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FROM OPRESSION TO 
PERFORMANCE 

A quantitative content analysis about the media 
portrayal of the Sami-people during the 2014 

European Capitals of Culture  

 

Abstract 

This essay is about the issues between minorities and the media in the present day, 

with a focus on the conflicts in northern Sweden involving the Sami-people. This 

essay uses quantitative content analysis to examine news articles published between 

2002 and 2016 to investigate changes in how the Sami minority is depicted in local 

media. This topic is influenced due to the Culture Capital event of 2014 that took 

place in the city of Umeå, located in northern Sweden. The event involved a lot of 

Sami culture, tradition and performances which might have had an effect on the type 

of news that local newspapers published. The results show that articles that involve 

news about conflicts, discrimination and other negative attributes have lowered 

throughout the years since 2002. The biggest change can however be seen in the 

period after 2009 where the negative articles lowered to a much higher degree than 

the years before. This essay has found a possible correlation between the event and 

media portrayal in local newspapers.        

Nyckelord: Samer, Umeå2014, Kulturhuvudstadsåret2014, Kvantitativ 

innehållsanalys, Gestaltningsteorin, Framing 
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1. Inledning 

Under århundraden så har det samiska folket levt sida vid sida med andra 

folkgrupper. Från Kolahalvön i öster till atlanten i väster sträcker sig det område som 

kallas Sápmi. Kolonialisering av de samiska områdena uppmuntrades av den 

svenska staten under 1600-talet och konflikter dök snabbt upp mellan de ”etnisk 

svenska” och samerna. I och med att antalet etnisk svenska i norra delarna av 

Sverige började öka i antal så försämrades även konfliktläget.1 Under 1900-talet så 

fortsatte motsättningarna och tog andra former genom starkare etnisk politik. 

Rasbiologiska institutet bildades med uppgift att undersöka populationens karaktär, 

drag och utseende. Samerna ansågs vara av en lägre etnisk klass, deras skallar var 

kortare än svenskar och deras kultur ansågs sämre än den svenska. Konflikten 

mattas långsamt av och samer accepteras mer och mer av den svenska staten, 

rätten till mark, rätten till sitt eget språk och kultur bidrog till att börja placera denna 

period i historien. Trots att samer i dagens samhälle har en betydligt bättre ställning 

än det förtryck som kantat relationen genom århundraden så pågår det fortfarande 

en del motsättningar. 

Den konflikt i norra Sverige som främst sticker ut är rennäringskonflikten mellan ren- 

och markägare. Markägarna kritiserar frigående renars rätt att inkräkta på deras 

områden. En annan konflikt som ofta nämns är gruvkonflikten där exempelvis 

Dagens Nyheter beskriver parterna som ”Svenska staten” mot ”Samerna”.2 

Uppmålandet av vi och dem kan återses inom flera artiklar där skribenterna beskriver 

dessa konfliktparter utifrån etnicitet.  

Cottle anser att media har en nyckelroll i hur olika grupper representeras och hur 

relationerna mellan sociala grupper byggs upp. Genom denna representation så 

bildas ”vi och dom-tänket”. Konstruktionen av vilka ”vi” är och ”våra” värderingar i 

jämförelse med ”dom andra” skapas i stor utsträckning av media.3 Dessa 

uppdelningar är mest tydligt i vårt handlande, traditioner och kultur som har en 

enormt viktigt uppgift för individers identiteter. Kulturhuvudstadsåret 2014 var ett 

evenemang i Umeå som de själva beskrev som; ”ett skyltfönster mot hela Europa, vi 

har använt det för att visa att vi är en av Europas främsta kulturdrivna städer”.4 En av 

                                                             
1Ledman. Att representera och representeras. 2012. S.71 
2Blume. Samer stöttas av FN i gruvkonflikt. Dagens Nyheter. 2013 
3Cottle. Ethnic minorities and the media. 2000. S.8 
4Umeå Kommun. Om Umeå2014; European Capital of Culture. (hämtad 3/5-2017) 
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de punkter som stod i hjärtat för hela projektet var inkluderandet av samer och 

samisk kultur för att stödja och ”visa Umeås kulturliv för världen”.5 Detta skapar en 

intressant situation för den lokala medierapporteringen som nu hanterar mer nyheter 

om samer än tidigare. 

1.1 Problemformulering   

Svenska staten har under århundraden förtryck och diskriminerat samer, men har på 

senare tid arbetat mycket med att försöka skapa återupprättelse för de skador som 

orsakats. I dagsläget så finns det fortfarande en viss uppdelning men med betydlig 

bättre relationer är tidigare. Umeå bestämde sig 2005 för att anmäla sig till 

Kulturhuvudstadsprojektet och fick besked 2009 med några direktiv, varav ett 

handlade om full inkludering av samer och samisk kultur.6 Eventet bestod således i 

väldigt hög grad av framträdanden, utställningar och evenemang med samiska 

teman. Västerbottenskuriren har länge rapporterat om nyheter i norra Sverige och 

har även sin utgivningsort i Umeå. Under Kulturhuvudstadsåret så ökade antalet 

artiklar där samer benämns, och journalisterna samt befolkningen i Umeå fick ta del 

av mer samisk kultur än tidigare. 

Ett problem som många samhällsforskare har undersökt är den ansträngda 

relationen mellan urbefolkningar och media vilket leder oss till själva kärnan av 

problemet. Det finns mycket som tyder på att minoritetsgrupper i samhället 

representeras sämre i mediesammanhang, och att de bilder som målas upp om 

ursprungsbefolkningar ofta handlar om problem, konflikter eller osämjor.7 Detta leder 

oss till frågeställning om skillnader i publicerade artiklar som kan ses efter den ökade 

kontakten med samisk kultur, traditioner och individer.  

Jag vill därför undersöka om negativa nyhetsrapporteringar som involverar samer har 

förändrats under tid med extra fokus på Kulturhuvudstadsevenemanget 2014.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om medias skildring av samer har 

förändrats under åren. Mer preciserat så utgår texten från Kulturhuvudstadsåret 2014 

                                                             
5 European Commission. Selection of a European Capital of Culture 2014 in Sweden. 2009.  
6European Commission, Fox, Tim; Rampton, James. Ex-post Evaluation of the European Capitals of 
Culture: 2015. S.13 
7Cottle. Ethnic minorities and the media. 2000. S.8 och S.39-40. 
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och undersöker om lokala mediers artiklar där samer benämns i samband med 

negativa händelser har förändrats i samband med kulturhuvudstadsevenemanget. 

De frågeställningar som kommer undersökas är; 

1. Inom vilka former av nyhetssammanhang rapporteras samer i lokal media i 

Umeå?  

2. Vilka förändringar kan identifieras över tid? 

3. Vad kan vara en förklaring för eventuella förändringar i medierapportering? 

4. Kan något samband ses mellan form av nyhetsrapporteringen och 

Kulturhuvudstadsevenemanget? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats har främsta intresset att undersöka lokal media i Umeå. Den största 

lokala nyhetskällan i Umeå är Västerbottenskuriren som därför blir det naturliga valet 

för undersökning. En nackdel med detta kan vara att antalet artiklar blir mindre än om 

fler tidningar skulle inkluderas. Trots detta så anses denna tidning som viktigare än 

de flesta andra på grund av att förlagsorten ligger i Umeå, samt tidningens storlek. 

De tidsperioder som undersöks begränsas till perioden 2002 till 2016. Umeå fick 

besked 2009 att staden skulle hålla i Kulturhuvudstadsevenemanget 2014. Den 

avgränsning som då gjorts är 7 år framåt och bakåt från och med beskedet för att 

undersöka en period innan samt efter nyheten spreds. 2016 är vid denna uppsats 

tidpunkt det senaste kompletta året vilket innebär att ingen data från 2017 kommer 

inkluderas i undersökningen. Uppsatsen är även begränsad till 

Mediearkivet/Retriever vilket innebär att tryckta artiklar som inte existerar online inte 

kommer undersökas. Detta kan betyda att artiklar faller bort i högre grad från tidigare 

år än senare men bör inte förändra statistiken tillräckligt för att motsäga det slutgiltiga 

resultatet.   

2. Teori 

Detta kapitel kommer innehålla en kort introduktion till tidigare forskning om 

minoriteter och media för att senare fokusera på gestaltningsteorin och objektiva 

vinklingar som utgör grunden för den analys som senare utförs mot empirin. Dessa 

teorier är vitala för att försöka förklara och förstå eventuella skillnader som kan ses i 

medias val av rapportering, samt för att begripa den vetenskapliga grunden som 

analysen utgår från.  
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2.1 Tidigare Forskning 

Medias relation till etniska minoriteter har länge kantas av konflikter, simplifierad och 

uppdelad rapportering. Cottle beskriver identiteter som gränsdragningar som kan 

definieras av nationen och territoriets gränser eller imaginära inom individer och 

samhällen. Dessa identiteter är viktiga då det ger oss en referenspunkt, de lär oss 

vem vi är och vart vi står i jämförelse till resten av världen. Tyvärr så riskerar dessa 

uppdelningar att bli inrotade inom en stats institutioner och strukturer. Dessa 

identiteter kan leda till att väggar sätts upp mot ”dom andra”. Sådana system kan 

även riskera att individer utnyttjas och diskrimineras beroende på vad de identifieras 

med, gruppmässigt, ideologisk eller politiskt.8   

Cottle anser att media har en nyckelroll i hur olika grupper representeras och 

relationerna mellan sociala grupper. Genom denna representation så byggs mycket 

av ”vi och dom-tänket” upp. Konstruktionen av vilka ”vi” är och ”våra” värderingar 

samt handlingar i jämförelse med ”dom andra”.9  

Van Dijk skriver om den så kallade ”nya rasismen”. Andra kulturer eller grupper 

skildras inte som genetisk underordnade utan snarare kulturellt ”annorlunda” med 

fokus på brister såsom drogproblem, bidragsberoende och misslyckade 

familjesituationer. Mindre gester, beteenden, löpsedlar och brödtexter innehåller 

konstant information som förstärker en bild av ”dom andra”.10 

Media portrayal of minorities av Bleich, Stonebraker, Nisar och Abdelhamid 

undersöker hur muslimer har skildrats i brittiska tidningar under 2000-talet. Deras 

slutsats är att många individers val att läsa en artikel eller inte baseras i väldigt hög 

grad av rubrikens förmåga att intressera läsaren. De menar att situationen mellan 

minoriteter och media är avancerad men att muslimer skildrades mer negativt i 

rubriker än andra samhällsgrupper.11 

Det finns en hel del forskning om relationen mellan media och minoriteter där en stor 

del av undersökningarna kommer till slutsatsen att minoriteter skildras mer negativt i 

nyhetssammanhang, detta lyfter frågan om medias skildring i Umeå. Ledman skriver 

                                                             
8Cottle. Ethnic minorities and the media. 2000. S.8 
9Cottle. Ethnic minorities and the media. 2000. S.8 
10Cottle. Ethnic minorities and the media. 2000. S.39-40 
11 Bleich; Stonebraker; Nisar; Abdelhamid. Media portrayals of minorities. Journal of Ethnic and 
Migration Studies, 41(6), 2015. 
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I sin doktorsavhandling om skildringen av samiska kvinnor i svensk press under 

perioden 1966 till 2006. Hon problematiserar begreppet ”den samiska kvinnan” som 

konstruerades av pressen och har kvarvarande spår i rapportering än idag. Hon 

fokuserar avhandlingen ur ett genusperspektiv med ett ramverk baserad på 

postkoloniala teorier och en kritisk diskursanalys. Främsta källan för hennes 

undersökning är två samiska tidskrifter samt intervjuer för att djupare undersöka 

ämnesområdet. Hennes slutdiskussion lyfter medias skildring från båda håll men 

även identiteters roll och kvinnliga samers betydelse för både svenska samt samiska 

medierna under årens gång. 12    

2.2 Gestaltningsteorin  

Gestaltningsteorin (eller ”framing”) har sin grund i flera olika vetenskapsgrenar, men 

en av de tidiga forskare som använde begreppet var Gaye Tuchman under 70-talet. 

Det som kännetecknar majoriteten av forskning med denna teori är att 

utgångspunkten fokuserar på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att förklara 

sociala fenomen. Alltså förutsätter teorin att samhället är socialt konstruerat av 

individer i samverkan med varandra. Mänskliga interaktioner bildar olika processer i 

samhället.13  

Det som kännetecknar gestaltningsteorin inom den socialkonstruktivistiska skolan är 

fokusen på kommunikationens roll för vår förståelse av världen. Mer utvecklat så 

handlar teorin om hur händelser, folkgrupper med mera skildras eller tolkas. 

Tuchman menar att nyheter aldrig kan visa en objektiv syn på verkligheten då det 

endast är en spegling av vad journalisterna rapporterar. Nyheterna fungerar som ett 

fönster (”frame”) mot omvärlden där individerna lär sig om händelser, andra länder, 

folkgrupper men kan aldrig fånga alla de avancerade sociala mönster och företeelser 

som sker.14    

För denna uppsats så kommer jag använda mig av Robert Entmans definition av 

gestaltningsteorin (”framing”). Han skriver att gestaltningen i denna kontext handlar 

om att välja ut vissa aspekter av ämnet och göra de mer framträdande i en 

kommunikativ text, på sådant sätt att det belyser vissa problem, tolkningar eller 

                                                             
12Ledman. Att representera och representeras. 2012. S.223-227 
13Karlsson, Strömbäck (red.). Handbok i journalistikforskning. 2015. S.360 
14Karlsson; Strömbäck (red.). Handbok i journalistikforskning. 2015. S.360-361 
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lösningar.15 Dessa gestaltningar kan lyftas på olika sätt i texter genom exempelvis 

enstaka ord i artiklar som överensstämmer med tidigare förväntningar om ämnet.16 

Exemplet som Entman lyfter i sin text för att beskriva denna teori handlar om 

rapporteringen kring ett fiktivt scenario där en epidemi sprids och staten kan välja 

mellan ett vaccin som immuniserar mindre antal individer totalt men är helt säkert att 

injicera, eller ett där en viss del av populationen dör av vaccinet men fler blir immuna. 

Detta är ett klassiskt moralist dilemma inom sjukvården och staten men det som 

Entman fokuserar på är hur media skulle gestalta de olika alternativen. Hamnar 

fokusen på risken att dö eller alla som ”räddas”.17 Dessa olika perspektiv förstärks 

om olika mediekällor fortsätter att beskriva händelser med samma begrepp. Om 

majoriteten av källor rapporterar att glaset är halvfullt så kommer publiken vara 

mindre benägen att anse glaset som halvtomt. Det handlar om vilket ramverk vi väljer 

att beskriva händelser.18 

2.3 Objektiva Vinklingar 

Denna teori kan länkas med gestaltningsteorin men handlar om vilka personliga 

vinklingar eller bias som journalisterna skriver utifrån. För att teoretisk undersöka 

journalisters bias så brukar de olika formerna av vinklingar delas upp i två grupper. 

Den första ställer frågan om vikningen är öppen eller dold och den andra undrar om 

den är medveten eller omedveten. Dessa olika punkter kan tillsammans skapa fyra 

möjliga scenarios som kan ses i Figur 1 där exempelvis en dold medveten artikel kan 

klassificeras som propaganda.19 Genom att journalisten medvetet döljer fakta eller 

information som anses viktig så handlar nyheten inte om att direkt rapportera 

verkligheten, utan att aktivt vinkla den till sin egen vinning. Ett scenario där 

journalisten istället är medveten öppen hamnar snarare inom kategorin för partiskhet. 

Journalisten vet att hen är vinklad men är öppen med sin bias.20  

                                                             
15Entman. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 
1993. S.52 
16Entman. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 
1993. S.53 
17Entman. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 
1993. S. 53-54 
18Entman. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 
1993. S.56 
19Karlsson, Strömbäck (red.). Handbok i journalistikforskning. 2015. S.194 
20Karlsson, Strömbäck (red.). Handbok i journalistikforskning. 2015. S.195 
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Figur 1. Olika typer av vinklingar inom media.21  

Under den omedvetna delen av dessa kategorier så identifieras dold vinkling som 

också kallas kulturell vinkling. Denna beteckning innebär att journalisten är 

omedveten om sin egen vinkling och placeras på så sätt inom den ”dolda” punkten 

då individer inte avslöjar sin bias.22 Shoemaker och Reese beskriver kulturell vinkling 

som ett fenomen som syns i alla områden och har generella kulturella värderingar 

som också återspeglas i nyhetsrapporteringen. Exemplet som de lyfter är den 

amerikanska synen på individualism som genomsyrar allt från sjukvård till 

kollektivtrafik. Inom den amerikanska synen prioriteras individen och mycket som har 

i uppgift att stödja gruppen i form av välfärd eller gratis sjukvård ses ofta som 

någonting negativt.23 

Journalistens kulturella bakgrund, uppväxt samt erfarenheter kan alltså enligt denna 

teori leda till omedvetna vinklingar eller förändringar i vad som rapporteras och hur 

det skildras i nyheter. 

2.4 Användningar inom uppsatsen 

Det sammanlänkande begreppet för denna uppsats teoretiska grund handlar om en 

socialkonstruktivistisk syn på media. Då samhällets normer, värderingar och 

                                                             
21Karlsson, Strömbäck (red.). Handbok i journalistikforskning. 2015. S.194 
22Karlsson, Strömbäck (red.). Handbok i journalistikforskning. 2015. S.194 
23Shoemaker; Reese. Mediating the Message; Theories of Influences on Mass Media Content. 1996. 
S.16 
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nyhetsrapportering formas efter befolkningen så bör denna media vara en reflektion 

av sin tid. Hur dessa nyheter rapporteras borde avspegla det samhälle som 

existerade under den period som artiklarna skrevs. Skillnader i hur samer gestaltas 

borde alltså korrelera med evenemang såsom Kulturhuvudstadsåret 2014 eller andra 

händelser som haft inverkan på befolkningen. Gestaltningsteorin är intressant att 

använda då den hanterar vad journalisters fokuserar på och att allt endast är 

gestaltningar då verkligheten är betydligt mer komplex. Denna teori kommer 

tillsammans med den vetenskapsfilosofiska grunden inom socialkonstruktivismen 

användas för att försöka förklara eventuella skillnader i empirin. Objektiva vinklingar 

är främst en stödjande teori som tillhör samma skola men kommer främst att 

användas för att beskriva möjliga omedvetna vinklingar. Denna undersökning varken 

kan eller försöker undersöka bakomliggande motiv hos individuella journalister men 

kan genom denna teori erbjuda ett eventuellt svar som inte lyfts lika mycket inom 

gestaltningsteorin. 

3. Metod 

För att undersöka potentiella förändringar i medias rapportering om samer i Umeå så 

har metoden kvantitativ innehållsanalys valts. Anledningen till detta val grundar sig i 

de frågor som uppgiften syftar att förklara vilket handlar om många artiklar under en 

period på 14 år. Genom att använda en kvantitativ metod för att undersöka de 

publicerade artiklarna så kan resultatet enkelt fastställas i deskriptiva diagram som 

senare analyserar med hjälp av de utvalda teorierna. Denna uppsats utgår från 

Daniel Riffes bok om kvantitativ innehållsanalys och utförande med hopp om att först 

klargöra begreppet för att sedan beskriva implementeringen i ämnet.  

Riffe beskriver metoden som ett sätt att undersöka och möjliggöra återskapande 

studier av data i en specifik kontext.24 Genom att exempelvis undersöka antal gånger 

ett ord används i tidningar, antal minoriteter i en tv-serie eller hur stor del av bilder i 

media som tas upp av män så hoppas metoden framhäva mönster.25Målet är ett 

system för att mäta saker som vi informellt redan drar slutsatser från, att 

                                                             
24Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.42-43 
25Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.15-17 



12 
 

implementera matematik för att räkna på sociala företeelser.26Väljer forskaren att 

undersöka mäns överrepresentation i nyhetsinslag så räknas antalet minuter som 

män visas i jämförelse med andra grupper. En av de största styrkorna med denna 

metod är att informationen separeras från källan och mottagaren. Fokusen ligger på 

vad som direkt skrivs i texten och inte hur författare eller mottagaren tolkar materialet. 

Fokusen ligger inte i vad som står mellan raderna utan vad som faktiskt skrivs i 

texten. Slutsatser kan dras om undersökningsobjektet utan att behöva kommunicera 

med någon som kan vara ovillig eller otillgänglig. Metoden kan även appliceras på en 

mängd olika fall inom kommunikativ forskning. Representation för kön, etnicitet, 

ideologi kan alla mätas och undersökas genom denna metod. 27  

Som alla metoder så har även denna sina egna svagheter, vilket i detta fall är att 

fokusen placeras på generaliseringar som enligt vissa forskare kan missa djupet och 

de dolda strukturerna som en kvalitativ studie erbjuder.28 En annan kritik är att 

brukare av denna metod tenderar att fokusera på ”symboler”, begrepp eller 

avsaknaden av dessa. Specifika ord, händelser eller uppfattningar som måste 

operationaliseras för att metoden ska fungera kan enligt vissa missa företeelser som 

inte anses operationaliseringsbara. Detta kan leda till att kritiker till metoden anser att 

forskare som använder sig av kvantitativ innehållsanalys som metod låser fast sig vid 

dessa begrepp och kan tolka texter helt annorlunda vid avsaknaden av endast en av 

dessa symbol.29  

En tyngre kritik är att metoden leder till en förenkling av omvärlden och 

forskningsobjektet då vissa anser att den inte kan beskriva avancerade sociala 

företeelser genom att räkna statistiken.30 Detta kopplas åter till diskussionen mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning. En annan punkt som en del kritiker lyfter är denna 

form av forskning endast görs på objekt som kan mätas statistiskt och missar på så 

sätt djupare underliggande problem som är betydligt svårare att undersöka. 

Användare av kvantitativa innehållsanalyser brukar däremot anse att väl 

                                                             
26Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.42-43 
27Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.60-61 
28David; Sutton. Samhällsvetenskaplig metod. 2016. S.93 
29Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.58 
30Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.58 
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operationaliserade begrepp är tillräckligt för att undersöka djupare samhällsproblem. 

För detta så kräver metoden ett numerärt mätobjekt vilket kritiker ser som en enorm 

svaghet inom samhällsforskningen.31  

3.1 Val av material 

Denna studie kommer att använda sig av artiklar publicerade i Västerbottenskuriren 

perioden mellan 2002 och 2016. Tidningen valdes då det är den största 

dagstidningen i Västerbotten och en av de största i norra Sverige.32 Tidningen är 

även lokaliserad i Umeå och har rapporterat mycket vid Kulturhuvudstadsåret. Valet 

av denna tidning leder däremot till att antalet artiklar är betydligt färre än om 

undersökning skulle göras på en mängd olika tidningar.  

Tidsperioden är vald för att det är sju år framåt och bakåt från det år som Umeå 

Kommun fick information att de skulle agera värd för Kulturhuvudstadsåret. Denna 

period är utvald då den är symmetriskt med utgångspunkt från det officiella beskedet 

2009. Trots att kulturhuvudstadsåret sker 2014 så är det viktigt att hela evenemanget 

samt en tid innan och efter undersöks för att undersöka eventuella skillnader. Då det 

senaste datumet är december 2016 så finns det endast 2 år efter evenemanget att 

undersöka vilket är betydligt lägre än perioden innan. Detta bör däremot inte förändra 

resultatet då fokusen ligger på generella förändringar under en längre tid än endast 2 

år. December 2016 är det senaste datumet då undersökningen endast kommer utgå 

från kompletta år.   

Informationen hämtas från Mediaarkivet/Retriever där de publicerade artiklarna finns 

tillgängliga. Det är viktigt att poängtera att denna uppsats utgår från att de artiklar jag 

undersöker under uppsatsens gång är korrekta, detta innebär att eventuella problem 

med materialet från Mediaarkivet/Retriever skulle leda till betydande svagheter i 

texten. Då webbtjänsten har visar sig tillförlitlig så utgår undersökningen även från 

detta.    

Jag har valt att inte ta med radioinslag, bilder eller material från deras webb-tv. 

Denna kvantitativa innehållsanalys kommer att fokusera på titlar och texten i 

artiklarna som de meningsbärande objekten. Det är även artiklar där ordet same, 

                                                             
31Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.59 
32TS; Kantar; SIFO. Upplage- och Räckviddsutveckling; 2007-2016. (Hämtad 22/5-2017) S.227 
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samisk eller renskötsel direkt nämns som är intressanta att undersöka då det är klart 

att dessa artiklar är direkt kopplade till ämnet. Det finns säkert andra artiklar som 

vissa skulle förknippa med samer men för att endast undersöka klara fall så behöver 

det finnas begrepp som direkt länkar artiklarna till samer.  

Folkbladet och Norran skulle även kunna undersökas eftersom de är relativt stora 

tidningar i norra Sverige, men då Västerbottenskuriren är Umeås största tidning så 

anses tidning som ett adekvat objekt att begränsa sig till. För en större undersökning 

så skulle fler tidningar vara intressanta att undersöka, men på grund av att många av 

dessa tidningar inte är lokaliserade i Umeå så kan länken med 

Kulturhuvudstadsevenemanget försämras.  

När det gäller andra former av media så skulle undersökningarna kunna inkludera 

båda tv och radio. Lokal-tv blir i största utsträckning de lokala nyhetssändningarna 

som skulle behöva en omorganisering av metoden för att adekvat undersökas. När 

det gäller radio så finns det en hel del information som skulle kunna undersökas via 

kvantitativa studier, men blir en väldigt utdragen process att undersöka många 

timmar av radiosändningar för att framställa data. Denna process kan däremot vara 

intressant att undersöka vid ett senare tillfälle med mer tid eller tillsammans i en 

arbetsgrupp.   

Valet av detta material kan påverka resultatet dels via mängden artiklar men även 

begränsningarna som skett i artiklarnas urval. Då undersökningen endast fokuserar 

på skriftliga källor i Västerbottenskuriren.  

3.1.1 Vem är samisk?  

Definitionen av ordet same kan vara en viktig punkt att undersöka i börjat av denna 

rapport då etnicitet och identitet präglar själva grundämnet. Det officiella statliga 

organet som arbetar med att bevaka samisks kultur och intressen är Sametinget. I 

sametingslagen så finns det en del kriterier för att en individ officiellt ska klassas som 

same. Beskrivningen är att personen ska identifiera sig som samisk samt ska 

antingen själv haft samiska som språk i hemmet eller mor- farföräldrar som talat det. 

Individer kan även definieras som same enligt lagen om personen har en förälder 

som röstat i ett tidigare Sametingsval.33  

                                                             
33SFS 1992:1433. Sametingslag. 1 kap. 
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Under uppsatsen så kommer artiklar att undersökas där det är klart att texten handlar 

om just denna folkgrupp. Med andra ord så måste artiklarna innehålla ord som direkt 

länkas till den etniska gruppen, ord som Same eller Samisk är självklara men även 

närliggande begrepp inräknas. Till denna kategori tillhör begrepp som inte är lika 

klara men är fortfarande direkt länkade såsom Renskötare, Renskötsel och 

Rennäring. Då renindustin är kraftigt länkat till samisk kultur så är även dessa artiklar 

inom ramen för undersökningen. Ordet ”lapp” kommer inte att innefattas då perioden 

är efter 2000-talet vilket betyder att begreppet med största sannolikhet inte kommer 

användas i en kontext där de tidigare nämnda orden inte finns med. Denna uppsats 

undersöker alltså endast klara fall där samer benämns som grupp.  

Det kan vara viktigt att jag som författare visar min position och eventuell omedveten 

bias då jag inte har föräldrar eller släktingar som talar samiska eller identifierar sig 

som same. Jag kan heller inte själv tala samiska och anser mig inte tillhöra den 

samiska folkgruppen. 

3.2 Operationalisering av begrepp 

3.2.1 Samer 

Intresset i denna uppsats är inte att undersöka specifika författare eller individer och 

deras ursprung utan nyhetsartiklar där samer som grupp benämns i titeln eller 

brödtexten. Definitionen av samer enligt olika källor har redan gåtts igenom under 

3.1.1 och artiklar filtreras så det endast är texter som innehåller ett eller flera av 

orden; Same, Samisk, Renäring, Renskötsel, Renägare. 

3.2.2 Negativ nyhetsartikel 

För att värdera en nyhetsartikel som ”negativ” speciellt när det gäller en etnisk grupp 

så måste definitionen för negativ först utredas. En del kan argumentera att en negativ 

artikel om samer innebär en text där gruppen beskrivs på ett dåligt sätt. Detta är inte 

den definition som denna uppsats utgår ifrån. Negativ nyhetsartikel innebär i detta 

sammanhang en nyhet där samer som grupp benämns i samband med någonting 

negativt.   

Det negativa sambandet kan vara en katastrof, sociala problem eller lyftandet av 

tidigare problem och orättvisor. Alltså kan en artikel som fokuserar på att lyfta 

historiens problem falla in under kategorin ”negativ” trots att många skulle 

argumentera att artikeln har en positiv inverkan på samhället. Det viktigaste är alltså 
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inte i vilket kontext som texten existerar utan snarare vilka begrepp som används 

tillsammans med samer i media. Dessa begrepp valdes då de identifierades som 

vanligt förekommande i artiklar om negativa händelser, samt att de enskilda orden 

anses tyda på någon form av motsättning eller problem. De begrepp som kommer 

användas för att undersöka samiska artiklar är; diskriminering, diskriminerades, 

diskrimineringen, konflikt, konflikter, konflikten, strid, strider, striden, kamp, kampen, 

kämpa, förtryck, förtrycket, hat, hatandet, hatet, kritik, kritiseras, kritiserar, otillräcklig, 

förbannad, rasism, rasistisk, rasist, rasismen, fördomar, fördomarna, problem, 

problemet, problemen, oförrätter, orättvisa, orättvist, kränkning, kränka, kränkningar, 

övergrepp, förminskat, förlöjligat, deprimerad, deprimerande, skador, avskyvärd, 

avskyvärda, rädsla, förlora, skada, skadlig, negativ, smärta, tvist, tvisten, tvister, hot, 

hota, hotas 

Framtagandet av dessa begrepp skedde genom djupare undersökningar av samiska 

artiklar och en mängd förundersökningar för att utveckla en lista med ord. Efter en 

pilotundersökning så korrigerades en del begrepp, samt att en del ord tillkom för att 

skapa en lista. 

De undersökta artiklarna delas upp i två grupper; negativa samt positiva/neutrala. 

Intresset för denna undersökning är de negativa men för att särskilja de artiklarna 

från mängden så behövs det även en definition för andra artiklar. Genom att använda 

”grouping” som presenteras av Riffe så klassificeras de artiklar som identifierats 

negativa i en grupp då dessa artiklar delar liknande attributet och får värdet 1. De 

övriga artiklarna placeras i den andra gruppen och tilldelas värdet 0. Det numerära 

värdet på varje negativ artikel är detsamma oavsett innehåll eller längd vilken kan 

betyda att artiklar som uppmäter höga nivåer av negativa begrepp i slutändan ändå 

bara är värd 1 i statistiken.34 Då uppsatsens fokus är att undersöka antal negativa 

artiklar och inte graden av varje artikel så anses detta adekvat för denna uppsats.  

Statistiken kring dessa ord i artiklar kommer vara det främsta empiriska materialet 

som undersöks, men för att få lite djupare kunskap om vad innehållet handlar om så 

kommer slumpmässigt utvalda artiklar undersökas i båda kategorierna. Dessa 

undersökningar är inte tillräckligt noggranna för att klassificeras som kvalitativa 

                                                             
34Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.107-108 
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innehållsanalyser utan har mest i uppgift att ge en bild om vad artiklarna handlade 

om under det specifika året. Ett flertal artiklar kommer slumpmässigt väljas ut för 

specifika år och snabbt undersökas för dess innehåll, antalet artiklar beror på vilket år 

det är samt vad som är det intressanta att undersöka. De år där antalet negativa 

artiklar är betydligt högre än vanligt så kommer fler negativa artiklar att undersökas 

samt så väljs fler positiva/neutrala artiklar i de år som visar extremt låga nivåer av 

negativa. Metoden för att välja dessa artiklar kommer vara ett simpelt slumpmässigt 

skript där den artikeln som publicerats tidigast det året får siffran 1 och fortsätter 

sedan numerärt till sista artikeln. Beroende på antalet artiklar som ska undersökas så 

väljer en slumpmässig nummergenerator ut de artiklar som ska undersökas. Detta 

görs så att artiklarna inte väljs ut selektivt eller för att belysa specifika händelser. 

Nackdelen som detta leder till är att det självklart inte ger en perfekt bild av 

nyhetsrapporteringen det året då det finns betydligt fler artiklar än de som undersöks. 

Detta bör däremot inte vara ett stort problem då dessa artiklar endast har en 

stödjande roll till den primära data-källan vilket är den kvantitativa empirin.   

Det statistiska materialet kommer att framställas i flera olika deskriptiva diagram och 

tabeller för att sedan analyseras utifrån de teoretiska ramverket. Först så kommer en 

generell överblick av den totala mängden artiklar som publicerats i jämförelse med 

mängden som handlar om samer. Detta kontrolleras för att klargöra att de år som 

undersöks har procentuellt liknande nivå av samiska artiklar. Framtagna statistiken 

görs både i antal samt procent av varandra och framställs som olika diagram. 

Samma process används vid framtagandet av data gällande negativa artiklar. 

Tabeller och diagram framställs både numerärt och procentuellt för att materialet ska 

tolkas så korrekt som möjligt. Den framtagna statistiken är deskriptiv och har inte i 

uppgift att själv jämföra och tolka utan förlitar sig på teorierna som 

förklarandefaktor.35   

4. Resultat 

Undersökningar bland publicerade artiklar om samer finner relativt snabbt 

problembeskrivningar. Flera av de nyheter där samer eller samiskt används handlar 

om konflikter eller andra negativa händelser. Västerbottenskuriren skriver om stöd för 

                                                             
35Riffe; Lacy; Fico. Analyzing Media Messages: Using quantitative content analysis in research.  2014. 
S.226-228 
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en samisk aktivist som åtalas för att förhindra provbryning av malm i Jokkmokk,36 

problem med inflammerade relationer gällande markanvändningskonflikter, samt 

fördomar och rasism gällande samer i svenska skolböcker.37 

Konflikter, problem och kritik mot regeringen eller andra parter kunde identifieras 

bland det nyhetsartiklar som undersökts med ett undantag vilket är kultur. Inom 

Västerbottenskuriren så finns det många artiklar inom kulturspalten där samisk 

musik, konst och kultur rapporteras med generellt bra lovord. Pjäser med samisk 

identitet som fokus prisas samt flertal artiklar om den nya filmen Sameblod lyfts av 

kritiker och journalister men även dessa handlar ofta om att lyfta ett hemskt 

förflutet.38   

Att just Västerbottenskuriren lyfter samisk kultur är inte särskilt förvånande då Umeå 

blev kulturhuvudstad 2014 och lyfte samisk kultur i fokus under evenemanget. Antal 

artiklar där ordet ”samisk” används ökar under 2014 till betydligt högre nivåer vilket är 

självklart med tanke på de föreställningar som skedde i staden.  

Inspirationen till denna rapport kommer från Umeås kulturhuvudstadsår 2014 där 

samisk konst, kultur och musik hade stort utrymme på programmet. Projekt såsom 

”Rock Art in Sapmi”, ”Norrlänsk Passion ett samarbete med samiska teatern” och 

”Samiska skatter” var vanligt förekommande och väcker då frågan om lokala medias 

rapportering länkade till samer har förändrats i Umeå.  

Kulturhuvudstäder är ett initiativ skapat 1985 av Europakommissionen och är 

designat för att belysa samt fira de olika kulturer som finns i Europa. En annan 

aspekt är att medföra kulturella perspektiv inom utveckling av städerna. De skriver 

själva att evenemanget är en bra möjlighet för städer att öka sin internationella profil, 

stärka eller återuppliva statens kulturella nivå, öka turism samt ”förbättra bilden av 

staden i ögonen av sin egen befolkning”.39  

Inför Kulturhuvudstadsprojektet i Sverige så undersökte Europakommissionen Lund 

och Umeå men bestämde sig för den sistnämnda då de ansåg att Umeås stöd från 

                                                             
36Björkland, Sven. Stort stöd för åtalad aktivist. Västerbottenskuriren. 19/2-2014 
37Marklund, Ingrid. Skolprojektet avslöjade starka känslor. Västerbottenskuriren. 30/4-2002 
   Tidström, Roland. "Fördomar om samer i skolböcker”. Västerbottenskuriren. 6/3-200 

 
39 European Commission. European Capitals of Culture. (Hämtad 11/4-2017) 
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samhället och ledande politiker, samt länken till norra Sverige vägde tyngre. 2009 så 

kom beskedet att Umeå och Riga skulle agera Kulturhuvudstad 2014 med en del 

punkter från Europakommissionen. En av dessa handlar om att Umeå ska inkludera 

samer och samisk kultur i full utsträckning och vill gärna även se stadens plan för hur 

detta ska utföras.40  

Kostnaden för evenemanget skulle uppgå i 22.6 miljoner euro varav cirka hälften 

spenderas 2014 med en generell slutsats att evenemanget var lyckat. Om 

representationer av samer så kommenterar Europakommissionen att allt inte 

fungerade perfekt och det fanns en del kritik men att denna punkt ändå kunde anses 

lyckad. Dem lyfter att detta är första gången som evenemanget har haft ett samiskt 

tema och att detta lett till ökad kapacitet för samisk kultur i Norrland. De samiska 

organisationer som deltog i evenemanget verkan även ha ökat självförtroendet att 

arbeta inom andra städer såsom Stockholm. Kulturhuvudstadsprojektet påstår sig 

även visat att traditionell kultur hos urbefolkningar kan förenas med andra kulturer på 

ett modernt sätt.41 

4.1 Relevanta artiklar, preliminär gallring 

Första punkten är att undersöka den totala mängden artiklar som finns tillgängliga 

och eventuella utvecklingar. Under Figur 2 så finns den totala mängden publicerade 

artiklar som kan återfinnas i databasen relaterat till Västerbottenskuriren. Denna data 

visar att antalet tillgängliga artiklar är betydligt lägre under den tidigare perioden (med 

undantag av 2008) i jämförelse med de senare, vid undersökning av data så är det 

viktigt att ha detta i åtanke. Under 2002 är antalet just under 8000 till skillnad mot 

2016 där antalet är över 30000. Detta leder till att finns en stor skillnad redan innan vi 

har valt ut de artiklar som handlar om samer. 

                                                             
40 European Commission. Selection of a European Capital of Culture 2014 in Sweden; Final selection 
report September 2009. S.4 
41European Commission, Fox, Tim; Rampton, James. Ex-post Evaluation of the European Capitals of 
Culture: Final report. 2015. S.39 
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När 

vi sedan väljer ut Västerbottenskurirens artiklar relaterade till samer så kan en 

korrelation ses när det gäller antal artiklar som publicerats med artiklar relaterade till 

samer (se Figur 3). Graferna är relativt liknande förutom åren 2007 och 2014 då 

skillnader kan ses i antal publicerade artiklar totalt samt de artiklar som handlar om 

samer. Det bör även noteras att den tidigare perioden har en relativt låg mängd 

artiklar totalt vilket kan skapa ett skevare resultat.  
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För att klara se skillnaderna som skedde år 2007 och 2014 så kan vi undersöka Figur 

4 där antalet samiska artiklar undersökts procentuellt mot den totala mängden. Vid 

denna undersökning så står 2007 och 2014 ut betydligt mer än de andra åren när det 

gäller antal samiska artiklar. Vissa av åren visar även en lägre grad av samiska 

artiklar men inte lika extremt som de tidigare nämnda. Detta stapeldiagram visar 

även att antalet artiklar varit relativt lika många från år till år med endast några som 

skiljer sig. Trendlinjen visar även en liknande förändring med endast en lätt uppgång 

av antal samiska artiklar i jämförelse med den totala mängden. 

 

4.2 Identifiering av negativa artiklar 

Resultatet efter första gallring ger oss totalt 1296 artiklar relaterade till samer under 

tidsperioden. Utifrån de så kan 453 identifieras vid användningen av begreppen 

nämnda i del 3.2.2. Vid undersökning av Figur 3 så kan förändringar ses av den 

totala mängden artiklar samt de artiklar som identifierats som negativa. 

Antalsmässigt så kunde endast 26 artiklar identifieras 2002 till skillnad mot 2016 där 

122 kan urskiljas. Detta är viktigt att poängtera då ett lågt antal artiklar kan göra det 

svårare att jämföra data. Trots detta så är andelen samiska artiklar i jämförelse med 

totala antalet relativt detsamma som tidigare nämns och kan ses på Figur 4. 

Undersökning av dessa 453 artiklar i jämförelse med de 1296 artiklar år per år så kan 

en korrelation ses mellan data från den tidigare perioden (se Figur 3).  
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Det går även att identifiera en stark ökning av totala artiklar 2014 utan något kraftigt 

samband från negativa artiklar. Ser vi däremot på antal negativa artiklar procentuellt 

med totala samiska artiklarna som kan ses på Figur 5 så identifieras ett sporadiskt 

mönster som senare stabiliseras under de senare åren. 

 

Denna statistik går från en hög nivå 2002 med över 50 % av artiklarna som negativa 

till 30 % sedan 20 % åren efteråt för att sedan återgå till en hög nivå. det är först efter 

2009 som grafen börjar stabilisera sig och går neråt i antal negativa artiklar 

procentuellt. Åren 2003, 2004, 2008 och 2009 visar på betydligt lägre nivåer av 

negativa artiklar än de andra åren under den tidigare perioden. Till skillnad från detta 

så visar 2002, 2005, 2006 och 2007 på väldigt höga nivåer av negativa artiklar som 

på de flesta fall övergår hälften av publicerade artiklar som handlar om samer.  

4.3 Undersökning av utvalda år 

För att få en mindre överblick om handlingen av artiklarna publicerade så kommer vi 

kort undersöka några slumpmässigt valda artiklar från 2002, 2004, 2007, 2009, 2014 

samt 2016. Som tidigare nämnts under 3.2.2 så handlar detta i första hand om att få 

en lite djupare överblick om artiklarna förutom den rena statistiken som endast 

fokuserar på vilka ord som använts och hur frekvent. Detta kommer diskuteras en del 

under analysen men är främst till för att sätta begreppen i perspektiv till den 

kvantitativa statistiken.  
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4.3.1 2002 

Vid undersökning av stapeldiagrammet Figur 3 så kan vi konstatera att 2002 innehöll 

procentuellt mest negativa artiklar just efter 2007. Utifrån diagrammet och artiklarna 

så kan inga definitiva slutsatser dras på grund av det låga antalet artiklar. Däremot så 

verkar fokusen ligga på markanvändningskonflikten som kan läsas via artiklar om 

markägarnas konflikt med renägare. Tonen på artiklarna är av olika karaktär där 

vissa källor rapporterar om konflikter och andra om de inflammerade känslor som kan 

ses i samband med skolarbeten om tvisten i Nordmaling.42 En av de artiklar som 

hade en väldigt hög nivå av de negativa begreppen beskriver konfliktsituationen som 

relativt het men lyfter i både text och rubrik projekt för att uppnå lösningar.43 En 

intressant punkt är att Lantbrukarnas Riksförbund återkommer ett flertal gånger i de 

olika artiklarna som en av konfliktparterna medan andra sidan skrivs som Samernas 

Riksförbund, Renägare eller diverse olika samebyar.44Det generella problemet som 

dessa tidiga artiklar diskuterar handlar i hög utsträckning om markägare mot 

renägare.  

4.3.2 Artiklar under 2004  

Detta år valdes för mer undersökning då den enligt Figur 5 hade minsta andelen 

negativa artiklar procentuellt i jämförelse med de andra åren. Preliminär 

undersökning av de slumpmässigt valda artiklarna visar sig även innehålla betydligt 

färre konfliktfokuserade artiklar. Det är däremot viktigt att poängtera ännu en gång att 

detta endast är ett fåtal artiklar och behöver därmed inte vara helt representerade för 

alla negativa artiklar dessa år.  

Den generella handlingen på de slumpmässigt valda artiklarna handlar mindre om 

aktuella konflikter och mer om tidigare problematik. En del av artiklarna handlar om 

tidigare problem eller mer aktuella fördomar.45 Andra artiklar har mer fokus på miljö-

                                                             
42 Marklund, Ingrid. Skolprojektet avslöjade starka känslor. Västerbottenskuriren.30/4-2002  
Wikström, Bernt. Tveklöst till markägarnas nackdel Rennäringspolitiska kommitténs arbete är ett 
misslyckande. Västerbottenskuriren. 7/2-2002 
43Fjällström, Allan. Konflikter mellan renägare och familjeskogsägare kan lösas med hjälp av dialog 
och ökad förståelse. Västerbottenskuriren. 1/10-2002 
44Wikström, Bernt. Tveklöst till markägarnas nackdel Rennäringspolitiska kommitténs arbete är ett 
misslyckande. Västerbottenskuriren. 7/2-2002 
Fjällström, Allan. Vanskligt isläge på fjällsjöarna. Västerbottenskuriren. 9/1-2002 
45Tidström, Roland. "Fördomar om samer i skolböcker”. Västerbottenskuriren. 6/3-2004 ;  
Sjögren, Anders. Samiskt och arabiskt blir det på Bildmuseet i Umeå från och med söndag. 
Västerbottenskuriren. 7/2-2004 
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problem som skapar svårare situationer för renägare eller djuren i norra Sverige.46 

Vissa av dessa texter har så pass låg nivå av negativa begrepp och länk till samer att 

dess roll i undersökningen kan ifrågasättas. Dessa kommer fortfarande att inräknas 

då majoriteten av de undersöka artiklarna som använt samma parametrar har visat 

sig relevanta, samt att det fortfarande innehåller den negativa faktorn och en direkt 

länk till samer.  

Detta år visar sig inte bara innefatta en låg mängd negativa artiklar utan har genom 

denna korta innehållsanalys även gett intrycket av att de negativa artiklarna inte har 

samma grad av konflikt eller problemfokus som identifierats i tidigare år.  

4.3.3 Artiklar under 2007  

Detta år valdes för lite djupare analys på grund av att den har högsta nivån av 

samiska artiklar i procent till den totala mängden enligt Figur 4. 2007 har även 

procentuellt mest negativa artiklar med hela 57.8% av årets publicerade artiklar som 

kan ses i Figur 5. Detta kommer efter en stadig ökning under de tidigare 2 åren. 

Artiklarna ger oss en liknande bild som kunde ses under 2002 då många av texterna 

handlade om just markanvändningskonflikter, 

Markägare och renägare.47 Rapportering om gruvkonflikter kan även identifieras som 

inte uppmärksammades i de tidigare artiklarna.48 

Det som däremot står ut i jämförelse med 2002 är att fler artiklar har handlat om 

kulturella frågor än endast direkta konflikter. Här finns artiklar om samer i det 

moderna samhället, identitet, modernitet och historisk syn.49  

Genom denna korta analys av några slumpmässigt valda artiklar så verkar det som 

att anledningen till att 2007 hade sådan extremt hög nivå av både samiska artiklar 

samt negativa artiklar inte handlar om ett fokus på just en händelse. Det kan ses som 

                                                             
46Lindskog, Anna-Lena. Jämtlandsfjäll bra för myskoxar. Västerbottenskuriren. 24/8-2004 ; 
Brännström, Bertholof. Rennäringen kan gå under. Västerbottenskuriren. 2/10-2004 
47 Wallin, Bertil.  Markägarna överklagar. Västerbottenskuriren. 17/10-2007 ; Brännström, Bertholof. 
Nordmalingsmålet: Det är nu det roliga börjar. Västerbottenskuriren. 1/6-2007 ;Brännström, Bertholof. 
Bråk om svenska renar i Norge. Västerbottenskuriren. 28/6-2007 
48Fjällström, Allan. Mycket tyder på att miljödomstolen ger tillstånd för gruvprojekt. 
Västerbottenskuriren. 26/10-2007 
49Westberg, Örjan. En annan sida av det samiska. Västerbottenskuriren. 3/3-2007 ; Näslund, Ingvar 
(ansvarig utgivare). Vykort berättar om samisk historia. Västerbottenskuriren. 17/2-2007 ; Josefsson, 
Erika. Med ny blick på samerna. Västerbottenskuriren. 10/11-2007 ; Larsson, Sara. Höj stödet till 
samisk kultur. Västerbottenskuriren. 10/11-2007 
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en kombination av diverse olika konflikter samt en betydligt högre grad av artiklar 

som fokuserar på identitet, kultur och historia.  

4.3.4 Artiklar under 2009  

Detta år är just efter 2004 när det gäller minst procentuellt negativa artiklar vilket gör 

det till ett intresse av vidare undersökning. 

Genom att undersöka de artiklar som inte klassificerades som negativa så kunde ett 

mönster identifierats. Utställningar och samiska veckan ledde tillsammans med 

nyheter om Umeås potentiella roll som Kulturhuvudstad till att många 

positiva/neutrala artiklar publicerades.50 Bidrag skedde även från nyheter kring Umeå 

universitets intresse att utöka samisk forskning som tillsammans med det tidigare 

nämnda skapade mycket positiva/neutrala artiklar.51 När det gäller de slumpmässigt 

valda negativa artiklarna så är dessa betydligt mindre kraftiga än exempelvis de från 

2002. Det ämne som verkar vara starkast i dessa artiklar handlar mycket om 

renskötsel och jakt. Problemen som flera av artiklarna lyfter handlar om rovdjur och 

dess skador på renhjordarna.52 Det finns även en del som handlar om identiteter och 

kritik mot öppnandet av nya Samebyar men betydligt fler som har fokus kring 

rovdjursproblemet.53 

4.3.5 Artiklar under 2014  

Detta år är detsamma som kulturhuvudstadsevenemanget vilket gör denna korta 

undersökning av artiklarna mer intressanta. 2014 har högsta mängden samiska 

artiklar och en väldigt låg nivå av negativt identifierade texter. På grund av den höga 

nivån artiklar samt att detta är en viktig del för uppsatsen så kommer något fler 

artiklar att undersökas för detta år än de tidigare.  

Det som är framträdande när det gäller denna grupp av artiklar är att majoriteten av 

de som slumpmässigt utvalts har direkta kopplingar till kultur, kulturhuvudstadsåret 

                                                             
50Meidell Sara. Stor bredd på Bildmuseet. Västerbottenskuriren. 20/2-2009 ; Björkland, Sven. 
Samevecka med fokus på unga. Västerbottenskuriren. 20/2-2009 ; Wynne, Anders. Samer siktar på 
2014. Västerbottenskuriren. 2/3-2009 

51Eriksson, Kerstin. Universitetet vill satsa på samisk forskning. Västerbottenskuriren. 20/2-2009 ; 
Johansson-Hedberg, Birgitta; Sandberg, Göran. Satsa på akademin. Västerbottenskuriren. 20/2-2009 
52Näslund, Ingvar (ansvarig utgivare). Rovdjur i renbetesland het fråga. Västerbottenskuriren. 19/3-
2009 ; Brännström, Bertholof. Renägare vill ha mer pengar. Västerbottenskuriren. 7/7-2009 ; Partipol 
Lindmark, Mats E. Renskötsel bör bedrivas som gårdsbruk. Västerbottenskuriren. 23/7-2009  
53 Fjällström, Allan. Förslag om öppna samebyar kritiseras. Västerbottenskuriren. 17/9-2009 ;  
Noor, Johannes; Larsson, Sara. För en trygg samisk identitet. Västerbottenskuriren. 15/5-2009 
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eller identiteter. En del artiklar lyfter hur vissa Umeåbor inte känner igen sig i detta 

”samiska” evenemang medan andra direkt motsätter sig dessa åsikter.54 Majoriteten 

av de utvalda artiklarna handlar om hur nuvarande samt tidigare problem lyfts, 

uttrycks och utbildas för att bekämpa fördomarna.55 Från de artiklar som inte föll in 

under de tidigare nämnda punkterna så fanns det en som beskrev problemet mellan 

vissa samer och kontakten med hälso- och sjukvården i Sverige.56 

Från urvalen så var det två artiklar som handlar om Vapstens samebys konflikt med 

Vattenfall och Umeälvens vattenregleringsföretag. Denna tvist slutade med att 

Vapsten sameby får 1,7 miljoner kronor i ersättning.  

I jämförelse med de tidigare utvalda åren så består 2014 av en väldigt låg grad 

markanvändningskonflikter, gruvkonflikter eller rennäringskonflikter utan verkar 

främst fokusera på mer sociala problem. Det står inte mellan två direkta parter utan 

handlar mer om samhällerliga problem såsom rasism, diskriminering och fördomar 

samt tidigare handlingar.   

Undersöker vi de artiklar som faller inom positiv/neutrala kategorin så handlar den 

absoluta majoriteten om de evenemang som sker samt skrivanden om 

Kulturhuvudstadsåret 2014.57 

4.3.6 Artiklar under 2016  

Det senaste året som undersökts i denna uppsats och även ett med högt antal 

samiska artiklar är 2016. Utifrån urvalet så finns det många texter som fokuserar på 

psykosociala och historiska problem. Ingen av de slumpmässigt utvalda artiklarna 

handlar om den direkta konflikten mellan markägare och renägare utan om 

gruvkonflikter samt miljöproblem.58 Historia, identiteter och konst upptog en stor del 

                                                             
54Näslund, Ingvar (ansvarig utgivare). Mer reklamfilm än verklighetens Umeå. Västerbottenskuriren. 
3/2-2014 ; Ledman, Anna-Lill; Sehlin MacNeil, Kristina; Saba Persson, Jenny. Samiskt fokus en viktig 
markering för öppenhet. Västerbottenskuriren. 7/2-2014 
55Saha, Catarina. Fördomar mot samer bekämpas med humor. Västerbottenskuriren. 15/2-2014 ;  
Saha, Catarina. Boende, utseende och språk – fördomarna är många. Västerbottenskuriren. 15/2-
2014 ; Karbin, Bibi. Föreläste om samisk närvaro. Västerbottenskuriren. 14/10-2014 ;  
Ahlström, Carl. Samisk tidsresa i koloniseringens spår. Västerbottenskuriren. 15/3-2014 
56Eklund, Roland. Oklart om centrum för samisk hälsa. Västerbottenskuriren. 1/7-2014 
57 Nilsson, Inger. Tar samisk konst ut i världen. Västerbottenskuriren. 17/9-2014 ;  
Saha, Catarina. Åsa bär sin samiska kolt med stolthet. Västerbottenskuriren. 30/1-2014 ;  
Näslund, Ingvar (ansvarig utgivare). Stort intresse för samisk konst. Västerbottenskuriren. 13/5-2014 ; 
Fjällström, Allan. Halva Umeå på plats vid invigningen. Västerbottenskuriren. 3/2-2014 ;  
Wynne, Anders. Samisk kultur får pengar. Västerbottenskuriren. 20/6-2014 ;  
58 Persson, Marie. Ingen förändring i sikte av ohållbara mineralpolitik. Västerbottenskuriren. 1/2-2016 ; 
Sjögren, Anders. Gruvornas strider i effektiv satir. Västerbottenskuriren. 28/11-2016 
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av detta års artiklar vilket skulle kunna visa på en del förändringar.59 En av artiklarna 

handlar även om bristande psykologiskt stöd för en stor del av den samiska 

befolkningen.60 

De flesta av de negativa artiklarna som identifierats under denna undersökning tyder 

på att 2016 delvis handlar om gruvkonflikter men främst fokuserar på att berätta om 

tidigare orättvisor samt lyfta nutida problem.  

4.4 Övriga observationer  

En observation som kunde göras utan att vara inplanerad i undersökningen handlar 

om vilket datum som de negativa artiklarna publicerades.   

 

Undersöker vi Figur 6 så kan vi se att negativa artiklar publicerades i betydligt högre 

grad under tidperioden före och efter december- samt januaritiden.   

                                                             
59Näslund, Ingvar (ansvarig utgivare). Höll föredrag om samiskt liv. Västerbottenskuriren. 6/5-2016 ; 
Lundström, Anna. I ständig minoritet. Västerbottenskuriren. 5/1-2016 ;  
Meidell, Sara. Samisk konst i revolutionärt språng. Västerbottenskuriren. 6/2-2016 ;  
Meidell, Sara. Laddade möten. Västerbottenskuriren. 10/3-2016 ;  
60Sjögren, Gunilla. Rapport vittnar om samers psykosociala ohälsa. Västerbottenskuriren. 12/7-2016 
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Gör om vi stapeldiagrammet till ett radardiagram blir tyngden mot februari- och 

marsperioden tydligare se. Detta är inte en direkt frågeställning som studien hade i 

fokus men är ändå en intressant observation utifrån det insamlade data.  

5. Analys 

Kan vi besvara de tidigare frågeställningarna om samhällsförändringar och dess 

relation till media? Svaret på denna fråga blir både jag och nej. Undersöker vi 

statistiken så visar den sig utspridd beroende på år. Vissa år såsom 2004 och 2009 

har extremt låga nivåer av artiklar som identifierats som negativa tillskillnad från 

2005-2007. De tidigare åren visar inte på ett sammanhängande mönster men om 

fokusen minskar på just enskilda år och istället undersöker all data så uppkommer 

det snabbt ett mönster. Den generella trenden pekar nedåt för antalet negativa 

artiklar och uppåt för den totala mängden samiska artiklar. Då samhällets normer, 

system och värderingar är baserat på hur vi människor tillsammans bedömer objektet 

eller företeelsens innebörd så skapar vi en social avbild. Vi skapar en gestaltning om 

vad det betyder för oss som individ samt samhället. Media är en avspegling av sin tid 

vilket betyder att evenemang och händelser på så sätt kan förändra hur nyheter 

rapporteras. Entman beskriver gestaltningarna som ett sätt att beskriva en händelse 

vilket i detta fall skulle innebära att ramen för skildringarna har ökat i storlek.  

33

69

57

24

33
18

2431

35

41

48

37

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Figur 7; Radardiagram av negativa artiklar månadsvis 
2002-2016

Antal negativa artiklar månadsvis



29 
 

De tidiga åren som undersöktes visade liknande nyheter som i hög utsträckning 

handlade om markanvändningskonflikter, inflammerade relationer och ett narrativ om 

”samer mot svenska stater” eller ”renägare mot lantbrukare”. I genomsnitt så har den 

tidigare undersökta perioden en högre nivå av negativa artiklar med ett genomsnitt 

över 35 %. Gestaltningarna denna period handlar mer om den direkta konflikten 

mellan ”den samiska gruppen” och ”de andra”. Cottles teori om medias 

representation och skapandet av dessa grupper kan identifieras tydligare under den 

tidigare perioden. Denna form av nyheter kan ses under alla de undersökta åren men 

övertas av fler rapporteringar som handlar om andra problem av mindre direkt 

karaktär. Delar vi upp perioden i två delar där brytpunkten är 2009 då Umeå fick 

beskedet att de skulle agera värd för evenemanget så kan skillnader i statistiken 

identifieras. Åren innan 2009 har fler negativa artiklar än perioden efteråt vilket kan 

ses när statistiken visas i procent istället för antal.  

Om detta innebär att fler negativa händelser skedde under den tidigare perioden är 

svårt att bevisa men den korta innehållsanalysen verkar tyda på andra förändringar. 

Trots att inte alla artiklar undersöktes innehållsmässigt så verkar de slumpmässigt 

utvalda artiklarna tyda på att mycket av konflikterna finns kvar. Rennärings- och 

gruvkonflikter eller tvister mellan bönder och renägare fanns fortfarande inom 

nyheterna, men det förekom även fler artiklar om annat. Artiklarna där samer 

benämns handlar inte lika mycket om problem, konflikter eller förtryck, fler texter 

kunde identifierats där samisk kultur, tradition eller musik lyfts. Författarna skriver 

mer om evenemang, händelser och föreställningar vilket förändrat den generella 

gestaltningen som kunde ses under många av de tidigare artiklarna. Dessa 

förändringar kan bero på omedvetna kulturella vinklingar som under 2.2.   

Flera av de senare negativa artiklarna hade även annan handling än de tidigare. De 

fokuserade mer på historia ärr, motsättningar och förtryck än de tidigare där direkta 

konflikter rapporterades mer.        

Genom denna undersökning så kan ingen direkt kausalitet mellan 

Kulturhuvudstadsåret2014 och minskningen av negativa artiklar om samer dras men 

det går att identifiera att någonting hände 2009. Det finns en korrelation mellan det år 

som vi fick besked att Umeå skulle agera kulturhuvudstad och en generell nedgång 

av negativa artiklar. Detta kan mycket väl bero på att förberedelserna inför 

evenemanget ökade kontakten mellan invånare i Umeå och den samiska kulturen. 
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Då fler människor träffade samer i person och fick uppleva vilka dessa individer var 

så kan det har lett till en samhällsförändring i Umeå. Journalisternas val att gestalta 

nyheterna skulle alltså enligt Entmans teori medvetet eller omedvetet förändrats.  

Då media är en avbild av samhället så kan spåret av detta evenemang återses i 

lokala media. Antal samiska artiklar har ökat i procent medan antalet negativa har 

minskat, detta har skett i samband med 2009 vilket tyder på att de generella 

gestaltningarna och vinklingarna har förändrats under denna tidsperiod.  

6. Slutsats och egna tankar  

Den samiska ursprungsbefolkningen har länge haft en dålig relation med den 

svenska staten. Även på senare tid så lever många av dessa konflikter kvar i olika 

former. Markanvändningskonflikter, rennäringskonflikter och frågor om identiteter är 

ständigt närvarande i samhället och media. Kulturhuvudstadsåret 2014 hade i uppgift 

att lyfta och exponera svensk kultur med stort fokus på samisk inkludering. Det har 

alltid funnits samer i Umeå men det har sällan lyfts eller varit uppenbart. 

Kulturhuvudstadsevenemanget lyfte kulturen och ökade kontakten till högre nivå än 

någonsin och att argumentera att detta inte skapat förändringar i samhället är inte 

särskilt troligt.  

Genom att studera lokalmedia så går det att finna en korrelation med evenemanget 

och minskning av negativa artiklar vilket tyder på att det skett en förändring i 

samhället. Det bör däremot uppmärksammas att denna uppsats endast har 

undersökt två år efter evenemanget och mer tid kan behövas för att faktiskt fastslå 

eventuella samhällsförändringar. Uppsatsen har även undersökt endast en tidning 

vilket innebär att statistiken inte är på samma nivå som om mer data hade 

införskaffats. Detta visade sig inte vara några problem under de senare åren men det 

låga antalet artiklar under de tidigare perioderna kan skapa en högre felmarginal än 

vad som eftersöks.  

Fortsatt forskning inom ämnet rekommenderas att inkludera fler källor så att antalet 

artiklar under alla perioder uppnår betydligt högre nivåer. En mer utvecklad metod för 

att kategorisera artiklars innehåll som negativa eller positiva skulle även förenkla 

fortsatt forskning och öka undersökningarnas validitet. Till sist så bör fler 

undersökningar göras när det gäller tidsperioderna för publiceringar av negativa 
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artiklar. Under 4.3 så visar statistiken att februari och mars är överrepresenterade när 

det gäller denna punkt vilket kan vara ett intressant område för fortsatt forskning.       
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