Forord
Denne boka er et resultat av forskningsprosjektet Sametingsvalgundersøkelsen 2017. Prosjektet er det tredje i rekken av undersøkelser av sametingsvalg i Norge. Denne valgforskningen har helt siden starten vært et
samarbeid mellom forskere med lang erfaring fra valgforskning på den
ene siden, og forskere med bred kjennskap til samisk samfunn og politikk
på den andre. Dette har vært et godt og lærerikt samarbeid for alle parter. Prosjektgruppen ved 2017-undersøkelsen har bestått av forskere fra
Institutt for samfunnsforskning i Oslo (som har hatt prosjektledelsen),
Sámi allaskuvla, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen,
Universitetet i Oslo og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Gjennom diskusjoner av ideer og førsteutkast til kapitler på et prosjektmøte i Oslo i januar 2020 har hele forskergruppen bidratt til den
ferdige boka.
Kjernen i Sametingsvalgundersøkelsen 2017 er en velgerundersøkelse
basert på et representativt utvalg trukket fra Sametingets valgmanntall, men prosjektet omfatter i tillegg flere kvalitative studier basert på
intervjuer av velgere og kandidater, samt analyser av tekster fra bl.a.
media. Vi vil takke Sametinget for å ha initiert og finansiert prosjektet
og dessuten gitt tillatelse til trekning av utvalg fra Sametingets valgmanntall. Vi takker også Norges forskningsråd for finansiering av prosjektet «Samepolitikkens grenser», som danner grunnlaget for bokas
kapittel 3.
Flere skal takkes for innsatsen med å samle inn bokas grunnlagsmateriale. Kantar TNS ved Martin Svedman og Gunnar Vogt sto for den praktiske gjennomføringen av velgerundersøkelsen. En særlig takk går til alle
de som har brukt av sin tid til å svare på spørsmål i velgerundersøkelsen,
eller til å delta i kvalitative intervjuer i ulike delprosjekter. Uten dere ville
det ikke blitt noen bok!
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forord

Sist, men ikke minst, takker vi våre redaktører i Cappelen Damm Akademisk, Ann Kristin Gresaker, Katia Stieglitz og Simon Aase, for godt
samarbeid i forbindelse med utgivelsen av boken, samt den anonyme fagfellen for konstruktive tilbakemeldinger på kapitlene.
Oslo/Oslove og Guovdageaidnu/Kautokeino, april 2021
Jo Saglie, Mikkel Berg-Nordlie og Torunn Pettersen
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