Publikationer ska skickas till dem som deltagit i projektet. 


