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Sammanfattning 
Den övergripande bilden av utvecklingen för de samiska språken är negativ i både Sverige 

och Norge samtidigt som länderna tagit sig an internationella åtaganden för att stärka de 

samiska språken. Uppsatsens syfte är därmed att undersöka, främst på lokal nivå, hur Sverige 

och Norge arbetar för att bygga upp de samiska språken. Jokkmokks kommun i Sverige och 

Snåsa kommun i Norge har jämförts med varandra. Jämförelsen genomfördes genom att 

granska vilket arbete som bedrivs idag inom skolan men främst genom att se hur arbetet 

redovisas i årsredovisningen. Var sin årsredovisning har studerats för att både se vilket arbete 

som redovisas, men också på vilket sätt kommunen presenterar sitt arbete. Den postkoloniala 

teorin har använt för att förklara synen på makt och ordningen mellan staterna och samerna. 

Begreppet ”inhemsk kolonialism” används för att visa på hur samerna har blivit förtryckta och 

diskriminerade genom historien av statsmakten i Norge och Sverige. För att förklara hur 

kunskap och normer skapas används den socialkonstruktivistiska teoribildningen. En 

innehållsanalys har gjort på en årsredovisning från varje kommun. Resultatet visar att Snåsa 

har ett mer långtgående arbete vad gäller både faktiska insatser i kommunen men också i hur 

arbetet redovisas i årsredovisningen. Snåsa har bland annat 293 sammanhang i sin 

årsredovisning där något med samisk koppling omnämns, Jokkmokk har endast 29 

sammanhang. Snåsa visar också ett mer aktivt arbete där det uttrycks tydligt att kommunen är 

tvåspråkig. Jokkmokk har en mer allmänt hållen beskrivning av arbetet i kommunen där den 

främsta delen är en generell beskrivning av vad den svenska lagstiftningen säger kring de 

nationella minoritetsspråken. Kolonisationens arv är fortfarande synlig i båda kommunerna 

även om de kommit längre i arbetet med att de stärka de samiska språken än många andra 

kommuner. Däremot, om de båda kommunerna ställs mot varandra, visar Snåsa upp ett mer 

långtgående arbetet och en utförligare redovisning av arbetet.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning  
I mars 2016 publicerade FN:s kommitté för medborgerliga och politiska rättigheter sin rapport 

gällande Sverige. Trots att Sverige i många sammanhang ses som ett föregångsland när det 

kommer till mänskliga rättigheter riktade kommittén kritik mot ett antal delar där Sverige 

fallerar i säkerställandet av människors rättigheter. Några av de punkter som togs upp är 

brister i antidiskrimineringslagstiftningen, brister kring våldet mot kvinnor och barn och 

brister gällande situationen för minoriteter i Sverige (Svenska FN-förbundet, 2016; United 

Nations, 2016). En av de nationella minoriteter som tas upp i rapporten, som även klassas som 

urfolk enligt FN:s definition, är samer (United Nations, u.å). Samer är ett urfolk i Sverige och 

Norge och omfattas av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 

den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (Norska regeringen, 2014; Prop. 

1976/77:80; SFS 2009:724; Europarådet, 1992; Europarådet, 1995).  

Uppkomsten av den Europeiska ramkonventionen och stadgan har sin grund i 

det långvariga förtrycket mot minoriteter i många europeiska länder. I Sverige och Norge har 

samer blivit förtryckta i olika avseenden under historien. Förtrycket har varit både kulturellt 

och ekonomiskt och tagit sig uttryck som bland annat förbud mot att tala något annat språk än 

svenska samt kolonisering av samernas landegendomar (SOU 2006:019; Mörkenstam 1999; 

Elenius, 2006).  

FN:s rapport gällande Sveriges uppfyllande av mänskliga rättigheter visar att det 

fortfarande finns brister i relationen mellan samer och staten Sverige och att det krävs krafttag 

för att motverka det långvariga förtryck som fortfarande ger konsekvenser för den samiska 

gruppen idag (United Nations, 2016). 

1.2 Problemformulering 
Det samiska folket har funnits i Norden långt innan gränser målats upp och länder bildats. 

Deras land spänner över de norra delarna av Norden och bosättningar finns idag i både 

Sverige och Norge men även i Finland och Ryssland. Idag målas en mental bild över området 

som kallas Sápmi och sträcker sig från Röros i Norge till Kolahalvön i Ryssland (Samiskt 

informationscentrum, u.å). Samerna levde av olika näringar i området men när staterna 

började växa fram uppstod en intressekonflikt kring naturtillgångarna. Maktordningen 

ändrades och en intern kolonisation bedrevs av statsmakterna mot samerna (Elenius, 2006; 

Gonzalez Casanova, 1965). Under historiens gång har de samiska folkgrupperna och språken 

förminskats och diskriminerats genom assimilerings- och utbildningspolitik i bland annat 
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Sverige och Norge (SOU 2006:019, 83; Elenius, 2006). Detta har gett förödande 

konsekvenser för den samiska folkgruppen, både ekonomiskt, kulturell och socialt. Speciellt 

det samiska språket är i farozonen och idag talar allt färre människor samiska och de samiska 

språken riskerar att dö ut (SOU 2006:019; Sametinget i Sverige, 2015; St.meld. nr. 28 (2007-

2008).  

Samiskt språkcentrum i Sverige släpper årligen en rapport angående läget för de 

samiska språken i Sverige och de målar upp en mörk bild med risk för ett språkutdöende. I 

rapporten för 2015 betonar de att det krävs större satsningar för att revitalisera de samiska 

språken (Sametinget i Sverige 2016, 6).  

Ett gott exempel som lyfts upp är Norge som Sverige jämförs med på en rad 

punkter i rapporten för 2015. Bland annat har Norge uttalade nationella mål för de samiska 

språken och de som studerar samiska språk eller ett bristyrke i Sápmi kan få ett stipendium 

från norska sametinget. Det här förhållandet mellan Sverige och Norge tycks vara 

genomgående i det samiska arbetet där Norge kommit längre i många avseenden (SOU 

2006:019; Sametinget 2015, 6, 9 15, 24; Anaya 2011, 11-13, 17-18). Men trots att Norge lyfts 

fram som ett gott exempel är även där de samiska språken och kulturen på många håll svag. 

Forskning pekar på att den generella användningen av samiskan i Norge är på tillbakagång 

(Norska regeringen, 2014; St.meld. nr. 28 (2007-2008); Solstad (red.) et al. 2012; Sveriges 

radio, 2015). 

Den övergripande bilden är att de samiska språken riskerar att dö ut i både 

Sverige och Norge. I relation till detta har båda länderna skrivit under Europarådets 

ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- 

eller minoritetsspråk. Detta ställer oss för faktumet att de samiska språken riskerar att dö ut 

samtidigt som Sverige och Norge har tagit sig an internationella åtaganden för att stärka de 

samiska språken. Det är därför intressant att undersöka vad som görs för att motverka den 

negativa trenden och titta närmare på hur man arbetar i båda länderna. Utgångspunkten blir att 

undersöka hur länderna arbetar för att uppfylla sina internationella åtaganden gällande de 

samiska språken. Nedan följer en preciserad bild av syftet med arbetet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att, utifrån Sverige och Norges internationella åtaganden, 

undersöka arbetet med de samiska språken i de två länderna. Syftet kommer att undersökas 

genom att jämföra Sveriges arbete med Norges genom en fallstudie på kommunal nivå.  
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Frågeställningarna utifrån syftet med det här arbetet är: 

Hur ser arbetet för att stärka de samiska språken ut i en kommun i Sverige och en kommun i 

Norge?  

 

Hur redovisar kommunerna sitt arbete för att stärka de samiska språken?  

1.4 Avgränsningar och problem 
Jag har valt att jämföra Sverige med Norge eftersom båda har en samisk befolkning och står 

inför ett liknande problem. Båda länderna har en historia av förtryck av samer som lett till ett 

utdöende av språken, samtidigt som båda skrivit under internationella åtaganden för att 

motverka den negativa trenden. Men det betyder inte att situationen ser identisk ut i båda 

länderna utan de har på flera punkter tagit skilda riktningar och utformat sitt arbete olika. Det 

är därför Sverige och Norge har valt att jämföras. De utgör en bra jämförelse eftersom de inte 

skiljer sig för mycket i historia, nuvarande problem och arbetssätt, men att de fortfarande har 

skillnader i hur långt de har kommit och utformat sitt arbete.  

Vidare är ambitionen att titta närmare på vad som görs på den kommunala 

nivån. Det mesta som görs för att stärka de samiska språken sker på nationell nivå men min 

ambition i det här arbetet är att undersöka närmare vad som görs lokalt. Det är på kommunal 

nivå som den nationella lagstiftningen får utfall som direkt berör medborgarna och det är 

därför intressant att se hur synen på samer och samiskan ser ut i kommunen. Dessutom tycks 

det finnas en kunskapslucka eftersom lite forskning har bedrivits för att undersöka arbetet 

med de samiska språken på kommunal nivå.  

 Jag har i det här arbetet valt att fokusera på de samiska språken men inte endast 

renläriga språkinsatser kommer att tas upp utan även kulturella och identitetstärkande insatser. 

Att revitalisera ett språk handlar inte endast om att få fler att lära sig språket utan också öka 

statusen och skapa en social kontext där språket kan verka. Språk och kultur är 

sammanlänkande, ett stärkande av kulturen kan göra att fler är villiga att lära sig språket och 

ett stärkande av språket kan hjälpa till att stödja kulturen (Hinton, Leanne & Hale, Kenneth L. 

(red.) 2013, 9-10). Detta gör att gränsdragningen för vad som endast är ”språkliga” insatser är 

svår att dra och många gånger flyter kulturella och språkliga insatser in i varandra. Med andra 

ord kommer inte endast arbete som direkt är till för att få fler att prata och bli bättre på 

samiska tas upp utan det kan ibland vara exempel vars främsta uppgift är att stärka den 

samiska gruppens identitet och uttrycksmöjligheter.  



 7 

Det samiska språket består av flera grupper och dialekter men i det här arbetet 

kommer det inte göras någon distinktion mellan de olika språkgrupperna utan uppsatsen 

kommer att undersöka det arbetet som görs för att stärka samiskan som grupp, endast där det 

är relevant kommer språkgrupp att nämnas.   

1.5 Disposition 

Dispositionen av uppsatsen består av fem delar. Den första delen är redan presenterad genom 

en bakgrund till problemet, syfte och frågeställningar. Den andra delen består av det teoretiska 

ramverket som ligger till grund för det här arbetet följt av en beskrivning av metod och 

tillvägagångssätt. Empirin börjar med en gemensam bakgrundshistoria samt en 

dagslägesbeskrivning av Sverige och Norges arbete på nationell nivå med de samiska språken. 

Det utgör den tredje delen och det är först i fjärde delen som två kommuner, en i Sverige och 

en i Norge, kommer att jämföras. Jämförelsen kommer att bestå i två delar där första delen är 

en nulägesbeskrivning av arbetet i kommunerna och den andra delen utgör en undersökning 

av hur kommunerna själva redovisar sitt arbete. Den femte och avslutande delen består av 

slutsats där resultatet sammanfatta och analyseras.   

2. Teoretiskt ramverk och metod 
Det övergripande teoretiska ramverket i det här arbetet är socialkonstruktivismens sätt att se 

på hur kunskap och bilden av världen påverkas av idéer och sociala konstruktioner som språk 

och text, tillsammans med postkolonialismens syn på maktrelationer. Synen på makt som i 

inflytande av att befästa och forma kunskap kommer vara utgångspunkten i det här arbetet. 

Det är Sverige och Norge som bestämmer vilka rättigheter samer ska få ta del av genom lagar 

och bidrag. Det är därefter kommunernas arbete att utföra arbetet inom dessa lagar. Vad som 

görs och hur arbetet utformas kommer till stor del spegla en ojämlik maktfördelning eftersom 

samer tillhör en minoritetsgrupp som inte har samma kraft att påverka vilka rättigheter de ska 

inneha. Vad som kan och får göras har i första hand styrts av statsmakterna Sverige och Norge 

och det här synsättet är kopplat till den postkoloniala teorin som kommer att redogöras för 

längre fram. Sverige och Norge har makten och detta kopplas till en lång historia av förtryck 

där statsmakterna har dikterat ordningen för samernas rätt och utformning av livsstil. Det 

gäller att ha i åtanke att mitt material i form av dokument från kommunen också speglar 

denna maktordning. Postkolonialismens syn på makt mellan över- och underordnad grupp 

speglar synen i det här arbetet mellan staterna Sverige och Norge och samerna. Den 

socialkonstruktivistiska teorin används på sättet världen och tankar formars genom idéer och 
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språk. Nedan följer en mer ingående beskrivning av hur den postkoloniala teorin kan länkas 

samman till staternas behandlande av samerna under historien.  

2. 1 Postkolonialism 

Postkolonialismen har sin grund i den historiska kolonialismen. ”Post” innebär att det är efter 

kolonialismen och att ett land i sig är självständigt men att den äldre maktordningen finns 

kvar. Ett exempel på denna maktordning, enligt Ania Loomba (2005, 28 & 32) i hennes bok 

Kolonialism/postkolonialism, är indelningen av världen i ”första” och ”tredje” världen. 

Loomba menar att efterdyningarna av kolonialismen fortfarande lever kvar mellan väst och 

resterande världen och beteckningen av väst som ”första” är ett resultat av detta. Det finns ett 

beroendeförhållande där tredjevälden både exploateras på råvaror och arbetskraft men det är 

Europa och väst som får vinsten (Loomba, 2005). Trots att postkolonialimen i sin grundtanke 

främst är inriktad på relationen mellan länder går det att koppla tankarna till liknande 

maktrelationer inom länder, på exempelvis relationen mellan staten och minoritetsgrupper.  

Gonzalez Casanova är bland de första som talar om ”intern colonisation”, som 

kan översättas med ”intern kolonisation”. Han menar att det finns vissa karateristiska drag 

som är gemensamt för kolonisationen mellan stater som även kan urskiljas mellan grupper 

inom en stat. Gonzalez Casanova (1965, 33) definierar intern kolonisation som en social 

struktur mellan två kulturellt heterogena grupper som bygger på kontroll och exploatering. 

Den definitionen kan kopplas till den svenska och norska historien av kolonisering av de 

samiska områdena som till stor del byggde på assimilering, exploatering och kontroll 

(Elenius, 2006; SOU 2006:16; Röda Korset, 2011). Mot detta resonemang finns invändningar 

eftersom det är svårt att använda kolonisation som ett enhetligt begrepp eftersom den har sett 

ut på många olika sätt beroende på tid och rum. Dock finns det likheter i den historiska 

behandlingen av samer i form av rasism och skapande av ett ”vi” och ”dem” som har stora 

likheter men den ursprungliga kolonialismen (Reimerson 2015, 20).  

Den här normskapande synen och ett skapande av ”vi” och ”dem” tas även upp 

av Loomba (2005) som skriver hur historien och synen på välden utgår från väst och det är 

väst som presenterar den ”sanna” bilden av resterande världen. Hon tar upp exemplet 

orientalismen som ett sätt att upprätta en dikotomi, alltså en särskiljning mellan två delar. 

Genom att exempelvis måla upp en bild av Orienten i europeiska romaner och reseböcker 

befäster man en bild av ”de andra” och betonar hur kulturen skiljer sig från sin egen. Genom 

att på det här sättet visa sin en egen bild av folket har man fortsatt att kolonisera och styra 

dessa folk (Loomba 2005, 60). Detta kopplas till relationen mellan staten Sverige och Norge 
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och samer. Mellan dem har det funnits en stark hierarki och statsmakten har beslutat om lagar 

som till stor del bygger på fördomar och koloniala tankar (Reimerson 2015, 24). I båda 

länderna har en dikotomi upprättats mellan majoritetsbefolkningen och den samiska 

minoritetsgruppen. Samer har målats upp som primitiva och deras land som vilt och obebott. 

Fördomar och ignorans har styrt sättet man har sett på samer och därmed också behandlat 

dem.  

Ett exempel är de rasbiologiska tankarna som växte fram under de senare 

delarna av 1800-talet. En allmän tanke var att samer föddes med vissa biologiska egenskaper 

som också gjorde dem underlägsna i förhållande till den resterande befolkningen. Den 

resterande befolkningen målades upp som normen medan samerna utgjorde en grupp som 

skiljde sig på olika sätt från majoritetsbefolkningen. Detta sätt att leva var överordnad 

samernas sätt att leva (Axelsson och Sköld, 2006). En rädsla växte fram för att introducera 

samer för civilisationen, som då utgjorde det fasta jordbruket och början på 

industrialiseringen. Man var rädd för att de skulle bli förslappade och hamna på gatan som 

tiggare eftersom civilisationen inte var ”naturligt” för dem. Detta sättet att tänka syntes i sättet 

som svenska staten införde speciella nomadskolor år 1913. Dessa skulle hålla en så låg nivå 

på undervisningen att inte barnen riskerade att bli ”civiliserade” och det var inte tillåtet för 

barn till nomadiserade samer att gå i allmänna folkskolor (Samiskt informationscentrum, u.å.). 

Dessutom var det under den svenska och norska statens kontroll som samer fick 

vissa rättigheter och tillgångar till jakt- och fiskemarker. Det blev därmed svenska statens 

angelägenhet att bestämma vilka som skulle klassas som samer. År 1928 beslutade riksdagen 

att endast de som var renägare skulle få räknas som ”same”. Konsekvensen av den här 

uppdelningen blev att vissa samer fick rättigheter medan andra stod utanför. Detta ledde i sin 

tur till splittring inom den samiska gruppen (Elenius, 2000; Mörkenstam 1999, 135; 

Reimerson, 2015).  

Det här är endast några exempel på hur den ojämna fördelningen av makt har 

tagit för uttryck under historiens gång. Det är en intern postkolonial maktfördelning där den 

svenska och norska staten har styrt sättet att prata och se på samer, som till och med lett till att 

den svenska staten utnämnt sig själv värdig att avgöra vem som är same eller inte. Det är ett 

exempel på hur det socialkonstruktivistiska tankesättet kan kopplas till hur synen på världen 

och samer har påverkat vilka insatser eller lagar som gjorts runt den samiska befolkningen. 

Sättet att prata om samer har speglat hur synen på urfolket har sett ut under historien men 

bilden har också format synen som i förlängningen gett olika konsekvenser för det samiska 
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folket. Exempelvis föreställningen av den ”sanna” samen som renägare ger fortfarande 

konsekvenser för det samiska folket. 

2.2 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen i det här arbetet utgör det teoretiska ramverket för synen på hur 

kunskap formas och studiet av världen. Teoriinriktningen har legat till grund för valet av 

metod och vidare följer en mer ingående beskrivning av huvudspåren i de 

socialkonstruktivistiska tankeströmningarna. 

Socialkonstruktivismen är en reaktion på tanken av en absolut sanning och ett 

ifrågasättande av objektiva värden som vi människor kan observera. Istället menar teorin att 

mycket av kunskapen vi får om världen formas i vårt sätt att tolka världen. Barlebo 

Wenneberg (2000, 29) uttrycker socialkonstruktivismen som ett försök att ta reda på hur den 

sociala kontexten påverkar vår kunskap. Ett grundantagande är att språket är något socialt och 

att det är genom språket vi får kännedom om världen. Det betyder att det inte finns en ”sann” 

händelse eller verklighet som går att återge utan att varje händelse kommer att ses på olika 

sätt av olika människor. Kunskap är något som med andra ord skapas socialt.  

Dock vänder sig socialkonstruktivismen mot tanken på att allt verkligt endast 

finns i ”våra huvuden”. Man skiljer mellan ontologiskt objektiva egenskaper och ontologiskt 

subjektiva egenskaper. Den första delen handlar om tingen i sig, exempelvis pengar. Att 

pengar finns som papperslappar är något om alla andra uppfattar och som finns, beroende om 

någon tänker sig det eller inte. Däremot att dessa lappar är något med värde som går att betala 

med socialt konstruerat. Om endast en individ anser att pengar har värde går det inte att 

använda dem, pengar som betalningsmedel är kunskap som blivit socialt konstruerat (Barlebo 

Wenneberg, 2000).  

Ett annat exempel som Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar kan ses ur 

en socialkonstruktivistisk synvinkel är en översvämning. Att själva översvämningen i sig 

inträffar i ett område är de flesta överrens om, men sättet att se på översvämningen varierar. 

En del människor kanske talar om översvämningen som något naturligt och har en 

meteorologisk förklaring, andra skulle istället rikta fokus till politiken och mena att 

översvämningen är ett resultat av bristande förebyggande åtgärder från politiker. En händelse 

kan alltså tillskrivas många olika perspektiv och ha olika syn på vilka handlingar som borde 

göras.  

Socialkonstruktivismen blir därmed den övergripande teorin i valet av 

innehållsanalys i det här arbetet. Innehållsanalys har fokus på texter som ett sätt att spegla 
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världen och som en metod användbar i studier av samhället (Bergström & Boréus 2005, 46-

47). Texter kan ge en bild av hur världen uppfattas vilket också är det som 

socialkonstruktivismen påpekar är det viktiga i studiet av kunskap. Socialkonstruktivismen 

menar att det är i studier av återgivning av verkligheten man får fram den ”sanna” bilden av 

verkligheten.  

Sammanfattningsvis utgör det socialkonstruktivistiska tankesättet ramverket 

kring hur kunskap skapas och vad konsekvenserna blir samtidigt som den postkoloniala 

maktsynen speglar relationen mellan det samiska folket och staterna Sverige och Norge.  

2.3 Metod 
Tillvägagångssättet i den här uppsatsen är en fallstudie på två kommuner, Jokkmokks 

kommun i Sverige och Snåsa kommun i Norge, och en jämförelse av deras arbete med de 

samiska språken. Först har en överblick gjorts på den nationella situationen och lagstiftningen 

för att sedan rikta in sig på en jämförelse mellan en kommun i varje land. Uppsatsens syfte är 

att jämföra en svensk kommun med en norsk och se skillnader och likheter i arbetet kring 

främjandet av samiska språk, samt att se hur kommunerna redovisar arbetet. Det första 

delsyftet, att jämföra två kommuners arbete, genomfördes genom att göra en grundläggande 

datainsamling på vilka lagar som reglerar den kommunala nivå och se till vilka insatser som 

görs lokalt i kommunen. För att undersöka lagar har främst lagtext som reglerar olika samiska 

språklagar lästs och sammanfattats. I jämförandet av insatser i kommunen skulle man kunna 

rikta in sig på många olika delar men avgränsningen är att rikta in sig på utbildningsinsatser 

och politisk styrning. Lagtexten blev dock en bra utgångspunkt i val av jämförande insatser 

eftersom den tar upp en del punkter som kommunerna ska tillgodose. I redovisningen av 

insatser har datainsamlingen främst bestått av fakta från hemsidor, rapporter och telefon till de 

berörda verksamheterna.  

Det andra delsyftet, att undersöka hur kommunerna rapporterat sitt arbete kring 

samer och samiska språk, genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys där jag 

analyserade årsrapporter från båda i kommunerna. Med andra ord består fallstudien av två 

analysenheter. Den första analysenheten är att se till dagens arbete med de samiska språken i 

kommunen. Den andra delen blir att undersöka hur det samiska arbetet har redovisats i 

årsrapporter under olika tidpunkter i de båda kommunerna. Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av innehållsanalys som metod och tillvägagångssättet i underökningen.  
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2.4 Innehållsanalys 
Socialkonstruktivismen har legat som grund i valet av innehållsanalys som metod eftersom 

teoriinriktningen menar att världen till viss del konstrueras och speglas i sociala interaktioner 

som kommunikation genom skriven text (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). 

Innehållsanalys har fokus på undersökandet av det manifesta budskapet i texter men genom 

studier av det som står utsagt finns det också möjlighet att analysera det latenta budskapet 

(Bergström & Boréus 2005, 45). Detta sättet att undersöka verkligheten utifrån en text kan 

kopplas till den socialkonstuktivistiska teorin. Socialkonstruktivismen menar nämligen att 

verkligheten till viss del formas i våra huvuden. Studiet av texter där en bild av världen 

återges blir med andra ord en utgångspunkt i studiet av verkligheten (Barlebo Wenneberg, 

2000). 

Innehållsanalys har sitt ursprung i den empiriska vetenskapen (Krippendorff 

2013, 1). Innehållsanalys kan definieras som ett systematiskt sätt att ta reda på vad som står 

och framkommer i en text. Förekomsten av ord, uttryck, meningar och teman är några av de 

kodningsenheter som kan kategoriseras i en innehållsanalys. Men Krippendorff (2013, 5) 

argumenterar emot åsikten av att det endast skulle vara, ”nothing more than what everyone 

does when reading the newspaper, except on larger scale”.  Innehållsanalys handlar om att 

systematiskt redogöra för hur man gått tillväga och kommit fram till sitt resultat så att en 

annan person skulle kunna utföra samma analys från samma metod och få fram samma 

resultat (Krippendorff 2013, 5). Dessutom kopplas resultatet till en analys av samhället, det 

finns en ingångspunkt som är att texten också speglar en bild av verkligheten.  

Hur man som forskare väljer att forma sin innehållsanalys varierar i stor grad 

och beror på vad man vill undersöka. Innehållsanalys kan användas för att undersöka 

uppmärksamhet för ett ämne, allmänna värderingar i ett samhälle och förändring i inställning 

till något (Bergström & Boréus 2005, 46-47). Variationerna är stora i utformandet och ofta 

görs en uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Kvantitativ 

innehållsanalys är mer fokuserad på att räkna och mäta medan kvalitativ innehållsanalys kan 

sakna inslag av räkning, eventuellt har ett större drag av analys och komplierade tolkningar 

innan kvantifiering. Uppdelningen är inte helt enkel att dra och en innehållsanalys kan ha 

olika grader av kvantitativa och kvalitativa inslag (Bergström & Boréus 2005, 44). Min analys 

kommer ha en betoning på det kvalitativa och ett mindre inslag av kvantitativt mätning. Som 

ett komplement kommer det att utföras en mätning av ord och sammanhang med samisk 

koppling, men det är främst hur och vad de båda kommunerna redovisar som kommer 
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analyseras. Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet i det här arbetet och motivering 

till val av material.  

2.5 Val av kommuner 
Min ambition att undersöka Sverige och Norges arbete med sina internationella åtaganden för 

att stärka de samiska språken har konkretiserats genom att rikta in sig på två kommuners 

arbete. Syftet är att ta reda på hur kommunerna arbetar med de samiska språken, men även 

hur kommunerna har redovisat sitt arbete. Därför har jag valt att utföra en komparativ 

fallstudie där jag jämför en kommun i Sverige och en kommun i Norge.  

Yin (2006, 24) diskuterar valet av fallstudie som metod och belyser vissa 

kriterier som ska vara uppfyllda för att en fallstudie ska vara ett passande verktyg. Det första 

kriteriet för val av fallstudie är vilken typ av forskningsfråga som ska besvaras. För olika 

forskningsfrågor lämpar sig olika metoder. I undersökningar med forskningsfrågor som vill 

svara på ”hur” eller ”varför” passar fallstudier som tillvägagångssätt eftersom de frågorna ofta 

är mer förklarande i sitt utförande. Fallstudier vill undersöka hur en aktuell händelse utspelar 

sig och kunna ta reda på hur det ser ut i ett visst fall. Vidare är fallstudier lämpliga när man 

vill studera aktuella skeenden och där material finns att tillgå som behandlar dagsläget av 

frågan (Yin 2006, 25). Jag anser att dessa två kriterier är uppfyllda, mina forskningsfrågor vill 

besvara hur arbetet med de samiska språken ser ut idag och hur de redovisas i kommunen. 

Samtidigt är det möjligt att undersöka hur dagsläget ser ut i kommunerna genom att söka fram 

fakta på hemsidor och ställa frågor direkt till verksamheter som arbetar med frågan.  

Kommuner från Sverige och Norge har valts utifrån replikationslogiken som 

Yin (2006, 69) beskriver är utgångspunkten för flerfallstudier. Replikationslogiken bygger på 

antagandet att val av fall bygger på antingen direkt- eller teoretisk replikation. Direkt 

replikation förutsäger liknande resultat från båda fallen medan en teoretisk replikation 

förutsäger olikartade resultat av förutsägbara anledningar. Eftersom Sverige och Norge har en 

liknande historia av förtryck av samer och står inför samma problem med ett utdöende av 

språken liknar de varandra. Trots detta skulle jag säga att de utgör en teoretisk replikation 

eftersom att jag utgår från antagandet att Norge kommit längre i sitt arbete med de samiska 

språken och att jag kommer få ett olikartat resultat. Därmed inte sagt att det här antagandet 

kommer att spegla det slutgiltiga utfallet. Jag är öppen för antagandet av att Norge har ett mer 

utvecklat arbete inte behöver reflekteras på kommunal nivå eller i mina val av fall, utan det 

här resonemanget utgör endast en del av utgångspunkterna för arbetet. 
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 De kommuner som valts ut i undersökningen är Jokkmokks kommun i Sverige 

och Snåsa kommun i Norge. Dessa kommuner har valts eftersom de har kommit relativt långt 

i sitt arbete med de samiska språken. Det som har bidragit till Snåsas framträdande arbete är 

bland annat ett samiskt kontor och stiftelse, att de har en enhet för samiskt språk och kultur 

och att Norges nationella museum för samisk kultur och historia ligger i kommunen (Umeå 

kommun, 2016). Snåsa menar också att dessa delar gör att kommunen blir ett sydsamiskt 

centrum och vill profilera sig som en ”sydsamisk huvudstad” (Snåsa kommun, u.å).  

Jokkmokk har valts för att kommunen lyfts fram som ett gott exempel i 

lägesrapporten för 2015 av samiskt språkcentrum. Det som bland annat lyfts fram är 

kommunens arbete med den samiska förskolan och hur de utformat sitt arbete där för att 

stärka språket (Samiskt språkcentrum, 2015, 25).  Sist, men inte minst, är Jokkmokk bland de 

första kommunerna att ansluta sig till de samiska förvaltningsområdena i Sverige och Snåsa är 

bland de första kommunerna att bli förvaltningsområde i det sydsamiska området i Norge 

(Jokkmokks kommun, 2015; St.meld. nr. 28 (2007-2008), kap 3.3).  

Varför jag har valt två kommuner som kommit relativt långt i sitt arbete är för 

att det ska finnas insatser att undersöka. Kommunerna i det här fallet har kommit en bit på 

vägen i sitt arbete vilket gör att det finns saker att titta närmare på, samtidigt utgör de ett bra 

val av fall eftersom de inte skiljer sig allt för mycket. Båda kommunerna utgör mindre 

kommuner till invånarantal i båda länderna vilket gör att skillnaderna mellan resurser inte är 

allt för stora. Det skulle exempelvis finnas hinder för en bra jämförelse ifall en stad som 

Stockholm, ifall Stockholm varit förvaltningsområde för samiska, skulle jämföras med en 

kommun som Snåsa, eftersom deras förutsättningar är alldeles för olika. Stockholm har 

mycket mer resurser och invånare är Snåsa. Det samma gäller relationen mellan Jokkmokk 

och exempelvis kommunen Kautokeino i Norge. I Kautokeino är majoriteten samisktalande 

vilket göra att kommunen har helt andra förutsättningar än Jokkmokk, där man uppskattar att 

den samiska befolkningsandelen är runt 20 % (därmed inte sagt hur stor ande av dem som 

talar någon form av samiska) (SOU 2006:019, 90; Samiskt informationscentrum, 2009).  

2.6 Urval av dokument  
Ett av studiens syften är att undersöka hur kommunernas arbete har redovisats i sina 

årsredovisningar. De dokument som ha valts ut för att undersökas är de senaste 

årsredovisningarna från båda kommunerna. Årsredovisning ingår i det kommunala uppdraget 

i Sverige och regleras i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. I lagen kap. 3 § 1 står 

det att årsredovisningens syfte är att: ”Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av 
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verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid 

räkenskapsårets slut.” Årsredovisningen ska både innehålla en ekonomisk redovisning och en 

förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska bland annat behandla händelser som är av 

väsentlig betydelse för kommunen och kommunens förväntade utveckling (1997: 614, kap 4, 

§ 1 punkt 2 & 3). Den här utformningen speglar de norska kommunernas krav på 

årsredovisning även om de har ännu större fokus på budgetredovisning. Trots det finns det 

beskrivningar av de olika kommunernas enheters praktiska arbete (Kommuneloven 1992, kap. 

8; Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 2000). Det är därför årsredovisningar från båda 

kommunerna har valts ut för att undersökas. Årsredovisningarna är en sammanställning över 

året som gått och vad kommunen arbetat med. Men förvaltningsberättelsen och budgeten 

speglar inte endast vad kommunen gör utan också vad kommunen väljer att lyfta fram. Det 

finns alltså två aspekter till undersökningen av årsredovisningarna. De visar vad kommunen 

faktiskt gör men också vad kommunen vill belysa.  

De dokument som har valts ut är de senaste årsredovisningar från båda 

kommunerna. I praktiken innebär det år 2014 för Jokkmokks kommun och år 2013 för Snåsa 

kommun. Att just dessa år har valts beror på att de är de senaste årsredovisningarna som finns 

tillgängliga. Önskvärt hade varit att ha år 2015 för att få en än nyligare beskrivning av arbetet 

och bild av hur kommunen redovisar sitt arbete, men eftersom både 2014 och 2013 är relativt 

nyliga dokument och inga större reformer har inträffat som berör kommunerna gällande 

minoritetsspråken är det sannolikt att de ändå speglar en god bild av dagsläget i kommunen.  

2.7 Reflektion metodval 
I forskning försöker man undvika överdriven vinkling och systematiska fel. Innehållsanalys 

efterstävar dessutom en hög grad av reliabilitet eftersom metoden värdesätter möjligheten av 

att en annan forskare ska kunna använda samma analysmall och komma fram till samma 

resultat (Bergström & Boréus 2005, 51). Trots det går det inte att blunda för svårigheten att 

inom kvalitativ forskning presentera objektiva data och resultat. Det är svårt eftersom det i 

kvalitativ forskning alltid finns ett visst mått av tolkning. Forskaren ställs inför material som 

kommer att behöva tolkas innan de presenteras och återges för läsaren. Som det 

socialkonstruktivistiska tankesättet belyste innan är välden till viss del formad i vår egen 

tolkning och det blir därför naivt att tro att man som forskare kan presenterar data fritt från 

egen reflektion. Målet för undersökaren blir inte att eftersträva fullständig objektivitet utan 

istället reflexivitet (Ritchie et al. 2013, 22). Med reflexivitet menas att man är öppen och 

tydlig med hur man gått till väga och motiverar sina val. Det gör att läsaren får en inblick i 
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processen och själv kan ta ställning utifrån hur forskaren har underbyggt sina val. Att jag som 

undersökare ska tolka och återge hur samer framställs kommer att bli färgat av min egen 

bakgrund. Det behöver inte vara något negativt men man måste vara öppen och förstå att den 

egna tolkningen av material i en kvalitativ analys har ett visst mått av inverkan på resultatet 

(Bergström & Boréus 2005, 36). Det är därför viktigt att skriva hur jag går till väga i min 

kvalitativa innehållsanalys och motiverar hur jag kommit fram till det resultatet jag har fått 

fram (Ritchie et al. 2013, 377).  

 Vidare finns det begränsningar i innehållsanalys som metod. Innehållsanalys har 

större fokus på det som uttryckligen står i en text än den bakomliggande diskursen. Det finns 

många uppfattningar som tas för givna i en kontext, eller förblir outsagda, som inte belyses i 

en innehållanalys. Det finns stor risk att intressant och viktig information om den 

bakomliggande strukturen i diskursen går obemärkt förbi (Bergström & Boréus 2005, 77-78). 

Därmed finns möjligheten att en bakomliggande diskurs påverkar hur arbetet med de samiska 

frågorna redovisas i årsredovisningarna. Den här diskursen kommer inte att undersökas i det 

här arbetet och trots att det skulle vara intressant att undersöka djupare är det inte vad arbetat 

har för avsikt att göra. Det kan dock vara viktigt att veta att det kan finnas andra strukturer 

som ligger till grund för de resultaten man får fram.  

 En ytterligare begränsning av innehållsanalys som metod är risken att bortse 

från sammanhanget. Eftersom innehållsanalys många gånger ska koda större material och ha 

hög reliabilitet finns det risk att orden rycks ur sitt sammanhang (Bergström & Boréus 2005, 

79). Just orden ”samer” eller ”samiskt” har inga dubbelbetydelser, som exempelvis ordet 

”tomten” som både kan syfta på en gräsplätt vid ett hus eller en rödklädd man vid jul. Dock är 

det inte alltid säkert att min generella tolkning av vad förekomsten av ordet ”samer” tyder på 

stämmer ifall ordet inte ses i sitt sammanhang. Däremot minskar risken att ett missplacerat 

ord hamnar i undersökningen eftersom jag inte ska studera en allt för stor textmängd har jag 

tid att se över varje ord och tolka det i sin kontext.  

Risken finns att kommunerna gör arbete som inte framgår av 

årsredovisningarna. Att arbetet redovisas i just årsredovisningen innebär inte att det inte kan 

finnas andra kanaler eller forum där arbetet framställs. Men eftersom en del av mitt syfte med 

att undersöka just dessa dokument är att se vad kommunen väljer att lyfta fram i 

årsredovisningarna blir risken att jag skulle gå miste om vad som faktiskt görs inte avgörande 

för validiteten i arbetet.   
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2.8 Tillvägagångssätt 

Materialet undersöktes först genom att läsas igenom och skriva ner de ord som bestod av 

någon samisk koppling och under vilken rubrik och sida. Orden som hittades var: same, 

samer, samisk, samiskt eller Sápmi. Orden skrevs ner både i sin grundform: samiskt språk, 

eller som en del i ett längre ord som samernas utbildningscentrum, ingen skillnad gjordes 

mellan singular/plural eller bestämd/obestämd form. De partier som hade någon av dessa ord i 

sig markerades och utgjorde analysenheten. Analysenheten är det textparti där förekomst av 

det jag vill undersöka närmare representeras i texten (Bergström & Boréus 2005, 50). Efter att 

vissa partier tagits ut som analysenheter lästes de styckena extra noggrant där jag försökte 

hitta olika teman och kategorier om vad man tog upp i samband med orden. Kodningsschemat 

som växte fram efter inspiration från Robertsons (1992) studie av nyhetsartiklar kring 

protesterna mot Natobeslutet 1979. Hon ville undersöka skillnader i rapporteringen av 

fredrörelsens protester mellan ländernas tidningar och utförde en innehållsanalys på artiklar 

från västtyskland och Storbritannien under tidigt 80-tal. Genom att ställa ett antal frågor till 

artiklarna önskade hon få fram hur bilden av fredrörelsen porträtterades (Robertson 1992, 

169-170). Hennes kodningsschema bestod av ett antal frågor ställda till texten och med 

inspiration från hennes metod att analysera textenheterna utformades mitt kodningsschema för 

att undersöka årsrapporterna. Kodningsschemat som växte fram bestod av två frågor. Dessa 

två frågor var:  

1. Hur stor plats får arbetet med samer i dokumenten?  

2. Vad är det som nämns i samband med det samiska? 

Motiven till val av frågor är att första fråga mäter hur stort utrymme det samiska arbetet får 

och därmed kan ge en bild av hur utvecklat arbetet är i kommunen. Den andra frågan lyfter 

fram på vilket sätt kommunen arbetar med den samiska gruppen och kan därmed visa inom 

vilka områden det samiska arbetet är vikigt. Utifrån dessa frågor har tabeller för 

redovisningen av frågorna tagits fram. Vidare följer en beskrivning av tillvägagångssättet för 

att bevara frågorna. 

Den första frågan besvarades genom att räkna antalet ord i dokumentet med 

koppling till det samiska. Eftersom orden ibland kunde återkomma i samma stycke och syfta 

på samma sak valde jag också att räkna varje nytt ”sammanhang” orden dök upp. Med nytt 

sammanhang menas att ordet inte har samma betydelse eller refererar tillbaka till det tidigare 

ordet. Om exempelvis ordet ”samiskt utbildningscentrum” står två gånger i samma text och 

referera tillbaka till samma situation kommer det endast räknas som ett ”sammanhang”. 
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Exempelvis rubriker, som innehöll ett samiskt ord, räknades som egna sammanhang eftersom 

de ger en indikator på att frågan tas upp och inte refererar tillbaka till ett annat ord. Men ord 

som syftade på samma sak men hade olika böjningar eller former räknades som ett 

sammanhang, till exempel ifall samisk och sydsamiskt syftar på samma händelse. Den här 

indelningen gav mig en tillförlitligare indikator på hur många gånger något samiskt omnämns 

i de olika dokumenten. Detta var bra om antalen ord som skiljer sig mellan dokumenten är få. 

Ifall dokumenten skiljer sig på fem ord kan antal sammanhang ordet dyker upp ge en 

ytterliggare indikator på vilket av dokumenten som omnämner de samiska frågorna i större 

utsträckning. Därmed växte kodningsschemat fram att det blev en kolumn som endast räknade 

antalet ord och en kolumn som räknade antalet sammanhang. Dessa två indikatorer blev 

verktygen för att besvara första frågan.  

 Den andra frågan mättes genom en kategorisering av vilka teman något med 

samisk koppling omnämns. Kategoriseringen togs fram genom att skriva ner under vilka 

rubriker de utvalda orden förekom för att där redan få en hänvisning av i vilket sammanhang 

kommunen redovisar samiska frågor. Därefter studerades stycket närmare för att kunna 

kategoriseras. Först undersöktes vad som redovisades under den ”självklara” rubriken i varje 

årsredovisning, alltså den rubrik som i innehållsförteckningen troligast kommer redovisa det 

samiska arbetet. I den svenska var det ”Nationella minoriteter i Sverige” och i den norska 

”Samisk enhet” samt ”Enhet for sødsamisk språk og kultur med Gïelem nastedh”. Genom att 

jämföra vad som skrevs i båda årsredovisningarna fick man en bild av arbetet och 

framställningen. Därefter undersöktes vad som skrevs med samisk koppling utanför dessa 

rubriker. Längre ner, efter historisk bakgrund och textpartiet med en jämförelse av det 

aktuella arbetet i de båda kommunerna, redovisas resultatet från de båda årsredovisningarna.

   

3. Historisk bakgrund  

3.1 Samer 
I Sverige och Norge räknas samerna som urfolk. I Sverige klassas även samerna som nationell 

minoritet. Med urfolk menas att samerna aldrig har vandrat in i andra folks territorier utan 

funnits i landet sen innan satsbildningen. Det är inte endast i Norge och Sverige samerna har 

sin traditionella och dagliga bosättning utan även i Finland och Ryssland. Området heter 

Sápmi och är en mental bild av samernas hemland. Den samiska befolkningen i Sverige 

brukar uppskattas till 17 000-20 000 och i Norge till 40 000-45 000. Det samiska folket är inte 

en enhetlig grupp utan skiljer sig i språk, levnadssätt, religion och inställning till staten. Alla 
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samer är exempelvis inte renskötare utan det skiljer sig inom gruppen vilken typ av källa som 

varit huvudnäringen (Anaya 2011, 4; Elenius 2006, 13-14; Sametinget i Sverige, 2015).  

De samiska språken tillhör den finsk-urgiska språkgruppen och är inte ett 

enhetligt språk utan består av olika grupper och dialekter. De olika varieteterna skiljer sig i 

olika grad men exempelvis sydsamiskan och nordsamiskan har så stora skillnader att de inte 

förstår varandra (Elenius 2006, 13-14). Idag uppskattar man att ungefär 25 000 personer talar 

någon form av samiska (SOU 2006:16; St.meld. nr. 55 (2000-2001).  

 

3.2  Gemensam bakgrundhistoria 
 
Efter nederlagen under Napoleonkrigen spred sig en nationell identitetskris i Sverige och 

Norge. En slags nordisk nationalism växte fram som ett sätt att bygga upp den nationella 

självbilden och i och med den en fokusering på stärkandet av den skandinaviska kulturen och 

språken. I Norge tog det främst uttryck i sin strävan att bryta sig ur de historiska kvarlevorna 

från att ha ingått i union med Danmark och stärka sin identitet i den nya unionen med Sverige. 

I början av 1800-talet förde landet en nationell språkpolitik som försökte uppnå ett skriftspråk 

baserat på norska dialekter, nynorsk eller landsmål. Det var ett sätt för Norge att bryta sig ur 

de historiska influenserna av dansk kultur och svensk politik som påverkat landet under 

historien. Språkrörelsen ledde till en aktiv assimileringspolitik gentemot samerna i norra 

Norge (Elenius 2000, 78-91). Tiden efter detta bar med sig många politiska förändringar som 

hade som mål att assimilera samerna i det norska samhället. En nationalistisk språkpolitik tog 

form i skolorna och fortsatte offensivt fram gentemot samer ända fram till andra världskriget. 

Sverige hade en liknande utveckling i språkpolitiken som Norge och influerades 

av de aggressiva nationella rörelserna (Elenius 2006, 78-91). Under slutet av 1800-talet 

började begreppet försvenskning användas. Försvenskning var en benämning av staten 

Sverige för de insatser av svensk kultur och språk som infördes bland samerna (Elenius 2006, 

136). De officiella motiven med försvenskningspolitiken var att skapa en gemensam nationell 

kultur men i praktiken var det en mycket hård assimileringspolitik som fördes gentemot 

samer.  

De första renbeteslagarna infördes 1886 och 1898. Målet är att med dessa är att 

definiera relationen mellan bofasta svenskar och samer. Eftersom det togs för självklart att 

samer levde ett liv som nomader och renskötare krävdes det regleringar som säkerställde 

deras sätt att leva parallellt med att ”civilisationen” växte fram. Samerna tilläts att jaga och 

fiska på statlig mark (Lantto & Mörkenstam 2008, 29). Regleringarna får kritik eftersom vissa 
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ifrågasätter samernas särskilda rättigheter och särbehandling gentemot den resterande 

befolkningen (Mörkenstam 1999, 85-87). Men vad de egentligen gör är att ge förödande 

konsekvenser för det samiska folket eftersom det inte längre är den enskildas rätt att vistas 

och bruka jorden utan nu blir den kollektiva samiska gruppens land som den svenska staten 

hänvisat (Lantto & Mörkenstam 2008, 29). Det här följs av en period av olika regleringar som 

i ett försök att skydda de två gruppernas intressen men som i realiteten leder till ytterliggare 

kolonisering och assimilering av samer (Mörkenstam, 1999; Lantto & Mörkenstam 2008).  

Den samiska motrörelsen börjar också växa fram i Sverige gentemot sättet att se 

på samer och renskötsel. Inte alla samer är rensskötare utan vid den här tiden var endast runt 

en tredjedel aktiva i brukandet av renar som ekonomisk inkomst. Dessutom är rennäring inte 

endast en ekonomisk tillgång utan något mer, det är en del av den samiska kulturen. Som 

innan nämnts ger renbeteslagarna förödande konsekvenser för dem som inte driver renbete. 

Samerna får endast rättigheter att bruka marken för renbete och inte äganderätt. Alla som inte 

är ägare av renar blir utan någon rätt till marken (Lantto & Mörkenstam 2008, 30).  

Men på ett övergripande plan har Sverige och Norge haft en likartad 

minoritetspolitik från slutet av 1800-talet, efter unionsupplösningen år 1905 och fram till 

första världskrigets slut (Elenius 2006, 106-109 , 138 & 140)  

Det är först efter andra världskriget som allt fler länder börjar få politisk 

självbestämmande och det leder till en internationell avkolonialisering. Det är också inom den 

här perioden Europarådet förhandlade fram ramkonventionen för nationella minoriteter och 

stadgan för landsdels- och minoritetsspråk (Elenius 2006, 304). I Sverige syns det i slutet av 

1950-talet genom att det uttryckligt sägs att minoritetsförtrycket ska motarbetas i skolorna och 

att en större respekt växer fram för minoritetsspråken. Med tiden får minoritetsgrupperna 

utökade rättigheter att bestämma i frågor som rör dem själva, exempelvis genom sametingets 

grundande i Sverige 1993 och i Norge 1989 (Elenius 2006, 272; Norska sametinget, u.å.). Ett 

annat exempel är hur Sveriges ratificering av Europarådets konventioner gällande de 

nationella minoriteterna leder till att Sverige erkänner fem nationella minoriteter och deras 

minoritetsspråk (Elenius 2006, 306). Dessa minoriteter är samer, romer, judar, sverigefinnar 

och tornedalingar. Språken som är kopplade till minoritetsgrupperna och också skyddade av 

den Europeiska minoritetsspråkkonventionen är samiska, romani chib, jiddisch, finska och 

meänkeli (SFS 2009:724). Norge är inte med i EU men har valt att ratificera 

minoritetsspråkskonventionen där samiska, kvänska, romanes och romani räknas som 

minoritetsspråk (Norska regeringen, 2014). De norska nationella minoriteterna är kväner 

(finländare om bott i Norge), skogsfinnar, judar och romer (Norska regeringen, u.å.). Samerna 
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i Norge har valt själva att inte klassa sig som en nationell minoritet utan vill istället endast 

behålla benämningen urfolk. Vidare kommer en övergripande beskrivning av dagsläget för de 

samiska språken i Sverige och Norge.  

3.3 Samisk språkpolitik i Sverige och Norge 

3.3.1 Sverige 

År 2010 bestämde den Svenska regeringen att skriva in i grundlagen att samerna är ett folk. 

Med det erkändes samerna som ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet i Sverige 

(Sametinget, 2015). Eftersom samerna är ett urfolk finns det utöver minoritetspolitiken i 

Sverige en speciell samepolitik. Det övergripande målet för samepolitiken är att den ska verka 

för en levande kultur om är byggd på ekologisk rennäring och andra samiska näringar. I en 

mer utförligare beskrivning av politiken står det på regeringens hemsida bland annat att: ” 

Regeringen värnar om ett starkt och utvecklat, levande samiskt närings- och kulturliv med 

framtidstro. I detta ingår de samiska språkens användning i samhället.” (Regeringskansliet, 

2015).  

 Rent praktiskt faller de flesta regleringarna kring de samiska språken under den 

språkpolitik som rör Sveriges nationella minoriteter. Det var efter Sveriges ratificering av 

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 

minoritetsspråkkonventionen, båda år 2000, som de fem nationella minoriteterna fastslogs där 

samer var en av grupperna (Sveriges regering, u.å.). Lagen om rätt att använda samiska hos 

förvaltningsmyndigheter och domstolar trädde i kraft den 1 april 2000 (SFS 1999:1175).  

Ratificeringen fick inte det genomslag man hade hoppats på och år 2010 

stiftades två lagar som skulle stärka minoriteternas rättigheter i samhället och 

språkanvändningen i Sverige. Första lagen, lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk behandlar minoriteternas rätt till användning av språk och den andra lagen, 

Språklagen (2009:600), uttrycker att det allmänna har ett särskilt ansvar att främja 

minoritetsspråken. Alla Sveriges kommuner är skyldiga att informera de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter, att inom den kommunala verksamheten förmedla 

information om lagen och att försöka samråda med minoritetsgrupperna (SFS 2009:724).  

Samiska, finska och meänkeli har ett förstärk skydd i lagen. I det förstärkta 

skyddet ingår bland annat rätten att använda något av dessa språk i kontakt med en 

förvaltningsmyndighet i ett förvaltningsområde. Förvaltningsområden är områden där de 

nationella minoriteterna har utökade rättigheter. Landsting/regioner och kommuner kan bli 
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förvaltningsområde för något, eller flera, av de tre nationella språken med förstärk skydd. 

Områdena får frivilligt ansöka om att bli ett förvaltningsområde och det är upp till regeringen 

att godkänna ansökan (SFS 2009:724; Länsstyrelsen Stockholm, u.å). Som 

förvaltningsområde får man statsbidrag för arbete som ger merkostnader i och med arbetet för 

att uppfylla lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bidragets storlekt består av 

ett grundbelopp på 600 000 kr/år men varierar beroende på kommunens invånarantal, desto 

folkrikare kommun, desto större summa. Exempelvis får en kommun med upp till 80 000 

invånare 1,5 grundbelopp och en kommun med 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp 

(SFS 2009:1299).  

Några exempel på vad som ingår i det förstärkta skyddet i förvaltningsområden 

är rätten att använda sig av språken i kontakt med myndigheter, riksdagens ombudsmän och 

domstolar. Två andra områden där kommunerna ska erbjuda service på något av de nationella 

minoritetsspråken är förskolan och äldreomsorgen. Föräldrar kan begära förskoleverksamhet 

som helt eller delvis bedrivs på meänkeli, finska eller samiska. Det samma gäller inom 

äldreomsorgen, det ska finnas möjlighet att få vård på sitt ”eget” språk när man blir gammal 

(SFS 2009:724). För de nationella minoriteterna gäller också andra krav för att få läsa sitt 

modersmål i grundskolan och gymnasieskolan. I vanliga fall krävs det någon av följande krav 

för att få tillgång till modersmålsundervisning: att någon av föräldrarna/vårdnadshavare talar 

språket, att det används i hemmet eller att personen har goda kunskaper i språket. I 

grundskolan krävs inga av dessa krav för att läsa något av de nationella språken och i 

gymnasieskolan krävs det att man har goda kunskaper i språket (SFS 2010:80). Sametinget är 

ansvarig för att se till att lagen efterlevs gällande samiskan och länsstyrelsen i Stockholm är 

ansvarig för de andra fyra minoritetsspråken (Sametinget, 2016).  

3.3.2 Norge 

I Norges grundlag står det i § 108 att ” Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at 

den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv” 

(Kongeriket Noregs Grunnlov, 1814). Arbetet med att främja språk, kultur och samfundsliv 

går många gånger in i varandra och det är inte alltid lätt att dra en gräns för när det ena 

området går över till det nästa. Men kapitel 3 i lagen Lov om sametinget og andre samiske 

rettsforhold (1987), också kallat Sameloven, tas det upp i vilka delar av kommunen där 

samiska som språk har rätt att användas och vad som gäller i de samiska 

förvaltningsområdena. Förutom att samer har rätt att använda sitt eget språk i kontakt med 

myndigheter och rättväsendet i förvaltningsområdet har de rätt att få enskilda kyrkliga tjänster 
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på sitt språk samt få service på samiska i kontakt med hälso- och socialsektorn. I § 9 kapitel 3 

står det att kommunfullmäktige kan bestämma att samiska ska vara likställt med norska i hela 

eller delar av den kommunala förvaltningen. 

Dessutom har anställda i ett lokalt och regionalt organ inom förvaltningsområdet 

rätt till ledighet med lön för att studera samiska när verksamheten har behov av det. Den 

senare rättigheten har reglerats i föreskriften Forskrift til samelovens språkregler (2003). I 

den regleras lönen till att den i ett fall av en allt för omfattande utbildning i samiska, som inte 

behövs för befattningen, behöver inte utbildningen finansieras fullt ut utan endast delvis. Men 

föreskriften uppmuntrar också andra verksamheter som inte ingår i ett förvaltningsområde att 

ge ledighet för samisk undervisning om det finns behov för det. I lagen som reglerar 

förskolan, barnehageloven (2005), står det i § 8 att kommunen i samiska områden ska se till 

att förskolan bygger på det samiska språket och kulturen. 

Sverige liknar i stor utsträckning Norge i arbetet med de samiska språken men 

Norge har ett mer utvecklat och långtgående arbete. Som nämndes innan i 

problemformuleringen lyfts Norge upp som ett gott exempel i rapporten för 2015 från Samiskt 

språkcentrum i Sverige. En punkt som lyfts upp är Norges utarbetning av en nationell 

handlingsplan för de samiska språken. Den nationella handlingsplanen går ut på att 

konkretisera vad som ska göras i landet genom olika åtgärder. Åtgärderna är indelade i tre 

huvudspår: lärande, användning och synliggörande. Några exempel för att utveckla lärandet är 

att undersöka hur många vuxna som har modersmålanalfabetism, att utreda elevers 

bedömning av samiskaundervisningen i skolan och öka incitamentet för att fler ska vilja 

utbilda sig till lärare i samiska (Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009, 31, 35, 37). En 

åtgärd som rör lärande i handlingsplanen är att öka kunskapen i samiska bland vuxna genom 

ett 5-årigt utbildningsprogram i samarbete med sametinget och den samiska högskolan i 

Norge (Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009, 35) Målgruppen är personer som inte 

talar samiska i områden där den norska staten haft som starkast assimileringspolitik (Norska 

sametinget, u.å.). 

Ytterliggare insatser för användning och synliggörande är hälso- och 

omsorgsdepartementets översättning av relevanta dokument till samiska samt ett framtagande 

av en frasordbok till ett vårdhem i Porsanger (Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009, 

47). Ett annat att man ska satsa på samisktalande bland aspiranterna till kriminalhögskolan i 

Norge. Målet är att ett visst antal ska tala samiska varje år bland eleverna. Om två sökande 

anses likvärdiga ska den med samiskakunskaper gå före. När handlingsplanen skrev fanns det 
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på Tromsö fängelse en samisktalande bland de anställda och sju gick på språkkurs i samiska 

(Arbeids- og inkueringsdepartementet 2009, 51).  

En stor skillnad mellan länderna är att Norge har skrivit under ILO 169 vilket 

Sverige inte har. ILO 169, eller Indigenous and Tribal Peoples Convention, är en konvention 

som är utarbetad av FN:s fackorgan International Labour Organization (ILO). Konventionen 

är till för att skydda rättigheter som gäller urfolk och regeringar som skriver under ska bland 

annat åta sig att samråda med befolkningen i frågor som rör dem och låta dem bestämma i så 

stor utsträckning som möjligt över sin egen utveckling. Men man ska inte bara skydda 

befolkningen från diskriminering utan också vidta åtgärder som aktivt främjar kultur, 

ekonomi samt sociala- och andliga värden för de berörda folken (SOU 1999:25; International 

Labour Organization, 1989). Vad som särskilt betonas i konventionen är rätten till mark och 

det är också den frågan som varit den största bromsklossen i svensk politik (Samiskt 

informationscentrum, 2015; SOU 1999:25). 

Det här var en övergripande bild av dagsläget i Sverige och Norge och mycket 

av det som lyfts fram är just det som faktiskt görs för att revitalisera språket, men det finns 

fortfarande stora brister. Samiskt språkcentrum har i sin rapport för 2015 gett kritik för brister 

i Sveriges arbete. Ett exempel är modersmålundervisningen som språkcentrat likställer med 

en konstgjord andning för de samiska språken (Sametinget 2015, 13). Till exempel är 

modersmålsundervisningen ofta förlagd utanför den ordinarie undervisningen i skolan och det 

är svårt att få tag i lärare och barn som är motiverade att läsa på fritiden. Samiskan behandlas 

som ett ”vanligt” undervisningsämne i skolan, som exempelvis geografi eller naturvetenskap, 

och man arbetar inte för att foga in språket i den dagliga verksamheten. Josefina Lundgren 

Skerk, vice ordförande i sametingets styrelse, menar att den här behandlingen är ett tecken på 

den tvångsassimileringspolitik som fortfarande pågår i Sverige (Sveriges radio, 2016).  

Liknande situation syns även i Norge. På norska regeringens hemsida belyser 

man att möjligheten att lära sig samiska aldrig har varit bättre och att statusen för de samiska 

språken har stärkts med lagar som säkerställer rättigheter för språken. De samiska språken är 

mer syniga och offentliga verksamheter har i uppgifter att aktivt arbeta med samiska språk. 

Trots det betonar regeringen att intrycket är att det dagliga bruket av samiskan är på 

tillbakagång (Norska regeringen, 2014).  

Arbetet som görs i Sverige och Norge ska uppmuntras men dagens läge, och de 

stora svårigheterna som båda länderna står inför, är ett resultat av många år av intern 

kolonisation. Det är idag svårt att få tag i lärare i samiska som kan föra språket vidare och 

hindra ett utdöende. Att det fattas lärare är en konsekvens av att samiskan under flera år har 
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blivit förtryckt och nedvärderad av kolonialmakterna Sverige och Norge. Ländernas insatser 

kommer i ett skede där det behövs resurser som inte längre finns att tillgå och mycket av 

arbetet är inte tillräckligt för att förhindra ett utdöende.   

4. Jämförelse mellan Jokkmokks och Snåsas kommunala arbetet 
med att stärka de samiska språken 
 

4.1 Allmänt om kommunerna 
Jokkmokk och Snåsa är två kommuner inom det samiska landområdet Sápmi. Jokkmokk och 

Snåsa kommun är båda förvaltningsområde för samiska. Jokkmokk blev redan år 2000, innan 

minoritetsspråkslagstiftningen, förvaltningsområde i Sverige för samiska och Snåsa var bland 

de första kommunerna att ansluta sig som förvaltningsområde i de sydsamiska områdena i 

Norge år 2008 (Snåsa kommune, 2016; Länsstyrelsen i Stockholms län 2011, 21; Forskrift om 

område for samisk språk, 2005)  Båda har på olika, men också liknande, sätt arbetat med att 

införliva och levandegöra samiskan i samhället. Förskolan, skolan och äldrevården är några 

delar där kommunerna har arbetat för att implementera språket. Övriga insatser är exempelvis 

samiskt språkcenter och samiskt museum i Snåsa och en samisk folkhögskola i Jokkmokk 

(Snåsa kommune, u.å; Samernas utbildningscentrum, u.å.). Båda har också poster inom 

kommunen och samrådsgrupper som hjälper till med att införliva arbetet i den dagliga 

verksamheten. Nedan kommer några punkter som redogör och jämför olika delar av arbetet 

med samiskan i kommunerna. 

4.2 Samiskan i styrning 
Jokkmokk har bland annat en minoritetsgrupp som består av fem representanter och ett 

politiskt parti som vill värna om samernas intresse i kommunen. I minoritetsgruppen utses tre 

representanter av kommunstyrelsen, en representant utses från samebyarna och en utses från 

sameföreningarna i kommunen. Gruppen diskuterar användningen av statbidraget som går till 

kommunen som förvaltningsområde. Till sin hjälp i det dagliga arbetet finns det också en 

minoritetsspråkshandläggare (Jokkmokks kommun, 2015). År 2015 fick kommunen 660 000 

kr i statsanslag där de mesta av pengarna gick till förskola och äldreomsorg (Jokkmokks 

kommun, 2016). Kommunen har också ett politiskt parti som heter ”Samernas Väl” med två 

representanter i kommunfullmäktige (Jokkmokks kommun, 2015). 

I Snåsa kommun startade år 2008 ett projekt för att synliggöra det samiska 

språket i kommunen. Det hette Gïelem nastedh -sørsamisk språk- og kompetansesenter. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-657
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-657
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Projektet utvecklades och i dagsläget är Gïelem nastedh ett eget språkcenter som ligger under 

en enhet som heter Enhet for samisk språk og kultur. Enheten finansieras inte av kommunen 

utan bland annat av statliga medel från Sametinget (Snåsa komune 2015, 9) I Norge är det 

Sametinget som betalar ut ett så kallat ”tvåspråkighetsbidragt” till förvaltningskommuner. I 

Sametigets budget för 2016 ska Snåsa kommun få 1,7 miljoner (Norska sametinget 2015, 34).  

4.3 Förskolan 
Både Jokkmokk och Snåsa har en samisk förskola i kommunen. I Jokkmokk heter skolan 

Giella och är en enhet i sameskolstyrelsen. Sameskolstyrelsen driver ett antal samiska skolor i 

Sverige och Giella är en av dem. Budgeten för driften av skolan får sameskolstyrelsen av 

kommunen som betalar ut pengar ur den ordinarie budgeten för förskoleverksamhet. Dock 

kan man i kommunen söka pengar från statsbidraget vilket förskolan gjort. Ansökningarna har 

bland annat handlat om pengar till utbildning, studieresor, material och språkliga insatser 

utifrån1.  

På förskolan talar man både lulesamiska och nordsamiska. Det är runt 54 barn 

på skolan och alla har någon typ av samisk bakgrund. Förskolan har bytt modell på 

undervisningen sedan 1,5 år tillbaka och använder idag en modell som bland annat 

förespråkas av Jon Todal i Svhaken Sijte (en lappby på sydsamiskt område i Norge). Innan 

har grupperna varit uppdelade i de två olika språkdialekterna men nu har man istället valt att 

ha tre olika avdelningar uppdelade i kunskapsnivå. På en avdelning går barn som har samiska 

som hemspråk och där blandas båda språkdialekterna på samma avdelning. De andra två 

avdelningarna går barn som har samiska som andraspråk och är uppdelade i en lulesamisk och 

en nordsamisk grupp. På första avdelningen är all verksamhet på samiska och barnen lyckas 

kommunicera med varandra trots de olika dialekterna. På det här sättet lyckas samiskan bli 

mer avancerad hos barnen eftersom den används konsekvent i det dagliga livet hemma och på 

förskolan. På de andra två avdelningarna används svenskan om stödspråk men utvecklingen 

av samiskan är positiv bland barnen. Barnen kan utvecklas i sin egen takt eftersom de flesta är 

på samma nivå samtidigt som Giella har tagit fram en folder med olika begrepp och uttryck 

för intresserade föräldrar som inte har samiska som hemspråk. Det finns många föräldrar som 

har förlorat sitt språk men vill att barnen ska få möjlighet att lära sig. Foldern blir ett steg i att 

utveckla och göra språket synligt i hemmet (Samiskt språkcentrum, 2016). Precis som nämnts 

tidigare har även förskolan Giella svårigheter med att hitta behörig personal.1 Många anställda 

är äldre och nära pensionen och ska man leta efter personer som kan ta över räcker det inte att 

                                                
1 Rektor Giella förskola. Jokkmokks kommun. Telefonsamtal 12 maj 2016. 
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de kan samiska utan ska även vara utbildade och passande för förskoleyrket. Det finns alltså 

ett dubbelt krav som samiska förskolor och skolor står inför.  

Förskolan i Snåsa heter Suaja maanagïerte och drivs som en enhet tillsammans 

med den samiska grundskolan Åarjel-saemiej skuvle (Snåsa kommun, 2016). Förskolan 

startade 2003 och har i dagsläget åtta barn i barngruppen. Suaja maanagïerte utgör den enda 

sydsamiska förskolan i Norge men det finns några nordsamiska barn i barngruppen. För att 

tillgodose de nordsamiska barnens språkfärdigheter finns en nordsamisk språkresurs anställd 

på halvtid i förskolan. Utöver den anställda nordsamiska språkresursen finns ytterligare tre 

anställda på heltid. Suaja maanagïerte har haft en varierande utmaning med att hitta personal 

men det har oftast löst sig utan några större problem. Det som kan vara vissa svårigheter är att 

hitta samisktalande vikarier när det skulle behövas2. 

Förskolans budget ingår i den ordinarie kommunala verksamheten för drift av 

förskolor. Dock finns det pengar att söka från Sametinget som har en budget avsatt på för 

förskoleverksamhet. Därifrån kan förskolan söka pengar för olika ändamål. Tidigare år har de 

bland annat sökt pengar för studieresor, utbildning, vikarier, inköp av material och liknande2.  

4.4 Grund- och högskola 
Jokkmokk har, precis som många andra kommuner i Sverige, haft svårt att rekrytera 

samisktalande personal med rätt behörighet till förskolan och skolan. För att locka fler till 

lärarutbildningen har Jokkmokk infört ett stipendium på 3000 kr/mån i nio månader per år 

med start läsåret 15/16. Det var tre platser för lärarutbildningen år 2015 och för höstterminen 

2016 finns det ytterliggare tre platser men för höstterminen 2017 endast en plats. För 2015 var 

det tre personer där två av dem läser på distans för årskurs 1-3 och årskurs 4-6. Den tredje 

personen läser med inriktning högstadiet. Om någon av dem nyanställs finns det en bonus att 

söka på 30 000 kr som utfaller efter tre år i tjänst i Jokkmokk (Sametinget i Sverige 2016, 

14,15).  

Den enda samiska institutionen för vuxenutbildning i Sverige finns idag i 

Jokkmokk. Den kallas samernas utbildningscentrum och har bedrivit undervisning sedan 1943 

(Samernas utbildningscentrum, u.å). Idag erbjuder institutionen ett antal utbildningar som 

både rör de samiska språken men också slöjd och rennäring. De driver även andra 

kunskapshöjande projekt och liknande som rör samiska kultur och språk. De har bland annat 

drivit ett projekt kring samisk mat finansierat av Jordbruksverket och Sametinget. Det var ett 

tvåårigt projekt som handlade om småskaligt mathantverk och där man arbetade bland annat 

                                                
2 Berg, Morten. Pedagogisk leder Suaja maanagïerte. Telefon 13 maj 2016.  
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genom att tillhandahålla ett provkök där samiska matentreprenörer får möjlighet att 

produktutveckla sina varor och få branchstöd från en matkonsulent.  

 Samernas utbildningscentrum har också ett samarbete med Sámi allaskuvla 

(samiska högskolan i Norge) för att stärka kunskaper i språket. Samarbetet går ut på att 

utbilda föräldrar i lulesamiska. Nitton föräldrar är anmälda till kursen där fokus ligger på 

kommunikation och möjlighet att tala samiska. Målet är att utveckla föräldrarnas 

grundläggande kunskaper i samiska för att kunna använda språket till viss del hemma medan 

barnen utvecklar sitt språk på förskolan Giella i kommunen (Sametinget i Sverige 2015, 17). 

I Snåsa är Åarjel-saemiej skuvle en sydsamisk grundskola som också erbjuder 

ett internat för elever från andra kommuner. Skolan blev upprättad 1968 och har runt 10 fasta 

elever som går på skolan men det finns andra elever som exempelvis kan gå på sin lokala 

skola i eller utanför kommunen men få fjärrundervisning från Åarjel-saemiej (Snåsa 

kommune, 2015; Norska sametinget, 2012).  

4.5 Andra insatser 
Gïelem nastedh är ett sydsamiskt språk- och kompetenscenter i Snåsa kommun. Centret har 

bland annat i uppgift att arbeta för att bevara och stärka sydsamiskt språk och kultur, utveckla 

och stärka språkinlärningen, kultur och näringsliv samt att stödja den samiska befolkningens 

identitetskänsla (Gïelem nastedh, u.å). Centrat ger möjlighet för vuxna att lära sig samiska 

och elever har möjlighet att läsa vidare på högskolenivå. Snåsa ger med stöd av lagen ledighet 

och lön till den som läser vidare och den som tar examen får dessutom ett stipendium från 

kommunen (Norska sametinget 2012, 70). Några av de aktiviteter Gïelem nastedh anordnar är 

temakvällar med olika slöjdhantverk, café-träffar där man träffas och pratar samiska och 

andra former av aktiviteter som exempelvis språkbad. Språkbad är ett begrepp för när man 

”doppas” ner i en språklig kontext och får träna och utsättas för sitt eget språk. Ett exempel 

som Gïelem nastedh annordnar 2016 är en helg för ungdomar mellan 18-30 år där de ska hitta 

på olika aktiviteter, fokus är att prata samiska och lära sig mer om samisk kultur (Gïelem 

nastedh, u.å). Fortsättningsvis har centrat arbetat för att göra den samiska kulturen synlig i 

kommunen, bland annat genom att sända ut små ljudfiler till alla kommunens anställda på 

samiska. Målsättningen var att skapa ett intresse och en allmän nyfikenhet. Det var också det 

här som var drivkraften för ett samiskt konstprojekt i kommunen. Gïelem nastedh placerade ut 

bilder på olika platser i kommunen av personer med varierande yrken, allt från frisör till 

bankman. På bilden fanns det en text med vad personen sa på samiska och för att kunna förstå 

fick man gå närmare och kolla på en ordlista. Gïelem nastedh ligger i samma område som den 
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sydsamiska skolan Åarjel-saemiej vilket gör att mycket av de samiska mötesplatserna är 

samlade nära varandra (Gïelem nastedh, u.å). 

5. Jämförelse Jokkmokks och Snåsas årsredovisningar 
Varje år publicerar Jokkmokk och Snåsa årsredovisningar för året som gått. Vid tidpunkten 

för den här uppsatsen är de färdiga årsredovisningarna från Jokkmokk och Snåsa kommun 

från 2014 respektive 2013. Båda årsredovisningarna tar upp den ekonomiska redovisningen 

och redovisningen från de olika enheterna i kommunerna (exempelvis vård- och omsorg, 

kultur och teknik). I båda årsredovisningarna beskrivs enheterna och vilket arbete de utfört 

under året. Dessutom redovisas vilka mål verksamheterna har och även hur väl målen har 

uppnåtts (Jokkmokks kommun, 2015; Snåsa kommun, 2014). Båda årsredovisningarna börjar 

med ett uttalande av kommunstyrelsens ordförande i Jokkmokk och Rådmannen i Snåsa där 

de sammanfattar året som gått. I båda fallen har sammanfattningen översatts till samiska. 

Den övergripande bilden av de båda årsredovisningarna är att Snåsa kommun 

redovisar i större utsträckning än Jokkmokk ett arbete för att stärka de samiska språken och 

samer som grupp. Jokkmokk har en rubrik som heter ”Nationella minoriteter i Sverige” där 

den äldre lagen, lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter 

och domstolar, samt den nyare lagen, lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, förklaras. Därutöver står det lite om samrådsgruppen i kommunen som 

hanterar frågor som rör minoritetsspråk och ansökningar ur minoritetspotten. Själva resultatet 

och arbetet med att efterfölja lagarna redovisas inte (Jokkmokks kommun 2015, 24-25). Snåsa 

redovisar den samiska enheten som driver den samiska förskolan, grundskolan och internatet i 

kommunen (Snåsa kommun 2014, 76-80). Dessutom redovisas Gïelem nastedh och enheten för 

sydsamiskt språk och kultur under en och samma rubrik (Snåsa kommun 2014, 80). Dessa 

sidor får ett mycket större utrymme och visar upp ett mer utvecklat arbete än redovisningen av 

minoritetsspråksgruppen i Jokkmokks kommun. 

 För att undersöka hur stor plats arbetet med samer och samiskan får i 

dokumenten har två tabeller tagits fram som räknar antal ord med samisk koppling 

förekommer och hur många antal nya sammanhang. Nedan redovisas resultatet: 

 
Jokkmokk kommun   
Antal ord 42 
Antal sammanhang 29 
 

Snåsa kommun   
Antal ord 299 
Antal sammanhang 293 
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Tabellerna ger en bild av hur stor plats det samiska får i båda dokumenten och kan till viss del 

användas för att spegla det övergripande arbetet för samiskan i båda kommunerna. Detta ska 

ses i relation till antal sidor som båda årsredovisningarna har där Jokkmokks årsredovisning är 

på 78 sidor och Snåsa kommuns på 94 sidor, vilket gör att skillnaden i sidoantal inte påverkar 

bilden av att Snåsa skriver mer om det samiska. Snåsa kommun har inte endast fler ord utan 

också fler sammanhang där samer och samiskan tas upp och detta är även den övergripande 

bilden av båda årsredovisningarna. Vad är det som omnämns i relation till orden med samisk 

koppling? I Jokkmokks årsredovisning finns det omnämningar av det samiska arbetet i 

exempelvis förvaltningsberättelsen. Under rubriken ”Viktiga händelser under året” i 

underrubriken ”Jokkmokk – Sveriges matlandethuvudstad” står juryns motivering till 

Jokkmokks utmärkelse som Sveriges matlandshuvudstad. Där får den historiska influensen 

från den samiska mattraditionen stor plats och lyfts fram som den frästa orsaken till 

utmärkelsen. Vidare omnämns den största delen av det samiska arbetet under rubriken 

”Nationella minoriteter i Sverige”. Där står det mer allmänt om den nationella lagstiftningen 

och det aktiva arbetet i just Jokkmokk. Redovisningen är på drygt en sida. Det som nämns är 

hur sammanställningen av minoritetsgruppen ser ut och vad de utfört för arbete under året. 

Exempel på insatser är hanterandet av frågor rörande minoritetsspråk och behandling av 

ansökningar från minoritetspotten samt vad pengarna stöttat under året. 

I Snåsas årsredovisning är den största delen av redovisningen kring det samiska 

arbetet under den ”Samiska enheten” och ”Enheten för sørsamiskt språk og kultur med Gïelem 

nastedh”. Tillsammans utgör rubrikerna 15 sidor av årsredovisningen, till skillnad från 

Jokkmokks på ungefär 1,5 sida. Under dessa rubriker tas arbetet med den samiska skolan upp 

där skolan redovisar sina mål och måluppfyllelse. Språkcentret Gïelem nastedh redovisar de 

anställdas positioner och arbetsuppgifter, exempelvis en kurs- och aktivitetsledare och en 

språkkonsulent. Dessutom redovisas sex punkter för förvaltningskommunens arbete för att 

stärka det samiska i samhället, bland annat profilering och synliggörning i kommunen och 

kompetensutveckling i samiskt språk. I Snåsa kommuns årsredovisning omnämns arbetet med 

samiskan inte endast under den samiska enheten utan förekommer i flera enheters arbete med 

att belysa att kommunen är en tvåspråkig kommun. Exempel på andra enheters arbete är 

biblioteket i Snåsa kommun. Biblioteket har en samisk språkbuss, skyltning på samiska samt 

anordnar olika evenemang under året med koppling till det samiska (Snåsa kommun 2014, 44-

46). Ytterliggare en enhet är hemtjänsten där de har som mål att kartlägga demens på både 

norska och samiska. Vikten av den ökade kunskapen kring skillnaden mellan samer och 

norrmän tas upp och därmed hur viktigt det är att ha kunskap om tidigare liv hos samer. 
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Vidare tar hemtjänsten upp vikten av förståelsen i norsk och samisk kultur och språk: ”Det er 

økende bevissthet i forhold til de kulturelle og språklige forskjeller mellom samisk og norsk. 

Bevissthet om å møte pasientene med bakgrunn i kunnskap om deres levde liv og kultur en 

viktig dimensjon i omsorgsyrket” (Snåsa kommun 2014, 47-48). Även skolan i Snåsa har ett 

arbete med den samiska skolan i kommunen och eleverna kan välja att fördjupa sig i engelska, 

norska eller sydsamiska (Snåsa kommun 2014, 73).  

Detta visar på att Snåsa kommun har kommit längre i sitt arbete och därmed 

också längre i att motverka den historiska kolonisationen. Så som Snåsa arbetar för att 

implementera den samiska kulturen i det dagliga samhället är mer framgångsrikt. De har fler 

enheter som aktivt arbetar med det samiska men främst att arbetet kommit längre. Som 

tidigare nämns är det viktigt att samiskan blir synlig i samhället men också en naturlig del i 

vardagen. Genom den interna kolonisationen skapades en dikotomi där det samiska sågs som 

främmande och annorlunda i relation till resterande befolkningen i kommunen. Risken finns 

att denna dikotomi upprätthålls ifall det samiska inte får vara en naturlig del av alla enheters 

arbete inom kommunen. Genom att låta det samiska vara en del av det dagliga arbetet 

motverkar man okunskapen och synen på de andra som något främmande. Snåsa visar tecken 

på att motverka den historiska kolonisationen genom att uttrycka att kommunen är tvåspråkig 

(Snåsa kommun 2014, 69, 82). Under den interna kolonisationen i Sverige och Norge var den 

politiska tanken av enspråkighet stark och samernas egna språk trycktes undan. Att 

uttryckligen driva tanken av kommunen som tvåspråkig är ett steg i rätt riktning för att stärka 

de samiska språken.  

Ett resultat av den historiska koloniseringen av samer i Sverige och Norge är att 

normen utvecklats till att de samiska språken är underställda de svenska och norska. 

Koloniseringen har inte endast haft en negativ effekt på hur resterande befolkning ser på 

samiskan utan även hur samer själva ser sitt språk. Många samer har anammat attityden av 

enspråkighet där samiskan kommer i andrahand (Sametinget i Sverige 2016, 10-11). En stor 

del av arbetet ligger i att ändra normerna och stärka värdet för samiskan hos samerna själva 

och resterande befolkning.  

Trots att både Jokkmokk och Snåsa har ett utvecklat arbete för att stärka 

samiskan i förhållande till många andra kommuner finns det fortfarande mycket kvar att göra. 

Som det socialkonstruktivistiska tankesättet belyser är det viktigt att se på vilket sätt 

kommunerna arbetar för att stärka samerna. De metoder som utförs för att stärka samer och 

det samiska språket kan leda till en ytterliggare objektifiering av gruppen. Som den interna 

kolonialismen i Sverige gentemot det samiska folket visade fick insatser som staten utförde 
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negativa effekter. Att särbehandla samer genom speciella skolor och avgöra vem som var 

same eller inte ledde till diskriminering och splittring inom gruppen. Som tidigare nämnts är 

det därför viktigt att arbeta på ett sådant sätt att det samiska stärks inom och utom gruppen 

och blir en del av samhället. När det kommer till själva utformningen tycks därmed Snåsa 

kommit längre. I Jokkmokks årsredovisning nämns bland annat arbetet med det samiska under 

rubriken ”Attraktivitetsfrågor” och ”Sverige och världen” där det samiska lyfts fram som ett 

sätt att öka besöksnäringen till Jokkmokk. Exempelvis under rubriken Sverige och världen: 

”Besöksnäringen har konstaterats vara en näring värd att satsa på. Intresset för 

den samiska kulturen är stort och i Jokkmokks kommun finns även stor utvecklingspotential i 

efterfrågade tillgångar som orörd natur, ren luft, snö, kyla, norrsken och ljusa sommarnätter” 

(Jokkmokks kommun 2015, 8). I det här sammanhanget nämns det samiska som ett sätt att 

öka besöksnäringen till Jokkmokk. Vidare på sida 70 i årsredovisningen redovisas 

utvecklingskontorets verksamhet under året. Ett av kontorets ansvarsområden är Sápmi 

Awards som beskrivs som: ”Sápmi Awards är en gala och en tävling där framstående 

samiska aktörer inom olika kategorier från hela Sápmi lyfts fram och premieras.” 

(Jokkmokks kommun 2015, 12). Det här kan vara ett negativt tecken då det samiska nämns 

som något exotiskt och annorlunda till det ”vanliga svenska”. Men inget hindrar att arbetet 

med att lyfta fram det samiska och gynnandet av kommunen skulle kunna gå hand i hand, 

dock finns en risk i sättet kommunen väljer att lägga upp sitt arbete att kolonisationstendenser 

kan leva kvar. Risken blir att samer och de samiska språken inte får ett egenvärde i sig själv 

utan endast där det finns en gynnsam aspekt för resterande samhället. Dock går det att se på 

en gala som Sápmi Awards ur en annan synvinkel, som ett steg i arbetet för att gynna och 

skapa en positiv bild av samisk kultur.  

Det går däremot inte att blunda för att Snåsa redovisar ett mer utvecklat arbete. I 

den norska redovisningen, förutom att det får större plats, lyfts vikten av det samiska fram på 

ett mer framträdande sätt. Exempelvis i förvaltningskommunen mål står det under punkten 

”Kompetanseutvikling i samisk språk i Snåsa kommune” att: ”Samisk språk og samfunnsliv 

skal bli tatt på alvor; bygge kulturkompetanse hos ansatte i Snåsa kommune.” (Snåsa 

kommun 2014, 82). Det här sättet att betona vikten av att det samiska ska bli taget på allvar 

och viktigt i hela kommunen skiljer sig från den svenska. I årsredovisningen står det även 

”Norsk og samisk er likestilte språk, og både skriftlige og muntlige henvendelser på samisk 

må kunne besvares på samisk, samt at det forventes et visst nivå av språk og kulturforståelse i 

alle mottaksfunksjoner. Dette gjelder spesielt i skole, helse og omsorgsetatene. Samt i 

kommuneadministrasjonen samtlige ansatte a Snåsa kommune har mulighet at lese samisk på 
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frivillig basis ved HINT som Gïelem nastedh har et samarbeid med.” (Snåsa kommun 2014, 

83-84). Det här sättet att arbeta och prata om samiska som en del av samhället där målet är att 

samiska och norskan ska bli likställda visar på ett mer utvecklat och avkoloniserat arbete. 

Sättet att prata om värdet av det samiska går emot den koloniala tanken av statsmakten som 

överlägsen och statsmaktens språk som det enda värt att utveckla. I Jokkmokk nämns också 

rätten för dem som vill använda samiska i muntliga och skriftliga kontakter i 

myndighetsutövning i förvaltningsområdet. Dock nämns inte samma betoning på hur 

samiskan och svenska är likställt i Jokkmokk utan texten är mer allmänt skriven kring själva 

lagen:  

”Lagen om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och 

domstolar trädde i kraft den 1 april 2000, (SFS 1999:1175). Lagens 

tillämpningsområde omfattar kommunala samt statliga regionala och 

lokala förvaltningsmyndigheter med ett geografiskt verksamhetsområde 

som helt eller delvis omfattar förvaltningsområdet för samiska.[…] 

’Enligt lagen har enskild rätt att använda samiska vid sina muntliga och 

skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet i ärenden som avser 

myndighetsutövning i förhållande till honom eller henne, om ärendet har 

anknytning till förvaltningsområdet.’” (Jokkmokks kommun 2015, 24) 

 

Med andra ord gör Jokkmokk valet att inte måla upp ett omfattande arbete i kommunen. 

Texten är skriven mer allmänt kring vad lagen säger och det finns ingen redovisning över hur 

kommunen arbetar med att efterfölja lagen. I årsredovisningen omnämns dock på några 

ställen att arbete bedrivs med att efterfölja lagen. Exempelvis nämns det att en samisktalande 

person har rekryterats till växeln och under en lista på måluppfyllelse över socialtjänstens 

styrning står det att målet är delvis uppnått med att implementera en ”Sameprofilerad 

äldreomsorg”(Jokkmokks kommun 2015, 25, 54). Detta är antagligen resultat av att försöka 

efterfölja lagen i kommunen, men arbetet får inte ett stort utrymme i årsredovisningen. Båda 

kommunerna har ansvar för att efterfölja lagen men Snåsa redovisar sitt arbete på ett mer 

aktivt och utvecklat sätt. Jokkmokk gör mer än vad som visas i årsredovisningen, exempelvis 

den samiska förskolan, men för läsarna har arbetet med det samiska en underordnad roll.  

Sammanfattningsvis finns det en skillnad i vad de olika kommunerna gör och 

hur de redovisar sitt arbete. Både Jokkmokk och Snåsa har en lång väg kvar innan spåren från 

den inhemska kolonisationen kan sägas vara utplånade. Men bägge kommunerna har höga 

ambitioner i jämförelse med många andra.  När kommunerna ställs mot varandra har Snåsa ett 
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mer långtgående arbetet som även visas i årsredovisningen. Bilden av samer och vikten av det 

samiska är mer positiv i den norska årsredovisningen. Detta speglar den nationella bilden av 

Norge som ett föregångsland i arbetet med de samiska språken. Det nationella arbetet har med 

andra ord fått utslag på den lokala nivån.  

6. Slutdiskussion 
Målsättningen för detta arbete var att undersöka hur Sverige och Norge arbetar med att 

uppfylla de internationella åtagandena kring de samiska språken, där en komparativ fallstudie 

har gjorts på lokal nivå. En kommun i vardera land, Jokkmokk och Snåsa, har jämförts både 

med hur skolan arbetar idag samt hur arbetet framställs i årsredovisningen. Resultatet visar att 

Norge har kommit längre i sitt arbete vilket också gett utslag på lokal nivå. Snåsa har ett mer 

utvecklat arbete för de samiska språken och i årsredovisningen får arbetet större plats. Snåsa 

har 293 sammanhang i relation till Jokkmokks 29 sammanhang. I Jokkmokk pågår arbete som 

inte finns med i årsredovisningen, vilket inte gör att det går att helt förlita sig på att den 

informationen ska stå för en sann bild av arbetet som utförs i de två kommunerna. Slutsatsen 

är dock att en tydlig skillnad föreligger. Snåsa har ett mer utvecklat arbete samt att kommunen 

redovisar detta på ett mer framträdande sätt än Jokkmokk. Årsredovisningarna visar vilken 

bild som kommunen vill visa upp och vilket arbete som lyfts fram. Det föreligger en skillnad 

då Snåsa visar att man lägger stor vikt vid de samiska frågorna. Kolonisationens arv och 

attityder återspeglas fortfarande i de båda kommunerna. Tillexempel är bristen på 

samiskalärare, ett resultat av kolonisationen, ett hinder i spridningen av samiskan. Att försöka 

skapa ett bättre samhälle där det samiska stärks men också får vara en naturlig del är ett sätt 

att arbeta emot diskriminering. Genom att prata om samer och det samiska språken som något 

viktigt ändras normen i samhället och stärker minoritetskulturen.  

Att Jokkmokk skriver så lite om det samiska målar upp en bild av att arbetet 

med det samiska inte är prioriterat. Jokkmokk redovisar lagen men att själva arbetet inte 

redovisas kan vara ett tecken på att det finns stora brister i efterföljandet. Många gånger kan 

det vara en fråga om resurser. Som en konsekvens av diskriminering under åren är det idag 

svårt att få tag i personal till myndigheter som talar samiska. Lagen är ett försök att minska 

risken för ett utdöende och ett hopp på förändring i framtiden. Tyvärr krävs det mer i 

dagsläget och vad som behövs är en förändring i attityd och norm gentemot det samiska. Det 

samiska ska kunna ses som något viktigt med ett egenvärde i sig själv. Genom att ge samiskan 

en markant roll i samhället skapas förutsättningar för språket att växa. I dagsläget är vi inte 

där men arbetet i både Snåsa och Jokkmokk har kommit längre än i många andra kommuner. 
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