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Inledning 

 

Sápmi [uttalas saʹpmi] kallas de nordliga områden i Norge, Sverige, Finland och på 

Kolahalvön i Ryssland som är samernas traditionella bosättningsområde. I Sverige går 

Sápmis södra gräns vid Idre i norra Dalarna. Tidigare namn på Sápmi 

är Sameland och Same-Ätnam.1 

 

Nationalencyklopedin – det digitala uppslagsverket, har en konkret definition av begreppet som 

ovannämnt. Idag används begreppet ”Sápmi” förhållandevis frekvent och i olika sammanhang 

som ett relativt vedertaget begrepp. Sápmi används bland annat regelbundet i Svenska 

Dagbladet,2 Aftonbladet,3 Expressen4 och Dagens Nyheter;5 som är några av de ledande 

tidningarna i Sverige.6 På den officiella hemsidan för Sveriges Riksdag återfinns Sápmi i olika 

redovisade dokument och videoklipp.7 I dokumentärserien omfattande tre avsnitt: Samernas 

Tid, som producerades 2017, används Sápmi återkommande. Som exempel berättas det i första 

avsnittet: ”För runt 2000 år sedan var stenristarnas era över, och det var dags för en ny tid i 

Sápmi: samernas tid.” I dokumentärserien skildras samisk historia och i de tre avsnittens namn: 

Allianser i Sápmi, Gränser Genom Sápmi och Stölden av Sápmi, används Sápmi begreppet som 

ett vedertaget begrepp i sammanhang som utspelade sig för flera hundra år sedan.8 

För att undersöka Sápmis etablering som begrepp inom det svenska språket, har tidskriften 

Samefolket valts ut som källmaterial. Det bland annat eftersom det är det äldsta samiska 

tidningsorganet. Tidskriften Samefolkets Egen Tidning, som senare bytte namn till Samefolket, 

publicerades för första gången 1918 till följd av behovet av att nå ut med åsikter som inte annars 

                                                 
1 ”Sápmi”, i Nationalencyklopedin, tillgänglig: https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sapmi, (hämtad: 2018-04-24) 
2 Svenska Dagbladet, ”Sápmi”, tillgänglig: https://www.svd.se/om/sapmi, (hämtad: 2018-06-14) 
3 Aftonbladet, ”Det senaste om Sápmi”, tillgänglig: https://www.aftonbladet.se/tagg/54416fb7-1f89-42a8-bdd9-

5a8c5a47b3a4, (hämtad: 2018-06-14) 
4 Expressen, ”Sápmi”, tillgänglig: https://www.expressen.se/tagg/location/sapmi/?complete-

navigation=&site=tablet, (hämtad: 2018-06-14) 
5 Dagens Nyheter, ”Sápmi”, tillgänglig: 

https://www.dn.se/sok/?q=s%C3%A1pmi&page=1&sort=relevance&date=, (hämtad: 2018-06-14) 
6 ”Dagstidning”, i Nationalencyklopedin, tillgänglig: https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagstidning, (hämtad: 2018-04-29) 
7 Riksdagen, ”Sápmi”, tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=s%C3%A1pmi&st=1, (hämtad: 

2018-06-14) 
8 ”Samernas tid”, [Dokumentärserie] tillgänglig: https://urplay.se/program/204533-samernas-tid-nordsamiska-

allianser-i-sapmi, 2017, (hämtad: 2018-06-10) 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sapmi
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sapmi
https://www.svd.se/om/sapmi
https://www.aftonbladet.se/tagg/54416fb7-1f89-42a8-bdd9-5a8c5a47b3a4
https://www.aftonbladet.se/tagg/54416fb7-1f89-42a8-bdd9-5a8c5a47b3a4
https://www.expressen.se/tagg/location/sapmi/?complete-navigation=&site=tablet
https://www.expressen.se/tagg/location/sapmi/?complete-navigation=&site=tablet
https://www.dn.se/sok/?q=s%C3%A1pmi&page=1&sort=relevance&date
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagstidning
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagstidning
https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=s%C3%A1pmi&st=1
https://urplay.se/program/204533-samernas-tid-nordsamiska-allianser-i-sapmi
https://urplay.se/program/204533-samernas-tid-nordsamiska-allianser-i-sapmi
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blev hörda av allmänheten.9 Därefter fungerade Samefolkets Egen Tidning/Samefolket, som ett 

betydelsefullt instrument i skilda frågor och i skapandeprocessen av den gemensamma samiska 

identiteten.10 

En rimlig hypotes, med hjälp av tidigare forskning som bakgrund till den samiska etnopolitiska 

utvecklingen, är att begreppet Sápmi började användas under en period när den samiska 

etnopolitiska mobiliseringen var väldigt aktiv. Enligt historikern Veli-Pekka Lehtola 

utvecklades det samiska nationalitetstänkandet relativt långsamt fram till 1960-talet, men nådde 

sin kulmen när samer från olika länder förenades i demonstrationer mot uppdämningen av 

Altaälven, vid 1980 – 1981.11 Perioden 1965 – 1984 har valts ut eftersom det var en period av 

hög aktivitet inom den sameetnopolitiska verksamheten. Undersökningen syftar till att utreda 

när begreppet Sápmi uppkom, i vilka sammanhang begreppet återfinns i och i vilken 

utsträckning begreppet användes – i Samefolket – som vid den utvalda perioden var språkrör 

för samepolitiska åsikter och för den samiska kulturen.12 

 

  

                                                 
9 Israel Ruong och Maja Ruong. Index till samefolkets egen tidning – samefolket 1918 – 1973: med historisk 

kommentar av Israel och Maja Ruong. Östersund: Samefolket, 1985, 13. 
10 Patrik Lantto. Tiden Börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900 – 1950. 

Umeå: Umeå Universitet, 2000, 20. 
11 Veli-Pekka Lehtola. The Sámi People: traditions in transition. Upplaga 2:1. Fairbanks: University of Alaska 

Press, 2004, 57 – 58. 
12 Lantto. Tiden börjar på nytt, 20. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka när och hur begreppet Sápmi etablerades och användes i tidskriften 

Samefolket under perioden 1965 – 1984?  

- När och i vilka sammanhang nämndes begreppet ”Sápmi” i tidskriften Samefolket? 

- Hur frekvent användes begreppet ”Sápmi” i tidskriften Samefolket? 

- Vilka andra begrepp som har liknande innebörd användes? 

 

 

Metod och Källor 

Källor 

Samefolket är en månatlig, samisk tidskrift,13 med svenska som huvudspråk men där också 

samiska används, som exempelvis nordsamiska och sydsamiska. Norska förkommer även, men 

i mindre omfattning. Alla texter i de utkomna numren mellan 1965 – 1984 har granskats oavsett 

språk.  

Utöver Sápmi, har begreppen ”Sameland” och ”Sameätnam” noterats i undersökningen. De 

begreppen är de mest synonyma med Sápmi i Samefolket, till skillnad från övriga benämningar 

på det samiska bosättningsområdet. Utöver Sameland och Sameätnam finns exempelvis 

benämningar som: ”Lapparnas land”14 ”sameområdena”15 – men dessa nämns inte lika frekvent 

under den undersökta perioden i jämförelse med de begrepp som varit i fokus för den här 

undersökningen, och har därför inte noterats såsom begreppen Sápmi, Sameland och 

Sameätnam. De tre begreppen: Sápmi, Sameätnam och Sameland, har jag kunnat urskilja på 

egen hand i texterna oavsett vilket språk texterna varit skrivna på. Men vid översättningen av 

texternas sammanhang där Sápmi återfinns, som är skrivna på nord- eller sydsamiska har jag 

tagit hjälp av personer som är kunniga inom de huvuddialekterna. 

Källmaterialet inom den utvalda tidsperioden består av 248 publicerade tidskriftsnummer, samt 

fyra extranummer. Under perioden utkom Samefolket med ungefär 12 – 15 nummer per år, plus 

eventuella extranummer. Källmaterialet har avgränsats till åren 1965 – 1984, eftersom den 

                                                 
13 ”Samefolket”, i Nationalencyklopedin, tillgänglig: https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samefolket, (hämtad: 2018-04-24) 
14 Samefolket 1968:10 – 12, 205.  
15 Samefolket 1965:7 – 9, 118.  

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samefolket
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samefolket
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samepolitiska verksamhet som bedrevs under perioden troligtvis kan kopplas till användningen 

och den ökade användningen av begreppet ”Sápmi” i Samefolket. 

Samefolket består av olika journalistiska texter men här finns även personliga insändare. Det 

har tagits hänsyn till vilka sammanhang begreppet Sápmi nämnts i, samt vilken form av text 

det rör sig om – det vill säga om det nämnts i en insändare eller i en journalistisk text, eftersom 

det är relevant för tolkningen av sammanhangen begreppet återfinns i.  

I redovisandet av resultatet har citat använts ett flertal gånger från olika texter från tidskiften, 

för att återge sammanhangen som de undersökta begreppen, Sameland, Sameätnam och främst 

Sápmi, använts i. Syftet är att ge läsaren möjlighet att tolka delar av texten själv och se 

ursprunget till min egen tolkning och de slutsatser som följer. 

 

Metod 

Undersökningen har genomförts med ett begreppshistoriskt förhållningssätt. I granskningen av 

källmaterialet har en kvantitativ och kvalitativ textanalys använts för att uppnå uppsatsens syfte 

och för att kunna besvara frågeställningarna på ett tillfredställande sätt.  

Med ett begreppshistoriskt förhållningssätt utgår forskaren från att språkbruket är historiskt 

förankrat och föränderligt. Förändringen av ordens eller begreppens betydelse speglar en 

historisk förändring. Genom en begreppshistorisk studie granskas processer där begrepp 

använts för att stöpa om världen och där begreppen förändrats över tid.16 

Med en kvantitativ textanalys kan förekomsten av ett eller flera begrepp undersökas. Genom en 

kvantitativ textanalys samlar forskaren så pass många jämförbara uppgifter att de kan visa på 

samband och generella uttryck.17 Undersökningens utvalda begrepps förekomst och antal har 

därmed räknats per nummer, per artikel och sida, och således även per år; begreppet Sápmi har 

räknats, men också dess motsvarande ”Sameland” och ”Sameätnam”. Vilka sammanhang dessa 

tre begrepp nämnts i har antecknats – vilket motsvarar en kvalitativ textanalys. Syftet med att 

använda sig av en kvalitativ textanalys är att ta fram det relevanta innehållet genom noggrann 

läsning av textens innehåll och kontext.18  

                                                 
16 Jani Marjanen ”Begreppshistoria”, Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod: guide för historiska 

studier, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 97. 
17 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 4:1. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2012, 197. 
18 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan, 210. 
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I undersökningen är den sameetnopolitiska mobiliseringen i fokus. Därför har olika teorier 

kring nationalism och etnicitet granskats. Främst för förståelsen för och bakgrunden till behovet 

av den sameetnopolitiska mobiliseringens verkan och ändamål.  

En språklig avgränsning har gjorts med hänsyn till den politiska skillnaden mellan begreppen 

urbefolkning och ursprungsfolk. Enligt freds- och utvecklingsforskaren Peter Johansson 

implicerar begreppet ursprungsfolk att det handlar om just ”folk”, jämförelsevis med 

urbefolkning som implicerar att grupperna i fråga är en ”befolkning”.19 Med den skillnaden i 

åtanke mellan de två begreppen har jag valt att använda mig av urfolk, men har även valt 

begreppet för att vara konsekvent.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Etnicitet 

Att förstå vad etnicitet är, hur och varför den uppstår är relevant för ens förståelse av vad 

etnopolitiskt mobilisering innebär och termen förklarar delvis varför en sådan process som 

etnopolitisk mobilisering i sin tur inleds. 

Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen hävdar att etniciteten uppstår, samt blir relevant, 

inom sociala sammanhang eller via möten människor emellan. Etniciteten formas även genom 

människans hantering av livets krav och utmaningar.20 Termen etnisk grupp betyder i stort sett 

’ett folk’.21 Antropologer ser vanligtvis till språk, politiska organisationer och territoriella 

avgränsningar för att urskilja olika kulturella grupper från varandra.22 Etniska identiteter är i 

varierande utsträckning också flexibla, enligt Eriksen.23 Människor kan mer eller mindre 

tillhöra flera etniska ”kategorier” och gränserna mellan olika etniciteter är inte alltid tydliga.24 

Per definition är etniska grupper mer eller mindre avskilda från varandra; men är dock i kontakt 

med andra etniska grupper eller medvetna om dem. Gruppidentiteten måste definieras i 

relationen till icke-medlemmar av den egna gruppen, som i sin tur har olikheter i jämförelse 

med den egna gruppen.25  

                                                 
19 Peter Johansson. Samerna: ett ursprungsfolk eller en minoritet?: en studie av svensk samepolitik 1986 – 2005. 

Göteborg: institutionen för globala studier, Göteborgsuniversitet, 2008, 31. 
20 Thomas Hylland Eriksen. Etnicitet och Nationalism. Nora: Nya Doxa, 1998, 10. 
21 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 20. 
22 Ibid 21 
23 Ibid 87 
24 Ibid 193 – 194 
25 Ibid 19 
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Det är vanligt att den etniska identiteten vilar på föreställningar om ett gemensamt ursprung, 

vilket resulterar i att tolkningar av historien är viktiga för ideologier som syftar till att stärka, 

vidmakthålla och rättfärdiga särskilda etniska identiteter.26 Andra grupper, utöver den etniska 

gruppen i fråga, kan bidra till skapandet av denna. Genom tvång kan människor anta en etnisk 

identitet som de egentligen inte velat anta.27 Etniska identiteter är som tidigare nämnt flexibla,28 

och för att upprätthålla den etniska identiteten under perioder av förändring behövs någon form 

av etnisk symbolik som anknyts till ett släktskapssystem, eller ett gammalt språk, religion eller 

livsstil. Den sociala identiteten blir i regel som mest betydelsefull när den är hotad. Det hotet 

kan se olika ut, men Eriksen hävdar att det alltid har att göra med någon typ av förändring.29 

Urbana ”ursprungsbefolkningar” eller även kallat ursprungsfolk, och minoriteter är tvungna att 

förhålla sig till majoriteter och stater, och således till det kapitalistiska produktions- och 

konsumtionssystemet.30 

Efter andra världskriget och särskilt sedan 1970-talet har ursprungsfolk, däribland samerna, 

organiserat sig politiskt och krävt att etniska och territoriella anspråk ska erkännas av deras 

respektive stater.31 Många ursprungsfolk har gjort det möjligt att hävda sina intressen mot den 

dominerande omgivande majoriteten genom att organisera sig politiskt. Oftast är det viktigaste 

politiska målet för ursprungsfolk att först och främst försöka överleva som kulturbärande 

grupp.32 

Samerna existerade som en distinkt etnisk grupp vid sekelskiftet, både i andras ögon och i sina 

egna.33 Det var i interaktionen mellan samerna och den övriga befolkningen, samt mellan 

samerna och statsmakterna i respektive land som samernas identitet formades.34 Historikern 

Patrik Lantto hävdar att det är först i kontakt med ”den andre” som den egna identiteten blir 

väsentlig. När två olika grupper eller individer konfronteras definieras också etniska egenskaper 

hos respektive, i och med det blir dessa viktiga och symbolladdade.35 Denna process kan skapa 

ordning samt upprätta gränsdragningar mellan grupper. Processen kan också ge förklaringar till 

skillnader mellan grupperna. Däremot i förhållandet mellan en mäktigare majoritet och en 

                                                 
26 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 78. 
27 Ibid 85 – 86 
28 Ibid 87 
29 Ibid 89 
30 Ibid 178 
31 Ibid, 10 
32 Ibid 157 
33 Lantto. Tiden börjar på nytt, 7. 
34 Ibid 8 
35 Ibid 15 
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mindre mäktig minoritetsgrupp kan effekterna visa sig negativa av en sådan process.36 I 

maktförhållandet mellan Sverige och samerna som grupp har relationen dessa emellan påverkat 

samernas självbild och handlingsutrymme. Den etniska identiteten är inte något bestämt eller 

enhetligt, utan består av delar; som kan beskrivas ligga i skikt ovanpå varandra. Vilket skikt av 

identiteten som används i sammanhanget beror på situationen som aktören befinner sig i.37 

 

En samisk man kan till exempel utgå från att han kommer från Saarivuoma 

sameby när han talar med en kvinna från Talma, på SSR:s landsmöte talar han 

utifrån att han är nordsame, när han träffar samer från andra länder är han en 

same från den svenska sidan av riksgränserna och i samröre med svenskar 

kanske han framhåller sin övergripande identitet som same. 

 

Men identiteten och dess uttryck kan inskränkas av externa begränsningar i form av exempelvis 

informella föreställningar som människor har om en etnisk grupp, eller i form av formella lagar 

och lagstiftning som kan utgöra en begränsning och påverka gruppen i fråga.38 Den samiska 

identiteten beskrivs bestå av objektiva kriterier som bland annat samiskt språk, samisk slöjd, 

samiska näringar som renskötseln, och Sápmi – det samiska landområdet. Men den består även 

av subjektiva kriterier som bildandet av en samhörighetskänsla som är grundat på en gemensam 

livshållning, samt på bilden av en gemensam historia.39  

 

Nation och Nationalism 

Nationalismen rubricerar ett särskilt band mellan stat och etnicitet. Den nationalistiska 

ideologin är en etnisk ideologi, som kräver en stat åt en etnisk grupp.40 Inom en nationsstat 

dominerar i regel en etnisk grupp, vars identitetsmarkörer, såsom språk och religion, förankras 

i statens officiella symboler samt lagstiftning. Nationer är ideologiska konstruktioner, som 

försöker skapa samhörighet mellan den självdefinierade kulturella gruppen och dess stat; den 

skapar gemenskaper av en annan sort än de släktbaserade gemenskaper eller dynastiska stater 

som utgjort samhällssystemet innan nationalstatens etablerande.41 Nationalismen är den 

                                                 
36 Lantto. Tiden börjar på nytt, 16. 
37 Ibid 18 
38 Ibid 19 
39 Ibid 8 
40 Ibid 148 
41 Ibid 126 
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moderna nationsstatens ideologi.42 Nationalismen är en teori om politisk legitimitet, som bland 

annat innehåller doktrinen om att de etniska gränserna inte korsar de politiska.43  

Nationer är en relativt modern företeelse, trots att det är en del av föreställningen om nationen 

att hävda att den är gammal. Den nationalistiska ideologin växte fram vid tiden för den franska 

revolutionen i Europa.44 Lantto skriver att det framförallt finns två sätt att betrakta 

nationalismen, dess orsaker och ursprung på: det primordialistiska sättet och det 

konstruktivistiska sättet. Den primärordinalistiska synen är en äldre form av perspektiv och den 

konstruktivistiska en nyare. Primärordialistiska synen utgår från att nationer och nationalism är 

något ursprungligt, att det är något som genom historien funnits naturligt i människors 

medvetande; att nationstillhörigheten och nationskänslan är något varje individ föds med, och 

med andra ord är ärftligt. Den konstruktivistiska synen ser nationalism som något som är skapat 

och knutet till det moderna samhällets framväxt. Traditioner, känslan av historisk och kulturell 

gemenskap anses vidare vara konstruerade komponenter i nationalismen.45 En nation 

definieras, enligt socialantropologen och statsvetaren Benedict Anderson, som en föreställd 

politisk gemenskap. Han hävdar att i stort sett alla gemenskaper är föreställda, med undantag 

för ”primitiva” byar där kontakten sker ansikte mot ansikte, men även gemenskapen där påstår 

han kan vara föreställd.46 

Nationalismen vilar på principen om att kulturella och politiska gränser bör överensstämma, 

och den kulturella egalitarism som bedrivs av nationalismen kan resultera i motreaktioner från 

delar av befolkningen som inte anser sig tillhöra nationen.47 Vissa människor kan befinna sig i 

en gråzon mellan nation och etnisk kategori. Vissa som befinner sig i den gråzonen kan vilja 

uppnå fullt politiskt oberoende, samtidigt som andra förhåller sig till att kräva språkliga eller 

andra rättigheter inom en befintlig stat.48 Nationalister uppfattar vissa former av etnisk och 

kulturell variation som rubbningar i den ideala ordningen, och därför ses ofta etnisk variation 

av de dominerande grupperna som ett problem som de måste ”hantera”.49 

Med nationsstatens maktresurser som tillgång kan nationer uppfinnas även där de inte finns. 

Standardisering av språket, skapandet av nationella arbetsmarknader baserade på individuella 

                                                 
42 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 124. 
43 Ibid 126 
44 Ibid 128 
45 Lantto. Tiden börjar på nytt, 7. 
46 Benedict Anderson. Den föreställda gemenskapen. Göteborg: Daidalos, 1993, 21. 
47 Ibid 137 
48 Ibid 149 
49 Ibid 153 
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anställningskontrakt och inkluderad skolplikt, sammanfogar med tiden ihop samhällen med stor 

variation till en enhetlig nation.50 En ny situation har skapats för människor som numera går 

under beteckningen etniska minoriteter och ”ursprungsbefolkningar”; i och med 

moderniseringen och upprättandet nationsstater har de flesta av dessa grupper blivit medborgare 

vare sig det varit frivilligt eller inte.51 

 

Medborgarskap  

Enligt Sociologen Håkan Johansson, innebär medborgarskap i lexikalisk mening att en individ 

i termer av skyldigheter och rättigheter är bunden till en nation; eller mer uttryckligen till det 

samhälle som nationen bildar. Dessa rättigheter och skyldigheter definieras genom lagar, och 

därmed innebär medborgarskap den status en individ har som medlem av en nation. Denna 

status identifierar de formella rättigheter och skyldigheter som staten utfärdar; varje enskilt land 

har sina egna specifika traditioner av medborgarskap.52  

 

Etnisk reorganisering 

Lantto lyfter fram sociologerna Joane Nagel och C. Matthew Snipp, som behandlade i en artikel 

1993, hur ”indianerna” reagerat under historiens lopp på de olika förändringarna och 

påfrestningar som de upplevt i kontakt med majoritetsbefolkningen och även hur 

ursprungsfolket agerat för att anpassa sig till förändringen och de förhållanden som kontakterna 

medfört. Fyra basprocesser med fyra möjliga utfall för vad kontakten inneburit konkretiseras i 

artikeln: assimilation, ackulturation, utrotning och pluralistisk integration. Som tillägg till dessa 

fyra adderar Nagel och Snipp begreppet ”etnisk reorganisering” eftersom de inte bedömer att 

de fyra övriga möjliga utfallen är tillräckliga för att sammanfatta ursprungsfolkens utveckling 

i USA. De anser att etnisk reorganisering är karaktäristiskt för alla minoritetsgrupper, men 

särskilt tillämpbart för förståelsen av varför ursprungsfolk överlevt koloniseringsprocesser som 

en etnisk grupp. Förhållandet mellan frivilliga inre och påtvingade yttre aspekter av etnisk 

förändring och etnicitet är vad som särskilt intresserar Nagel och Snipp. De inre förändringarna 

är ett svar på det yttre trycket, vilket är den utgångspunkt även Lantto valt att förhålla sig till i 

sin undersökning av samisk etnopolitisk mobilisering.53 Fyra olika typer av etnisk 

                                                 
50 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 131. 
51 Ibid 151 
52 Håkan Johansson. Socialpolitiska klassiker. Solna: Liber, 2008, 44 – 45. 
53 Lantto. Tiden börjar på nytt, 15. 



10 

 

reorganisering specificeras av Nagel och Snipp: social, politisk, ekonomisk och kulturell 

organisering. Lantto ser främst till den politiska typen av reorganisering utav de fyra typerna 

eftersom det är samernas politiska agerande som är i fokus för hans undersökning av samernas 

etnopolitiska organisering. Den politiska faktorn innebär ett ändrat politiskt agerande, 

alternativt att ett politiskt agerande skapas. Förändringen innebär en anpassning till 

samhällsstrukturen, ett uttryckssätt och en organisationsform i enlighet med de rådande 

normerna i majoritetssamhället.54  

  

                                                 
54 Lantto. Tiden börjar på nytt, 16. 
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Tidigare Forskning 

Samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige  

Patrik Lanttos avhandling: Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska 

mobilisering i Sverige 1900 – 1950, visar att den etnopolitiska mobiliseringen i Sverige innebar 

ett nytt sätt att agera politiskt för samerna och att en ny politisk struktur växte fram.  

I och med att beslutsfattandet kring samepolitiska beslut gick från att beslutats på lokal nivå till 

att beslutas på regional nivå, gjorde den förändringen att samerna fick försöka nå ut till 

länsmyndigheterna eller riksdag och regering för att påverka sin egen situation under början av 

1900-talet.55 I Västerbotten inleddes protester bland samer till följd av nya lagstiftningar 

gällande renbete. Två ledande representanter vid denna mobiliseringen var Elsa Laula och 

Torkel Tomasson. Aktiviteten ledde till formandet av den första samiska organisationen i 

Sverige 1904, kallad Lapparnes Centralförbund. Mobiliseringen i Västerbotten spred sig 

nationellt både i nordlig och sydlig riktning.56 År 1904 bildades också Lapparnes Egen Tidning, 

som publicerades i Sverige åren 1904 – 1905, och som även var föregångaren till Samefolkets 

Egen Tidning.57  

Från 1906 och under de efterföljande tio åren, var den samiska politiska aktiviteten låg. En ny 

våg av politisk aktivitet inleddes 1917. Landsmötet som hölls mellan samer i Norge det året 

ledde till ett nytt uppvaknande av den samiska rörelsen i Sverige. Det första samiska landsmötet 

i Sverige hölls 1918 i Östersund.58 På Östersundsmötet beslutades att på nytt bilda en nationell 

samisk organisation: Lapparnas Centralförbund. Flera lokala lappföreningar bildades därefter. 

En indirekt konsekvens av mötet var att Samefolkets Egen Tidning startades av Torkel 

Tomasson 1918.59 

Ett provnummer av Samefolkets Egen Tidning utkom hösten 1918, och från och med 1919 kom 

tidskriften ut kvartalsvis. År 1958 blev tidningen månatlig och 1961 ändrades namnet till 

Samefolket. Tidskriften Samefolkets egen tidning, spelade en stor roll för samerörelsen; särskilt 

under perioden fram till SSR:s bildande år 1950.60 Samefolkets egen tidning var ett 

betydelsefullt opinionsskapande instrument.61 Samernas svaga rättsställning var en direkt orsak 

                                                 
55 Lantto. Tiden börjar på nytt, 17. 
56 Ibid 299 
57 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 48. 
58 Lantto. Tiden börjar på nytt, 299. 
59 Ibid 300 
60 Ibid 19 
61 Ibid 20 
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till framväxten av samernas kulturrörelse och den frigörelseprocess som inleddes. Tomassons 

tidskrift syftade till att belysa samernas rättsläge62 och han ville att Samefolkets Egen Tidning 

skulle ena samerna i Sverige, samt stimulera och vidmakthålla samernas politiska intresse.63 De 

båda tidskrifterna – Lapparnes Egen Tidning och dess efterföljare Samefolkets Egen Tidning, 

bidrog till att skapa nya koncept för samiskt tänkande och för självbilden hos samerna, men 

påverkade även utomståendes bild av samerna.64 Tomassons tidskrift hade inledningsvis 

finansiella svårigheter, men med hjälp av statligt ekonomiskt stöd från 1922 och framåt 

räddades den. 

Renbeteskonventionen från år 1919 begränsade vilka som fick använda sig av sommarbete i 

Norge, och på grund av konventionen förflyttades många samer från nordliga lappbyar längre 

söderut.65 I Arjeplog uppstod konflikter på grund av olika renskötselmetoder mellan de samer 

som flyttade från Karesuando och de redan boende i Arjeplog. År 1931 beslutade 

länsmyndigheten om masslakt av renar i området som lösning på de problem som uppstått; 

många samer protesterade mot detta. Gustav Park var en av dem som riktade skarp kritik mot 

Lappadministrationen och Länsstyrelsen med anledning av masslakten. Tonen i Samefolkets 

Egen Tidning skärptes även av Tomasson. Tomasson efterlyste en diskussion om samerna och 

deras möjlighet att kunna delta i samhället och i administrationen av renskötselsindustrin. Han 

menade att den samiska frågan inte kunde vara begränsad till att enbart innefatta renskötseln 

eftersom denna enbart rörde en liten andel av den samiska befolkningen.66   

År 1930 inleddes den så kallade Lapputredningen där samer inte fick medverka, och den syftade 

till att utreda renskötselsituationen i Norrbotten. När Lapputredningen lade fram sina resultat 

1936 möttes den av stark kritik, bland annat från Gustav Park och Torkel Tomasson. De båda 

ansåg att Lapputredningen hade ignorerat samiska åsikter och krav. Tomasson och Park 

beslutade mot denna bakgrund att samla till möte, 1937 i Arvidsjaur.67 

Första hälften av 1940-talet präglades av det pågående världskriget och utredningen av Lennart 

Berglöf. Utredningen var bland annat en överarbetning av de förslag som presenterats vid 1930 

års utredning. Berglöf presenterade i utredningen en negativ bild av samerna, men den samiska 

rörelsen var relativt passiv, mycket på grund av det pågående kriget. Men 1944 lade Gustav 

                                                 
62 Ruong, Index till samefolkets egen tidning – samefolket 1918 – 1973, 13. 
63 Lantto. Tiden börjar på nytt, 98. 
64 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 48. 
65 Lantto. Tiden börjar på nytt, 300. 
66 Ibid 301 
67 Ibid 302 
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Park fram klagomål gällande nivån av skatten på renskötarna, och de implementerade reglerna 

gällande medlemskap i lappbyarna. När köttinspektionen skulle släppa en rapport gällande 

renskötsel kallade Park till landsmöte 1948 i Arvidsjaur, där samiska åsikter kunde bli 

presenterade.68 Nästkommande landsmöte hölls i Jokkmokk 1950. Vid det mötet grundades 

Svenska Samernas Riksförbund.69 Organisationen fungerade som ett nödvändigt instrument för 

att komma in på den samepolitiska arenan och inleda en dialog mellan samerna och staten. 

Skapandet av SSR och dess funktion var ett viktigt steg i den samepolitiska rörelsen.70 År 1971 

blev Samefolket organ för SSR.71 

Enligt Lantto var den svenska statens samepolitik den viktigaste faktorn bakom etableringen av 

den samiska mobiliseringen. Svenska statens samepolitik dominerades av bilden av samerna 

som renskötare. Den politiska ideologin kallad: ”lapp ska vara lapp” hade segregering och 

räddandet av en idealiserad bild av samisk renskötselskultur som mål.  De målsättningarna var 

en central faktor för tillväxten av den samiska rörelsen och den form som den tog. 

Representanter för samer och samiska organisationer blev tvungna att förhålla sig till ideologin 

och acceptera det fokuset för att vinna acceptans och trovärdighet hos staten. Som följd blev 

detta även en anammad bild bland samerna själva.72 Det förhållningssättet låste politiken till att 

enbart gälla renskötsel, men det verkade även som en unifierande symbol mellan samer i både 

de sydliga och norra delarna av landet. Genom den sammanlänkningen kunde språkliga och 

kulturella skillnader överbryggas.73 

 

Begreppet ”Sápmi” 

Området som Sápmi betecknar betraktas som utbredningsområdet för samisk bosättning under 

modern tid, som ett samiskt hemland;74 Enligt historikern Velu-Pekka Lehtola har begreppet 

Sápmi kommit att representera samiskt enande i modern tid och symbolisera samisk identitet.75 

Samiskan delas vanligtvis in i tre huvuddialekter; sydsamiska, centralsamiska samt östsamiska. 

                                                 
68 Lantto. Tiden börjar på nytt, 303. 
69 Ibid 304 
70 Ibid 308 
71 ”Samefolket”, i Nationalencyklopedin, tillgänglig: https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samefolket, (hämtad: 2018-04-24) 
72 Lantto. Tiden börjar på nytt, 304. 
73 Ibid 305 
74 Ibid 31 
75 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 9. 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samefolket
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samefolket
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I sin tur är huvuddialekterna uppdelade i underdialekter, vilka i sin tur innehåller regionala och 

lokala språkvariationer.76 

Det geografiska område som Sápmi idag utgör har under historiens lopp kommit att delas upp 

mellan fyra stater, närmare bestämt mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland.77 En karta 

över Sápmi-området skapades och utgavs 1975 av Sámiid Særvi ja Sámi Institutta. Den är 

målad av Hans Ragnar-Mathisen, och som konstnär hade han som mål att genom sin konst 

stärka samisk identitetskänsla.78 Sápmi är mer än bara en beteckning på ett särskilt geografiskt 

område, det symboliserar även språket och folket, det vill säga samiskan och samerna, och har 

därmed som Lantto uttrycker det ”en stor symbolisk betydelse.”79  

 

Sápmis Etymologi 

Etymologi är en benämning på det undersökningsområde inom språkvetenskapen som syftar 

till att behandla ordens ursprung, historia och härledning; men även dess släktskapsförhållanden 

och form- och betydelseutveckling. Termen kan användas om ett enskilts ords härledning.80  

Enligt Språkvetarna Olavi Korhonen och Birger Winsa, är en etnonym en form av namn som 

symboliserar en områdesbeteckning, och som kan vara knuten till en bestämd plats eller tydligt 

definierade geografiska områden. Namnet kan även fungera i kombination med att beteckna ett 

folkslag, en folkgrupp eller nation. Samernas beteckning på sig själva på (nord)samiska är 

begreppet sápmi eller sápmelaš; dessa två översätts till både ’same’ och ’samisk’.81  

För omkring 3000 år sedan framträdde samiskan som ett eget språk vid finska viken, alternativt 

något längre in i dagens Ryssland. Det samiska språkets uppkomst kan utläsas med hjälp av 

tidiga baltiska låneord som återfinns i dagens samiska. Det tycks vara i fredlig kontakt med 

baltiska och germanska folk som det första självständiga samiska språket utvecklats. Det 

språkliga utbytet skedde sannolikt i samband med byte av varor och kunskap om hantverk 

folken emellan.82 Det hävdas, baserat på arkeologiska fynd, att balterna hade en dominerande 

                                                 
76 Lantto. Tiden börjar på nytt, 32. 
77 Ibid 31 
78 Nevadaart: Nevada Museum of art. “Saami”, tillgänglig:  https://www.nevadaart.org/travels-in-norway-saami-

part-3-of-3/, (hämtad: 2018-04-20) 
79 Lantto. Tiden börjar på nytt, 31. 
80 ”Etymologi”, i Nationalencyklopedin, tillgänglig: https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etymologi, (hämtad: 2018-04-24) 
81 Olavi Korhonen och Birger Winsa. Språkliga och Kulturella Gränser i Nordskandinavien: två uppsatser. 

Umeå: Kulturgräns Norr, 1997, 84. 
82 Thomas Crámer och Lilian Ryd. Tusen år i Lappmarken. Skellefteå: Ordvisor förlag, 2012, 23. 

https://www.nevadaart.org/travels-in-norway-saami-part-3-of-3/
https://www.nevadaart.org/travels-in-norway-saami-part-3-of-3/
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etymologi
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etymologi
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samhällsställning; under tiden som balterna var uppburna och ansedda upptog 

fångstbefolkningen det ord ur vilket Sápmi senare utvecklades ifrån.83 Det konstaterades tidigt 

inom forskningen att det namn som finländarna idag använder om en sydvästlig del av Finland, 

kallat Häme ’Tavastland’, och hämäläinen som betyder ’invånare i Tavastland’, kan termen 

sâpmi motsvara.  

 

Den rekonstruerade form, ur vilken samiskans sâpmi och finskans hämä- kan 

härledas, är ett gemensamt tidigt urfinskt šämä. Till denna form föreslog 

Tunkelo redan vid sekelskiftet en etymologi, som utgår från ett (ur)baltiskt 

žeme, jfr litauiska žemé och lettiska zeme '(lågt) land'. 

 

Eftersom de tidigaste baltiska lånorden tros ha kommit in i det finska språket vid ca 2500 – 

2100 f. kr. och påverkat det finsk-ugriska urspråket i Finland under senare delen av perioden, 

innebär det att samernas sápme(laš) ’same’ och finnarnas hämä(läinen) ’tavast’, har ett 

”ljudlagsenligt” samband och därmed hög ålder.84 Den rekonstruerade tidiga urfinska formen 

šämä, som i ursamisk tid lyder: šǡmǡ, utgör den språkhistoriska grunden för Sápmi.85 Genom 

lån och återlån kan folkslagsnamn på ett komplicerat sätt överföras mellan olika folkgrupper 

och språk, vilket ursprunget kring och språkutvecklingen av ordet Sápmi visar på.86 

Korhonen och Winsa hävdar att Sápmi är en term som används av samerna själva för det 

samiska bosättningsområdet och att termen numera brukas allt oftare i svensk text, och det vill 

säga på 80-talet när deras bok utkom: språkliga och kulturella gränser i nordskandinavien.87 

Enligt Historikern Lilian Ryd och juristen Tomas Cramér började Sápmi användas under 1970-

talet. 

Historikern Veli-Pekka Lehtola hävdar att Sápmi började användas som generellt koncept i och 

med samernas politiska mobilisering under 1800-talet, som var en reaktion på att 

majoritetsbefolkningen fick mer övertag och det samiska folket upplevde deras möjlighet till 

uppehälle försvagas; detta särskilt i och med att samiska områden började delas upp regionalt.88  

 

                                                 
83 Korhonen och Winsa. Språkliga och Kulturella Gränser i Nordskandinavien, 87. 
84 Ibid 85 
85 Ibid 87 
86 Ibid 91 
87 Ibid 84 - 85 
88 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 46. 



16 

 

Territoriell historia 

Såsom Korhonen och Winsa påpekar är Sápmi ett mycket gammalt begrepp, och likaså har det 

traditionella samiska bosättningsområdet en lång historia i koppling till det samiska folket. Det 

område som Sápmi idag betecknar kom att övertas successivt av olika stater under en tidsperiod 

på några hundra år.  

Cramér och Ryd påpekar att det ibland hävdas att samerna varit ett kringströvande nomadfolk 

och därmed inte besitter några papper på sitt förflutna, samt att detta lyfts fram som en orsak 

till att samerna fråntagits marker och rättigheter.89 Men rättshistoriska fakta visar däremot på 

att samerna haft en unikt stark ställning jämförelsevis internationellt med många av världens 

andra urbefolkningar; det eftersom samerna har en juridisk dokumentation som saknar 

motstycke jämförande med många andra ”ursprungsbefolkningar”.90 I arkiven finns det sju 

sekel av skriftlig dokumentation som behandlar samiska rättigheter. De är i form av kungliga 

brev, fogdeinstruktioner, skattelängder över lappskatteland och lappbyar, lagar, föreskrifter, 

förordningar och domstolsutslag.91  

Vid 1300-talet behandlades samerna av de vid makten bättre än övrig allmoge i vad som idag 

utgör Sverige, bland annat i form av skattelättnader. Samerna införskaffade värdefulla 

handelsvaror och stod för transport; därför ansågs samerna vara viktiga för de vid makten; det 

var därför viktigt att upprätthålla en god relation.92 Men redan under 1300-talet började svenska 

kungar hävda rätt till områden norr om Hälsingland och uppmuntra kolonisation. Därefter 

skedde kolonisationen långsamt och successivt under de följande århundradena,93 för att sedan 

trappas upp vid 1600-talet med löften till befolkningen om bland annat skattelättnader för de 

som därefter valde att bosätta sig längre norrut; exempel på detta är Lappmarkplakaten från 

1673 och 1695.94  

 

Gränsdragningar inom det traditionella samiska bosättningsområdet  

Olika gränsdragningar av det traditionella samiska bosättningsområdet har påverkat det 

samiska folket under flera hundra år. En viktig handling på samiska rättigheter är bland annat 

                                                 
89 Crámer och Ryd. Tusen år i Lappmarken, 7. 
90 Ibid 8 
91 Ibid 7 
92 Ibid 20 
93 Ibid 168 - 170 
94 Ibid 110 
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Lappkodicillen, som skrevs i och med gränsdragningen mellan Sverige och Norge 1751.95 

Cramér och Ryd skriver att som tillägg till 1751 års gränstraktat stadfästes Lappkodicillen. 

Lapprätten, var samernas egen domstol vid tiden, vars bestämmelser fanns medtaget i 

kodicillen.96 Lappkodicillen reglerade samernas rätt till att flytta över den riksgräns som 

upprättades. Enligt kodicillen skulle samerna ha rätt att använda markerna till sitt uppehälle och 

för sina renar i ”evig tid framöver”, även att de skulle bemötas vänligt i både krigs- och 

fredstider. Det betonades dessutom att samerna inte skulle betala skatt till mer än ett rike.97 

Historikern Lars Elenius menar att denna gränsuppdragningen påverkade samerna och dess 

näring i allra högsta grad, det gjorde även gränsdragningen mellan Sverige och Finland 1809, 

samt den gränsuppdragning som gjordes kort därefter mellan Norge och Ryssland.98 I och med 

1809 års krig mellan Ryssland och Sverige förlorade Sverige Kemi-Lappmark som i och med 

den nya gränsdragningen blev en del av det ryska storfurstendömet Finland.99 

Lappkodicillen som dokument blev omtalat som ett frihetsdokument för samerna under mitten 

av 1800-talet.100 När de reste den rättsliga kampen under 1960-talet mot exploatering av mark 

och miljö fick Lappkodicillen en symbolisk betydelse inom samisk miljö. Dåtida 

Sameombudsmannen Tomas Cramér och tidigare ledaren för SSR Israel Ruong, lade fram 

kodicillen under 60-talet som det viktigaste bevarade samerättsliga dokumentet; detta uttrycktes 

i samband med den sjätte nordiska samekonferensen i Hetta, 1968. Ruong hävdade att 

Lappkodicillen är det äldsta dokumentet som påvisar en verklig kodifiering av samernas 

rättigheter. Kodicillen gäller gränsförhållanden, vilket är av vikt för renskötseln och 

renskötande samer, men även för sjösamerna och jordbrukssamerna. Under de efterkommande 

åren, efter 1968, brukades kodicillen som en symbol som skulle legitimera rättskrav för hela 

den samiska befolkningen.101 

Under senare hälften av 1800-talet drogs nya gränser som påverkade många samers livshållning 

negativt. Avstängningen vid vissa gränser hade också en negativ inverkan.102 År 1855 började 

den svenska staten sätta etiketten ”kronomark” på lappbyars och nybyggares ägor, i syfte att ta 

                                                 
95 Crámer och Ryd. Tusen år i Lappmarken, 178. 
96 Ibid 176 
97 Lars Elenius. Nationalstat och minoritetspolitik: samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande nordiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2010, 86 – 87. 
98 Elenius. Nationalstat och minoritetspolitik, 87 – 88. 
99 Ibid 178 
100 Dieđut. Steinar Pedersen. Lappekodisillen i Nord 1751 – 1859. Fra grenseavtale og sikring av samenes 

rettigheter til grensesperring og samisk ulykke. Kautokeino: Sámi allaskuvla, 2008, 3. 
101 Diedut 1989:1. Lappkodicillen i Nord 1751 – 1859, 4.  
102 Crámer och Ryd. Tusen år i Lappmarken, 178 – 80. 
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över skogsmark som successivt under 1800-talet fått ett ökat ekonomiskt värde. Enligt lag 

skulle markövertagande av staten från en annan ske genom domstolsbeslut om expropriation 

och då mot en skälig ersättning, eller konfiskation genom att ta mark utan att betala ersättning; 

men det skulle genomföras enligt gällande lag. Enligt Cramér och Ryd innebar 

”kronomarksprocessen” att staten förvärvade mark i Lappland utan rättsligt stöd. Vid 1860-

talet hade staten utan rättsliga processer eller utredningar fullbordat målet med att Lappmarken 

och skattefjället skulle betraktas som kronojord; det med hjälp av länsstyrelserna som aktiv 

part. Istället för att skriva ”skatte-” som innebar att marken var självständigt ägd, började 

tjänstemän skriva ”krono-” på mark i skattelängder och jordeböcker under statligt inflytande 

men även på eget initiativ. Dessa nedskrivna ändringarna i jordeböckerna blev bestående trots 

deras orättsliga grund.103 År 1867 upprättades även en odlingsgräns som skapades för att skydda 

lappbyars ensamrätt till fjällskogarna och fjällen, samt de näringar som samerna bedrev där, det 

vill säga: renskötsel, jakt och fiske.104 Den mark som det traditionella samiska 

bosättningsområdet utgör har genom flera århundraden gjorts anspråks på, och det dåtida 

boende samiska folket har trängts undan till förmån för nybyggare och som följd av 

makthavares behov av anspråk på markerna.  

 

Sveriges politiska hållning gentemot ursprungsfolk och minoriteter  

Historikern David Sjögren skriver att assimilerings- och segregeringspolitik karaktäriserade 

Sveriges politik från 1890-talet till 1960-talet. Nationalismen, som innebar strävan efter 

kulturell homogenitet och standardisering, inspirerade till göra majoritetsspråket och 

majoritetskulturen normen i Sverige. I och med strävan mot en mer sammanhållen minoritets- 

och invandringspolitik innebar det att den generella politikens beslut präglades av detta 

förhållningssätt och syftade därför till att underlätta minoriteters integration i det svenska 

samhället. Avvikande grupper skulle inlemmas i majoritetskulturen för att betraktas som 

fullvärdiga medborgare.105 I mitten av 60-talet började minoritetsgruppers missnöje över den 

förda politiken uppmärksammas. Integration ställdes fram som motsats och alternativ till 

                                                 
103 Crámer och Ryd. Tusen år i Lappmarken, 180. 
104 Ibid 181 
105 David Sjögren. Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande 

utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913 – 1962. Umeå: Institutionen för idé och samhällsstudier, 

2010, 30. 
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assimilation; där integration syftar till att minoritetsgruppen inlemmas i majoritetssamhället, 

men, behåller vissa språkliga samt kulturella egenheter.106 

 

Minoritet 

Vilken definition som antas i lagen om vem som tillhör vilken etnisk grupp kan variera mellan 

olika länder.107 Thomas Hylland Eriksen definierar minoritet, som en grupp som till antalet är 

mindre i jämförelse med resten av samhällets befolkning, och vidare klassas en minoritet som 

en etnisk kategori.108 Han hävdar att minoriteter bara existerar i förhållande till majoriteter och 

vice versa, samt att deras förhållande påverkas av de relevanta systemgränserna, vilka han 

påstår nästan alltid är i form av statsgränser i den moderna världen. Om gränserna förändras, 

förändras relationen mellan minoritet och majoritet som följd. Grupper som utgör en majoritet 

i ett område eller land, kan vara minoriteter på andra håll i världen. Om en majoritetsgrupps 

territorium innesluts i ett större system kan de gå från att utgöra en majoritet till att bli en 

minoritet.109 Minoritetsgrupper är inte mer homogena än övriga kategorier av människor. Det 

kan finnas viktiga skillnader i åsikter och värderingar inom en minoritet.110 

I förhållandet mellan en majoritet och en minoritet kan andra aktörer, utöver dessa två, utgöra 

en viktig part; Eriksen hävdar att inom många konflikter mellan en majoritet och minoritet kan 

en tredje part spela en viktig roll i sammanhanget. Om en ”ursprungsbefolkning” är underlägsen 

vad gäller militärt och politiskt kan de förlita sig på internationellt stöd.111  

 

Ursprungsfolk 

Samerna är Sveriges ursprungsfolk sedan 1977.112 Termen ”ursprungsbefolkning” används 

inom antropologin för att beskriva en icke-dominerande grupp inom ett visst avgränsat område, 

som har mer eller mindre erkända anspråk på ursprunglighet.113 Ursprungsbefolkning används 

ofta synonymt med ursprungsfolk och urfolk.114 ”Ursprungsbefolkningar” behöver inte ha varit 

                                                 
106 Sjögren. Den säkra zonen, 30 – 31. 
107 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 84 – 85. 
108 Ibid 151 
109 Ibid 152 
110 Ibid 177 
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112 ”Samer”, i Nationalencyklopedin, tillgänglig: 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer, (hämtad: 2018-06-10) 
113 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 156. 
114 Johansson, Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet?, 31. 
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”först på plats”, utan ”ursprungsbefolkningar” definieras som icke-statsbärande människor, och 

är alltid förknippade med ett icke-industriellt produktionssätt. Det betyder inte att ursprungsfolk 

aldrig ingår i industriella produktionssätt, utan att den livsstil de företräder gör dem särskilt 

utsatta för moderniseringen och staten. På så sätt har ursprungsfolk vanligtvis varit utsatta för 

förtryck.115 Den vanligaste formen av konflikt mellan staten och ursprungsfolk handlar om 

territoriella rättigheter.116 

Samernas status som ursprungsfolk 

Riksdagen uttalade 1977 att samerna är ett urfolk, som har folkrättsliga krav på en kulturell 

särbehandling i Sverige.117 Internationellt har rättigheter formulerats gällande urfolk som 

antagits till viss del av svenska staten, men det finns även vissa formuleringar som inte antagits. 

Ramkonventionen avser att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna gällande 

individer som tillhör nationella minoriteter. Artikel 7 i ramkonventionen, lägger särskilt fokus 

på rättigheter som innefattar förenings-, yttrande- och religionsfrihet, dessa är rättigheter som 

redan skyddas av andra konventioner som exempelvis Europakonventionen om mänskliga fri- 

och rättigheter. Till skillnad från Europakonventionen nämner Ramkonventionen också positiv 

särbehandling av nationella minoriteter, med särskild betoning på vad som anses ha särskild 

betydelse för nationella minoriteters identitet, som traditioner, kulturarv och språk. 

Ramkonventionen är ett skydd för nationella minoriteter och därmed en artikulation samt en 

förstärkning angående minoriteters rättigheter inom den internationella diskursen. 

ILO-konventionen nr 169 och FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter har spelat en 

särskild roll inom den process som med tiden resulterat i samernas stärkta position 

internationellt.118 Den äldre ILO-konventionen nr 107, avsåg att förorda assimilering av 

ursprungsfolken, men den nya ILO-konventionen nr 169 från 1989 syftar till att främja respekt 

och skydd för ursprungsfolkens seder och bruk, samt deras markrättigheter och naturresurser. 

ILO-konventionen nr 169 betonar värdet av att ursprungsfolk ska ha rätten till att inkluderas i 

de sammanhang och processer som påverkar dem. Inom denna konventionen finns så kallade 

positiva rättigheter, vilka innebär att staten har en skyldighet att agera men också nyttja sina 

egna resurser för att tillgodose dessa rättigheter. I konventionen uppmuntras det uttryckligen att 

staterna borde utöva en positiv särbehandling av sitt egna ursprungsfolk. Under 
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revideringsarbetet av konventionen kom tydliga krav på rätt om självbestämmande för 

ursprungsfolk, men dessa krav fick inget resultat i den slutliga produkten vilket föranlett ett 

visst missnöje bland ursprungsfolk gällande ILO-konventionen nr 169; eftersom 

konventionstexterna inte hänvisar till rätten till självbestämmande för ursprungsfolk.119  

De tre huvudområdena inom FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter: rätten till 

självbestämmande, landrättigheter och kollektiva rättigheter, blev det i slutändan ingen enad 

position kring. Trots det antogs deklarationen för omröstning i Människorättsrådet, och vidare 

till Generalförsamlingen.120 Deklarationen har ändå blivit det som ursprungsfolken eftersträvat, 

och därtill följer många punkter den diskurs som ursprungsfolk artikulerat kring sin status och 

sina rättigheter. I artikel 3 bland annat, så återfinns ett uttryck för en central rättighet för 

ursprungsfolken, denna slår fast ursprungsfolks rätt till självbestämmande, men i artikel 4 finns 

formuleringar som lämnar öppet för olika tolkningar vilket kan inskränka den tidigare nämnda. 

Stater kan efter tolkning av artikel 4 inskränka rätten till självbestämmande genom att endast 

omfatta autonomi för dess ursprungsfolk på en miniminivå, men artikel 4 kan även tolkas till 

förmån för att utöka autonomin för dess ursprungsfolk.121 Deklarationen antogs till sist 13 

september 2007 av FN:s generalförsamling.122 

Trots vidare arbete kring ännu ouppfyllda krav, har samerna som grupp utökat sitt 

internationella inflytande. Från att vid slutet av andra världskriget i stort sett inte inneha någon 

position alls inom det internationella systemet, har samerna under de efterföljande 25 åren 

etablerat sig som samtalspart i FN när det gäller just formuleringen av rättigheter som gäller 

deras speciella situation av att vara ett koloniserat folk utan möjligheter till avkolonisering, som 

inte varit möjligt tidigare för andra koloniserade folk i likartade situationer.123 

 

Svenska statens relation till samerna som ursprungsfolk 

På den internationella nivån har målet för ursprungsfolk varit att kunna påverka sin folkrättsliga 

ställning och de rättigheter de har. Men i slutändan är det alltid med respektive stat de måste 

förhandla om hur dessa rättigheter ska förverkligas. Flera internationella 

samarbetsorganisationer som exempelvis FN, kan genom sitt inflytande utöva en viss press på 
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sina medlemmar att följa de riktlinjer som beslutas om internationellt, men makten är främst i 

varje stats egna händer då det gäller vad staten betraktar som sina egna nationella 

angelägenheter; särskilt så länge som stater med ursprungsfolk inte tillträder ILO-konvention 

nr 169.124 Staters motvillighet till att vilja ratificera ILO-konvention nr 169, förklarar Johansson 

kan bero på att stater i och med godkännandet av konventionen lämnar ifrån sig makt över 

rättigheter som staterna uppfattar som starkt sammanlänkade med dess egna suveränitet. Stater 

strävar istället till att bibehålla kontrollen över ursprungsfolkens rättigheter inom ramen för den 

egna nationella lagstiftningen.125  

 

Samerättsutredningen 

Samerättsutredningen fokuserade på samernas folkrättsliga ställning och färdigställdes 1986. 

Utredningen syftade till att fastställa om samerna kunde anses vara ett folk i enlighet med artikel 

1 i de båda konventionerna om mänskliga rättigheter från 1966, och således omfattas av folkens 

bestämmanderätt eller huruvida man var att betrakta som en minoritet i enlighet med artikel 27 

i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Med andra ord, var syftet att få det 

fastslaget om samerna var ett ”folk” i konventionens mening, vilket var av intresse för både 

samerna och de stater som berördes av frågan.126 

Slutsatsen för Samerättsutredningen blev att samerna ”förmodligen” inte är att betrakta som ett 

folk i den folkrättsliga meningen att de har rätt till självbestämmande, och detta påstående 

basera på ett relativt stort antal redovisade folkrättsliga dokument.127 Bland annat kom 

Samerättsutredningen fram till att det samiska bosättningsområdet inte är territoriellt avskilt 

från kolonialmaktsstaterna i fråga, utan deras gränser genomgår området. Det hävdas av staterna 

att även om det förts en uttalad kolonisationspolitik har området inte kallats för ”koloni”, utan 

ansetts vara en del av de nordiska ländernas territorium.128 Kolonialism avgränsas till att enbart 

omfatta situationer där området som koloniserats inte faller inom gränserna eller angränsar till 

staten som koloniserat det – detta benämner Johansson som ”Saltvattenskolonialism”.129  
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Exploatering av naturen och Alta-konflikten 

Exploateringen, främst under 1900-talet, av markerna som nyttjats av samerna har orsakat 

konflikter mellan samerna och staten i olika länder. Det tydligaste exemplet, och det mest 

uppmärksammade kan vara Alta-konflikten.  

Vattenkraftsutbyggnationer, som inleddes på 1930-talet, inkluderade byggandet av större 

dammar, vilket orsakade stora skador på miljön. Detta påverkade livsvillkoren för många 

samer. Fram till 1970-talet hade omkring 60 dammar byggts i Norge som gav elektricitet. I 

Sverige byggdes också dammar ut som resulterade i att stora arealer översvämmades, detta 

förstörde renbetesmarker som många var beroende av för sin försörjning. Även i Kola-regionen 

påverkade miljörelaterade katastrofer alla de som var beroende av naturen för sin försörjning. I 

Finland planerades och byggdes lokka-porttipahta-dammen under 1950-talet, som störde 

naturen i det omkringliggande området. Likaså hade turistanläggningar och den snabba 

teknologiska utvecklingen en negativ inverkan på naturen och således på livsförsörjningen av 

de som var beroende av naturen för denna. Under 60-talet inleddes demonstrationer mot 

utbyggandet av dammar i Sverige och Norge. Den största demonstrationen, och den mest 

välkända, är en flerårig konflikt kring Altaälven; konflikten varade från 1968 till och med 1982. 

För samerna handlade det om att få bestämma över användningen av sina egna områden. De 

hänvisade till lappkodicillen från 1751, där Norge och Sverige garanterat rättigheter till samerna 

över samernas områden. Utifrån samernas perspektiv kunde dessa äganderättigheter inte 

upphävas någonstans i Sápmi. Samerna krävde erkännande över att vara Norges ursprungsfolk 

i den norska grundlagen, samt att deras ekonomiska och sociala grunder skulle beskyddas. 

Samers rätt till land och vatten skulle bli förtydligade. Samiskan och samisk kultur skulle också 

ges officiell status. I och med Altakonflikten uppmärksammades dessa krav och den norska 

staten kunde inte längre ignorera kraven på det sätt som de hanterat det förut.130 De politiska 

följderna av Altakonflikten ledde till att Norge ändrade sin officiella ställning gentemot 

samerna. Efter konflikten var den norska staten tvungen att agera eftersom att dess rykte 

angående minoritetsangelägenheter hade skadats internationellt, vilket resulterade i att kraven 

ställda från samerna togs hänsyn till vid efterkommande beslut om lagstiftning. År 1988 
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erkändes samerna som ett ursprungsfolk i den norska grundlagen, och ett år senare bildades 

Sámediggi, det vill säga Sametinget, i Norge.131 

Demonstrationslägren utrymdes i januari 1981, och konstruktionen av dammen fortsatte efter 

utrymningen. Brutaliteten använd av polisen gentemot demonstranterna öppnade ögonen för 

många, särskilt för unga samer; och detta ledde till uppvaknandet av en samisk identitet för 

många.132 

För att samernas motstånd skulle ha möjlighet att lyckas var de tvungna, enligt Eriksen, att 

mobilisera stöd utifrån; det vill säga i prakten från det omgivande norska samhället. Han skriver 

att samerna är beroende av en medlare, liksom andra grupper i likartade situationer är beroende 

av en medlare mellan olika etniska grupper som kan förmedla deras intressen i det omgivande 

samhället. Denna form av politiska medlarverksamhet kan förbättra minoriteters ställning i det 

omgivande samhället. Trots att den ansträngningen misslyckades med att stoppa Altaälvens 

utbyggnad, spelade samernas motstånd mot Altadammen en avgörande roll för 

sammansmidningen av en samisk identitetskänsla. Detta lade grunden för bildandet av ett 

samiskt parlament inom den norska staten år 1989. De förbindelser som upprättades stärkte 

samernas nätverks och sammanslutningsaspekter till varandra, samt till norska politiska 

organisationer och oberoende organisationer, och även till andra ursprungsfolk runt om i 

världen.133  
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Resultat 

”Sameland” och ”Sameätnam” 1965 – 75 

Under perioden 1965 – 1975, används inte begreppet Sápmi i Samefolket. Utan begreppen 

Sameland och Sameätnam, i olika stavningsvariationer, används för att beteckna det 

geografiska område som även Sápmi motsvarar.  

 

“Sápmi” introduceras, ca 1975 – 81 

Under perioden 1965 – 1984, nämns begreppet Sápmi för första gången i Samefolket år 1975; 

med stavningen: ”Sábmi”. Begreppet används i en dikt på nordsamiska som var insänd till 

Samefolket, och i dikten står följande: ”Sábmi sámi vuos’tái læ”134 – vilket kan översättas till: 

Sápmi är för samerna, även om dom är få.135 Andra gången begreppet ”Sábmi” återfinns är 

också i en text på nordsamiska. I den texten uppmärksammas den nya samiska kartan över 

Sápmi med samiska platsnamn.136 Den tredje gången ”Sápmi” återkommer är 1977, i ett 

reportage om den nationella ”indiantidningen” Akwasasne Notes i Nordamerika. Den tidningen 

beskrivs produceras och sättas samman av Mohawk-folket i St Rigisreservatet. Författaren till 

reportaget fick följa med till en jaktstuga där all skissering och redigering för Akwasasne Notes 

utförs; där det också fanns samlat material om ”urbefolkningar” världen över, bland annat om 

samerna; ”På väggarna hänger plakat om olika folk och snart kommer Sábmi, vår samiska karta, 

att visa vårt territorium.”137 

Följande år – 1978, nämns ”Sapme” ytterligare en gång, och artikeln lyfter fram en del av texten 

till vad som kallades för den: ”Lappska Ungdomsmarschen” varvid ”Under Sapme standar, om 

ditt hjärta där är med.” infogas.138 Det påpekas även att texten till hela sången trycktes i första 

numret av ”Samefolkets egen tidning” för året 1905.139*  

Sedan dröjer det fram till 1980 innan Sápmi återkommer, då i meningen ”et mon lean sapmi” i 

en artikel på svenska om identitetsbegrepp och dess användning.140 I ett senare nummer av 

Samefolket vid samma år, finns en notis som presenterar de som erhållit kulturmedel utfärdat 
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av Nordiska Samerådets arbetsutskott. Pengar tilldelades bland annat till ett projekt med 

namnet: ”Sápmi lottaźan”.141 

Påföljande år – 1981, beskrivs det i korthet om ett byggnadsprojekt som pågått i ”finska 

Sápmi”.142 I ett senare nummer för året finns en artikel som handlar om konstnärsskaparen och 

artisten Nils-Aslak Valkeapää, och att dennes konsert kallas för ”Sápmi lottazan”.143 

Följande år, lyder rubriken till en artikel på nordsamiska: ”Sápmi sámi vuosta”144, vilket kan 

översättas till: Samer mot samer. Texten som följer rubriken handlar om en intern politisk kritik 

mellan samisk ungdom, SSR och Samefolket.145  

 

”Sápmi” – ett etablerat begrepp, ca 1982 – 84 

SSR: 1982 

Första gången Sápmi nämns i samband med SSR:s landsmöte i Samefolket i en svensk text, är 

1982. Rubriken lyder: ”Sápmi – sameland och samefolk”, vilket också är temat för det då 

kommande landsmötet som är planerat att hållas i Idre.   

 

Landsmötets förläggning till Idre torde kunna uppfattas som en samisk 

manifestation på att samelandet sträcker sig ner till Idre i Sverige, en samisk 

manifestation utmanad av de samhällskrafter som i Idreområdet hårdexploaterar 

ursprungligt renbetesland för kommersiella syften.146  

 

Nästa gång Sápmi nämns är i efterföljande utkomna nummer, där i återgivandet av SSR:s 

landsmötet som just ägt rum i Idre.147 I öppningstalet för landsmötet används Sápmi av Nikolaus 

Stenberg, SSR:s ordförande, som lyfter fram olika problem kopplade till exploatering av 

marker; bland annat nämns Alta i sammanhanget. Stenberg lyfter fram att en särskild ”samelag” 

borde instiftas med samerna som folk som sin utgångspunkt; och att en sådan lag, tillsammans 

med viss vetorätt vad gäller större exploateringar är ett fullföljande av löften som givits till 

samerna av svenska staten. En jämförbar situation beskrivs vara Altakonflikten i Norge, där det 
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rådande läget utlöst konflikten och att därför upplevs en brytpunkt vara nära även för samerna 

i Sverige. Han belyser samisk identitetskänsla, utrymme för sin kultur, och att alla samer ska 

kunna känna sig delaktiga i kampen för detta; att även dessa är grundläggande för vad han 

benämner som: ”visionen sápmi, sameland – samefolk”.148 

Vidare i en annan text om landsmötet lyder rubriken: ”Sameföreningar juridiskt obefintliga”, 

och det när det gäller rätten till land och vatten. Målsättnings- och handlingsprogram beskrivs 

ha antagits för att lösa problemet. Det betonas att samebyn och sameföreningen är likvärdiga 

medlemmar och har på så sätt samma värde. 

 

Det kan tyckas vara kanske en onödig passus, men vi vet att många aktiva i 

sameföreningar upplevt sig arbeta i det obemärkta tysta och ibland kanske själva 

också ifrågasatt värdet av sina insatser i det stora hela, för samekulturen. (…) Vi 

har inte antagit ett program för programmets eget skull. Det är samerna i hela 

Sápmi som skall vara betjänta av det. Även om vi arbetar med det här i Sverige, 

så får vi aldrig glömma, att det som händer med oss samer här i Sverige 

påverkar samernas situation i hela sameland, i hela Sápmi. 

 

Även i resterande delar av texten uppdagas problem angående exploatering av marker som 

påverkade samiska näringar och levnadssätt. Att om sameföreningen var den som bedrev olika 

typer av ekonomisk verksamhet inom samebyns territorium, skulle det bidra till att samerna 

själva kunde ianspråktaga sina egna marker och därigenom få sakargument mot ”all utifrån 

kommande planerad exploatering av samernas land.”149  

 

SSR: 1983 

År 1983, börjar Sápmi nämnas alltmer frekvent och i skilda sammanhang, men nämns 

fortfarande som mest frekvent i och med SSR:s uttalanden. Bland annat i SSR:s hälsning till 

FN, då organisationens generalsekreterare Javier Perez de Cuellar var på besök i Sverige under 

det dåvarande året.  

Vi begagnar tillfället att hälsa Er välkommen till Sápmi – samernas land (…) Vi 

är ett folk med ett eget bosättningsområde, ett eget språk och en egen kultur- och 

samhällsstruktur. Vi har under historiens lopp funnit vår bärgning och levat i 

Sápmi. 

                                                 
148 Samefolket 1982:6, 3 – 5. 
149 Ibid 12 
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I hälsningen betonas också att som ”ursprungsbefolkning” och etnisk minoritet har samerna 

hävdvunnen rätt till land och vatten. Det uttrycks att den dåvarande rådande lagstiftningen och 

bestämmelser kring ”ursprungsbefolkningar” och etniska minoriteter, inte ger tillräckliga 

garantier för dessa. Samerättsutredningen sägs också vara planerad vilket ses som ett 

tillmötesgående gentemot samers krav på den svenska staten. Hälsningen är även undertecknad: 

”Sápmi i april 1983”.150  

I nummer 6 för 1983, återges öppningstalet för SSR:s landsmöte, där Nikolaus Stenberg säger 

att: ”De värden det samiska samhället, Sápmi, står för bär längre än de materialistiskt-

kortsiktiga värden och bedömningar majoritetssamhället står för.” 

 I talet uttrycks det vidare att förändringarna är stora och att ”exploateringsvågorna väller in 

över Sápmi.”, och att detta är mest påtagligt vad gäller energiutvinningen. Artikeln återger 

hävdandet om att i århundraden har ”vi (samerna) varit exportörer av råvaror, och att nu ska vi 

även bli transportörer av energi.”151 Fortsättningsvis återges Landsmötet i samma nummer där 

det diskuteras angående samerättsutredningen, och i Resolution A uttrycks följande: ”samerna 

sträckte ut en hand till den svenska staten för att ge staten tillfälle att återställa trovärdigheten i 

statens samepolitik och göra en grundlig utredning om de samiska rättigheterna som folk”. Det 

ställdes krav på mötet om en gemensam utredning där samerna och företrädare för staten fastslår 

den rättsliga och kulturella grunden för Sápmi.152 Vidare i resolution C, hävdas det att ”staten 

– här och nu kan återgälda något av de enorma värden som tagits och tas från Sápmi”. Begreppet 

Sápmi används vid upprepade tillfällen i detta avsnitt.153 

Tre nummer senare, i en artikel om SSR:s sammanträde i augusti 1983, återges: ”Jag vill uttala 

vår glädje över att detta – om än korta – sammanträde kommer till stånd och får samtidigt hälsa 

utskottet välkommet till Sápmi.” Resterande text som efterföljer ovanstående handlar om 

uppmuntran till respekt för samernas rättigheter som folk och för samisk näring och kultur. 

Skogsbrukets verksamhet i renskötselområdet och verksamhetens negativa påverkan på 

området är enligt Samefolkets återgivande ett genomgående tema på sammanträdet.154 

 

                                                 
150 Samefolket 1983:4, 24. 
151 Samefolket 1983:6 (extranummer), 4. 
152 Ibid 10 
153 Ibid 11 
154 Samefolket 1983:9, 4. 
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SSR: 1984 

I återgivandet av SSR:s 1984 års landsmöte beskrivs mötet handla om trygghet i de samiska 

näringarna. Nikolaus Stenberg säger i öppningstalet att det är: ”förpliktande och inspirerande 

att landsmötet äger rum i denna del av Sápmi”. Det eftersom landsmötet hålls i Vilhelmina, och 

det hävdas att Elsa Laula inspirerade till bildandet av Vilhelmina-Åsele sameförening; men hon 

inspirerade också det samiska folket att bedriva en kamp för att förbättra medvetandet och 

stärka samernas situation. I öppningstalet uttrycks också att skapandet av 

sysselsättningstillfällen i koppling till exploatering i Sápmi – i inre Norrland, legitimerar denna 

exploatering och enbart ger kortsiktiga arbetsmöjligheter.155 

Sápmi begreppet används vid flera olika tillfällen i samma nummer, och ett flertal gånger i 

samband med SSR:s landsmöte. Det skrivs bland annat att: ”Samerna är en urbefolkning inom 

sitt område – Sápmi”. Detta avsnitt behandlar också det återkommande ämnet om exploatering 

av samiska marker. Det formuleras en jämförelse där samerna har en ”småfolkskamp” liksom 

andra i världen, men dessa övriga i världen till skillnad från samerna får stöd av nordiska 

regeringarna. ”Vi är ett folk med självbestämmanderätt enligt internationella folkrättsliga 

principer, traktat och deklarationer”, betonas det.156 I en av de övriga artiklarna som behandlar 

landsmötet, i samma nummer, lyfter fram att det är viktigt att skapa förutsättningar för samisk 

bosättning i Sápmi enligt SSR.157 

SSR krävde också ett skogspolitiskt program, baserat på ett flertal principer. Bland annat 

betonas det att samerna är en ”urbefolkning i sitt eget land” med folkrättsliga rättigheter, att 

Sverige därtill är skyldig att följa de ratificerade internationella konventionerna gällande 

mänskliga friheter och rättigheter. Samt att regeringsformen 1 kap 2§ ger samerna och 

renskötseln vissa garantier som måste följas upp beträffande skogspolitiken, att rennäringslagen 

förbjuder ändrad markanvändning, ger skydd för flyttningslederna och har en allmän 

skyddsgaranti för de samiska näringarna. Det hävdas att samepropositionen (1976/77:80) 

erkänner samerna som ”ursprunglig befolkning i sitt eget land” och uttalar att Sverige därmed 

har särskilda förpliktelser mot samerna, och att i frågor gällande skogspolitiken har uttalanden 

som denna relevans.158 

                                                 
155 Samefolket 1984:7 (extranummer juli), 3. 
156 Ibid 6 – 7 
157 Ibid 19 
158 Samefolket 1984:10, 5. 
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I efterföljande nummer finns en artikel där rubriken lyder: ”Skogarna i Sápmi – ett exempel på 

exploatering, kolonialism och miljöförstöring”. Artikeln refererar till en skrivelse från SSR som 

heter: ”Röster om skogarna i Sápmi, sameland”, som handlar om rennäringens dilemma i fråga 

om storskogsbrukets inverkan på renbetesmarkerna. Det uttrycks att: ”Samerna är en 

urbefolkning i sitt eget land, Sápmi (Sameland)”, och texten går in på samisk historia, vilken 

betonas vara ”Sápmis historia”. För övrigt nämns Sápmi fjorton gånger ytterligare i samma 

artikel som sträcker sig över fyra sidor.159 

I följande nummer, återfinns begreppet Sápmi också i en artikel om just skogsbruket och dess 

inverkan på rennäringen. Olika sameföreningar lägger tryck på SSR att de ska kräva av regering 

och riksdag att de utarbetar ett nytt skogspolitiskt handlingsprogram – och även förbjuder att 

renbetesmarkerna blir föremål för gödsling och kemisk lövslybekämpning.160 

 

Sammanhang där Sápmi nämns utöver SSR:s Landmöten, 1982 – 84 

Utöver sammanhangen om SSR och dess Landsmöten, används Sápmi i ett flertal övriga 

sammanhang i Samefolket från 1982 till 1984. I en artikel om studentutväxling mellan indianer, 

inuiter och samer, finns underrubriken: ”Sápmi – USA”, vartefter det står att Nordiskt Samiskt 

Institut på uppdrag av Nordiskt Samråd, har tagit sig det praktiska arrangemanget av 

studentutväxlingen mellan samer och ursprungsfolk i delstaterna Montana och Alaska; och det 

i syftet att samiska ungdomar ska få mer kännedom om ursprungsfolkens situation i USA.161 

Begreppet förekommer också i en text på norska i ett senare nummer vid 1982. Den artikeln 

handlar om ett nordiskt författarsamarbete, och det återges att under det året hölls ett rådsmöte 

i Reykjavik där författare från Grönland, Island, Färöarna och ”Sápmi” möttes.162 Samt i ett 

extranummer för december 1982 beskrivs det att ”de samiska lärarna i Sápmi” beslutat sig för 

att bilda ett samnordiskt samelärarförbund. Förbundets medlemmar var samelärare från 

Finland, Norge och Sverige.163 

I det första numret för 1983, står det ”Ailu Gaup – har gett ut en diktbok” som rubrik. Han har 

givit ut en diktsamling på norska, och i det korta återgivandet av hans livsbakgrund hävdas det 

att: ”Ailu Gaup har levt ett hektiskt journalistliv i Oslo, innan han återvände till Sápmi.” Ailu 

                                                 
159 Samefolket 1984:4, 24 – 27. 
160 Samefolket 1984:5, 27. 
161 Samefolket 1982:3, 29. 
162 Samefolket 1982:11, 23. 
163 Samefolket 1982:(extranummer december), 14. 
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beskriver diktsamlingen som en hyllning till naturkrafterna, djurlivet, jojken, erotiken och 

dansen; men dikterna skildrar också ett undertryckt folks kamp om sin existens.164 I senare 

utkomna nummer återfinns Sápmi i artiklar om exploatering som inte är samhörande med SSR:s 

arbete eller uttalanden. ”Förutom de påtagliga och brutala intrången, som sker i Sápmi numera 

kontinuerligt, förekommer ett annat intrång smygande. Det är försurningen i naturen.” 

Sammanfattningsvis handlar artikeln om försurade marker som är till följd av utsläpp av svavel 

i luften. Svavlet beskrivs komma tillbaka med regnvatten och snö till mark och sjöar; utsläppen 

har negativa effekter på naturen, men även på djur och växtliv.165 I ett extranummer för mars 

1983, nämns Sápmi i sammanhang för mötet konstnärer – journalister, i Karesuvanto; där syftet 

med mötet var att förbättra samarbetet mellan de båda grupperna. Där uttrycks det att 

förmedling av kulturen sker genom konsten och att ”Konstnärsgruppen i Masi har sedan 1979 

medverkat i cirka 40-tal utställningar i Sápmi och även utomlands”.166 Liksom i ett tidigare 

nummer av Samefolket används Sápmi inom sammanhang för studentutväxling mellan samer 

och inuiter, indianer. Denna utväxling benämns i inledningen som ”Sápmi – USA”.167 Sápmi 

återkommer även i en spalt om utdelningen av ekonomiska medel till olika projekt. ”I 

forskningsprojektet ingår även den planerade gasledningen genom Sápmi.” står det, och att de 

anslagna medlen möjliggör en bred konsekvensanalys av olje- och gasutvinningens effekter på 

miljö och människor i norr.168 I en norsk text används både Sameland och Sápmi synonymt med 

varandra. Rubriken lyder: ”Grønlandsk grafiker i Sameland”. Det beskrivs att kontakten mellan 

samiska och grönländska konstnärer blivit etablerad under de senaste åren - ”fra Grønland til 

Sápmi”. Alta nämns också senare i samma text, då i korthet inom kontexten om samernas liv 

och kamp om att bevara naturen.169 I efterkommande nummer – i en norsk text, skrivs det: ”olje- 

og gassvirksomhet i Sápmi før grunnleggende samiske rettigheter er ivaretatt”. Texten 

behandlar problemet om olje och gasverksamheter i samiska områden, och att NSR – Norske 

Samers Riksforbund, ska ha ett möte med en regeringsrepresentant och det med förhoppningar 

om att komma längre i avklarandet om beslut gällande samiska sändningar i tv och radio.170 I 

en notis om en tidning som heter Fjällglimten, skrivs det: ”i ett bildsvep berättar Börje Pekkari 

om resor han gjort och människor han mött i Sápmi i somras.”.171 I en text som berättar att det 

                                                 
164 Samefolket 1983:1, 36. 
165 Samefolket 1983:3, 12. 
166 Samefolket 1983:(extranummer mars), 14. 
167 Ibid 16 
168 Samefolket 1983:5, 7. 
169 Samefolket 1983:(extranummer juni), 8. 
170 Samefolket 1983:7 – 8, 3. 
171 Samefolket 1983:11, 34. 
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utkommit ett temanummer om samerna i tidskriften Thule – som är en norrländsk kulturskrift, 

heter en utav artiklarna i kulturskriften ”Åskådare i Sápmi” som är skriven av Anne Heikka och 

den behandlar ämnet om samisk teater.172  

Vid övriga sammanhang under 1984 återfinns begreppet Sápmi i början av året i en artikel om 

diskussionen kring att skapa en samisk inköpskommitté för konst och hantverk. Statens 

kulturråd i Stockholm har kontaktat olika samiska organisationer, institutioner och museer för 

att bedriva idén. Det uttrycks följande: ”Denna kommitté skulle göra offentliga inköp av samisk 

konst i hela Sápmi.”173 

Inom temat för konst nämns Sápmi senare under året där rubriken är: ”Samekonstnärer på 

seminarium om konstutbildning”. NKF – Nordiska konstförbundet, har ett förbundsrådsmöte i 

Oslo, där ett nytt förslag läggs fram om att nästa möte bör hållas i Sápmi. ”Den samiska 

sektionen står i sådana fall för första gången som värd för ett förbundsrådsmöte” uttrycks det.174 

Senare under året finns begreppet Sápmi med i en artikel i Samefolket om två skriftserier kallade 

”LASTA och SAPMI”, som är skrivna av samer och handlar om samer. Den ena skriftserien, 

kallad Sápmi, är utgiven av SSR. Därvid följer en förklaring till namnet:  ”Sápmi kan översättas 

med såväl Sameland som samer och samefolket.”175 I efterföljande nummer står det: ”Sápmi 

lottazanb” vilket översätts i notisen till: ”Sameland min lilla fågel” – vilket beskrivs vara 

namnet på ett multimedieprojekt som skulle anordnas och som skulle innehålla bland annat 

jojkning, bild och ljud.176 

 

 

 

  

                                                 
172 Samefolket 1983:12, 16. 
173 Samefolket 1984:2, 24. 
174 Samefolket 1984:6, 12. 
175 Samefolket 1984:8, 33. 
176 Samefolket 1984:9, 30. 
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Tabell över begreppens förekomst per år, i Samefolket 

Årtal Sápmi  Sameland Sameätnam 

1965 0 0 2 

1966 0 3 1 

1967 0 0 0 

1968 0 2 0 

1969 0 1 0 

1970 0 12 1 

1971 0 8 1 

1972 0 8 0 

1973 0 3 0 

1974 0 9 0 

1975 1 17 21 

1976 3 31 10 

1977 1 49 21 

1978 1 52 8 

1979 0 32 23 

1980 2 27 30 

1981 2 57 19 

1982 9 50 6 

1983 20 36 0 

1984 33 38 9 
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Resultatdiskussion 

Som Eriksen hävdar, har olika ”ursprungsbefolkningar”, eller kallat ursprungsfolk, efter andra 

världskriget organiserat sig politiskt för att yrka på att etniska och territoriella anspråk ska 

erkännas av deras respektive stater. Denna typ av politiska organiseringsprocess var som 

tydligast på 70-talet,177 och kommer till uttryck i Samefolket genom användningen av begreppet 

Sápmi och genom de sammanhang begreppet används i.  

Inledningsvis används Sápmi (med stavningen Sábmi) i nordsamiska texter vid skilda tillfällen. 

Första gången är 1975, i åsyftande på området Sápmi och att det uttrycks att området är till för 

samerna – även om dom är få. 178 Dikten uttrycker både territoriell koppling i referens till 

området Sápmi och uppmärksammar därmed samernas tillhörighet till detta geografiska 

område. Lantto hävdar att en del av den samiska identiteten grundar sig på föreställningar om 

ett gemensamt område – det vill säga, Sápmi.179 

I Andra omnämnandet, vid 1976 – skrivs om en karta över Sápmi-området på nordsamiska. 

”Sábmi” – den samiska kartan, 180 och kartan uppmärksammas även ett år senare men då i en 

artikel på svenska.181 Det är samma karta som utgavs av Sámiid Særvi ja Sámi Institutta 1975 

och som är målad av Hans Ragnar-Mathisen. Som konstnär syftar han till att stärka samisk 

identitetskänsla med sin konst.182 Kartans uppmärksammande i Samefolket upplyser läsarna om 

det samiska området, och i relation till omgivande innehåll i tidskriften som under flera 

årtionden mer och mer syftat till att stärka samisk identitet och uppmärksamma att det samiska 

området existerat sedan lång tid tillbaka och fortfarande existerar, faller det naturligt att kartans 

uppmärksammande även faller inom denna kategorin.  

Vid 1978 nämns ”sapme” i en artikel i Samefolket, och att en del av den sångtext som återges 

där, finns i sin helhet publicerad i Samefolkets föregångare, som publicerades 1905.183 

Lapparnas Egen Tidning publicerades i Sverige mellan åren 1904 – 1905;184 dess efterföljare 

blev Samefolkets Egen Tidning som utkom 1918 för första gången, och som senare bytte namn 

till Samefolket.185 Eftersom Sápmi är en gammalt begrepp som funnits i det samiska språket 

                                                 
177 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 10. 
178 Samefolket 1975:11, 279. 
179 Lantto. Tiden börjar på nytt, 8. 
180 Samefolket 1976:2, 57 – 58. 
181 Samefolket 1977:5, 152. 
182 Nevadaart: Nevada Museum of art. “Saami”, tillgänglig:  https://www.nevadaart.org/travels-in-norway-

saami-part-3-of-3/, (hämtad: 2018-04-20) 
183 Samefolket 1978:6, 15. 
184 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 48. 
185 Lantto. Tiden börjar på nytt, 19. 

https://www.nevadaart.org/travels-in-norway-saami-part-3-of-3/
https://www.nevadaart.org/travels-in-norway-saami-part-3-of-3/
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under troligtvis minst två tusen år, 186  och att begreppet också återfinns i en publikation i 

Samefolkets föregångare, är det rimligt att inte helt utesluta att Sápmi eventuellt förekommer i 

Samefolket i samiska texter innan den undersökta perioden, det vill säga innan 1965. Men det 

förekommer inte i varken samiska, svenska eller norska texter i Samefolket mellan åren 1965 – 

1975. Det är tydligt att det blir en avsevärd och tydlig ökning av användningen av begreppet i 

texter på svenska i Samefolket efter 1975, och det särskilt efter 1982.  

 

SSR 

År 1980 och 1981 nämns Sápmi endast två gånger per år. Men i och med SSR:s landsmöte, år 

1982, ökar användningen av begreppet märkbart, både i texter samhörande med SSR, men även 

i artiklar fristående från SSR som publicerades efter landsmötet; och som också behandlar 

liknande ämnen som återfinns i SSR:s uttalanden, som exempelvis det återkommande ämnet: 

exploatering. 

Vid 1982 års landsmöte för SSR berörs olika problem kopplade till exploatering av marker.187 

Samt att exploateringen utgör ett problem eftersom den påverkar samiska näringar och 

levnadssätt.188 Även vid 1983- och 1984 års möten lyfts liknande problem upp. Exploatering 

av marker och dess påverkan på samiska näringar är ett genomgående ämne för debatt på alla 

landsmöten mellan åren 1982 – 1984, där också Sápmi används mer och mer frekvent som 

begrepp för varje år. 

Sedan finns exempel på användningen av Sápmi i sammanhang som berör olika former av 

exploatering av marker, utöver Landsmötena. I en artikel från 1983, skrivs om exploatering i 

formen av försurade marker som orsakas genom utsläpp av svavel i luften, samt att det utgör 

ett problem eftersom det har negativa effekter på naturen, djur- och växtliv.189 Senare under 

året skrivs om utdelning av ekonomiska medel till ett forskningsprojekt som syftar till att göra 

en analys av olje- och gasutvinningens påverkan på miljö och människor i norr.190 Båda 

artiklarna är formulerade efter att SSR:s 1982 års landsmöte ägt rum. Beteckningen Sápmi 

började därmed först användas i politiska sammanhang gällande exploatering av naturen i 

                                                 
186 Korhonen och Winsa. Språkliga och Kulturella Gränser i Nordskandinavien, 84 – 85. 
187 Samefolket 1982:6, 3 – 5. 
188 Ibid 12 
189 Samefolket 1983:3, 12. 
190 Samefolket 1983:5, 7. 
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artiklar på svenska i Samefolket, som inte var direkt kopplade till uttalanden inom SSR – utan 

självständiga, först efter SSR:s landsmöte 1982.  

 

Alta-konflikten och territoriella rättigheter 

Konflikten mellan ursprungsfolk och dess respektive stat har enligt Eriksen, ofta att göra med 

territoriella rättigheter.191 Alta-konflikten lyfts upp på SSR:s 1982 års landsmöte som ett 

exempel på vad som skett i Norge, och att situationen i Sverige riskerar att brisera på ett likartat 

sätt om Sverige inte fullföljer sina förpliktelser gentemot samerna.192 Vid 1983 nämns också 

Alta-konflikten i en artikel som använder begreppet Sápmi i sammanhanget.193 Enligt Lehtonen 

har större delen av 1900-talet präglats av exploatering i olika former som påverkat samiska 

näringar. Byggnationer av större dammar inleddes på 30-talet, och in på 70-talet hade 60 

dammar byggts i Norge. I Sverige hade utbyggnaderna av flera dammar resulterat i 

översvämning av renbetesmarker. På 60-talet inleddes demonstrationer mot utbyggnader av 

dammar i Sverige och Norge – och den största demonstrationen beskrivs vara Alta-konflikten 

som varade mellan 1968 – 1982.194 Sápmi används i Samefolket vid sammanhang kopplade till 

Alta-konflikten, men först i konfliktens absoluta slutskede. Konflikten kring Alta-älven lyfts 

vid båda tillfällena fram som exempel på politisk kamp. SSR lyfte fram exemplet som en 

jämförelse för den politiska spänningen mellan stat och folk,195 och i andra omnämnandet för 

Sápmi i samband med Alta-älven betonas vad som skett vid Alta-konflikten uttrycka samernas 

kamp om att bevara naturen.196 Lehtonen betonar att demonstrationerna mot utbyggnaden av 

dammar handlade för samerna om att få bestämma över användningen av sina egna områden.197 

Detta påstående stämmer med tydlighet överens med vad SSR uttrycker på landsmötena. De 

lägger fram krav om samernas rättigheter, och yrkar för bestämmande över samiska områden. 

Exempelvis utrycktes detta vid 1982 års möte, med förslaget om att om sameföreningarna var 

de som bedrev ekonomisk verksamhet inom olika samebyars områden, skulle samerna själva 

kunna styra mer över sina egna marker och kunna skydda områdena ytterligare från 

                                                 
191 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 157. 
192 Samefolket 1982:6, 3 – 5. 
193 Samefolket 1983:(extranummer juni), 8. 
194 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 72. 
195 Samefolket 1982:6, 3 – 5. 
196 Samefolket 1983:(extranummer juni), 8. 
197 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 73. 



37 

 

exploatering.198 Alta-konflikten lyfts i det skedet fram som ett slagkraftigt exempel på en 

samisk kamp för dess territoriella rättigheter som ursprungsfolk.  

Eriksen framhåller att ibland kan minoriteter försöka förhandla sig till begränsad autonomi i 

exempelvis språkliga eller lokalpolitiska frågor, men kan även återskapa sina identiteter och 

gränser informellt.199 Det kommer till uttryck på Landsmötet 1982, när SSR:s ordförande tar 

upp ämnen som framhålls vara viktiga för ”visionen sápmi” som motsvarar ”sameland – 

samefolk”. Det är ämnen som: den samiska identitetskänslan, utrymme för sin kultur och att 

alla samer ska få vara delaktiga i upprätthållandet av dessa.200 Exempelvis lyfts karaktärer som 

Elsa Laula fram vid 1984 års landsmöte; för att betona hennes aktiva arbete med att inspirera 

det samiska folket att bedriva en kamp för att förbättra medvetandet och stärka samerna i deras 

situation.201 Denna strävan efter att förhandla sig till viss autonomi uttrycks på SSR:s 

landsmöten, och i övriga sammanhang där Sápmi används som territoriellt begrepp. Att Sápmi 

uppmärksammas i Samefolket som tydlig benämning för det samiska området och brukning av 

argumentet om att området tillhör samerna genom historisk hävd visar sig kring resonemangen 

begreppet används inom. Som i SSR:s hälsning till FN:s dåvarande generalsekreterare: ”Vi 

begagnar tillfället att hälsa Er välkommen till Sápmi – samernas land (…) Vi är ett folk med ett 

eget bosättningsområde, ett eget språk och en egen kultur- och samhällsstruktur. Vi har under 

historiens lopp funnit vår bärgning och levat i Sápmi.”202  

 

Samerna som ursprungsfolk och svenska staten 

I återgivanden i Samefolket om SSR:s yrkande om krav på svenska staten att respektera 

samernas rättigheter som ursprungsfolk spelar Sápmi en roll som beteckning på det område som 

samerna vill få mer kontroll över, med stöd av historiska argument som att området och dess 

ursprungsfolk utsatts för kolonialism och marken för exploatering.  

Samernas rättigheter som ursprungsfolk är erkänd internationellt, men som Johansson påpekar 

– är det i slutändan upp till varje nation att fullfölja riktlinjerna eller inte. FN kan utöva vissa 

påtryckningar på sina medlemmar, men kan inte tvinga nationer till att följa de riktlinjerna som 

det beslutas om på internationell nivå.203 Orsaken till Sveriges agerande kan grunda sig på, vad 

                                                 
198 Samefolket 1982:6, 12. 
199 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 155. 
200 Samefolket 1982:6, 3 – 5. 
201 Samefolket 1984:(extranummer juli), 3. 
202 Samefolket 1983:4, 24. 
203 Johansson. Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet?, 169. 
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Johansson förklarar som staters ovilja till att godkänna ILO-konvention nr 169: att dess 

suveränitet riskeras i och med att gå med på sina ursprungsfolks krav; eftersom det kan innebära 

att staten lämnar ifrån sig makt över rättigheter som uppfattas som starkt sammanlänkade med 

dess suveränitet.204  

Sverige valde att möta upp vissa av de krav som samerna begärde, som bland annat uttrycks i 

Samefolket, genom att gå med på att inleda Samerättsutredningen. Slutsatsen blev att samerna 

”förmodligen” inte kan betraktas som ett folk i den folkrättsliga meningen och således inte har 

rätt till självbestämmande.205 Också, förhåller sig Sverige till vad Johansson benämner som 

”Saltvattenskolonialism”,206 som ett argument för att inte behöva gå med på de krav som 

samernas ställer, men som är förankrade i deras rättigheter som ursprungsfolk.  

Det territoriella övertagandet från svenska staten av samiska områden, och påtvingandet av 

svenskt medborgarskap som var en som mest intensiv process under 1800-talet, ledde till 

tydliga motreaktioner vid början av 1900-talet som resulterade bland annat i att föregångaren 

till Samefolket skapades. Tidskriften fungerade då som språkrör för det samiska folket, och den 

fungerade vid den undersökta perioden 1965 – 1984, fortfarande som språkrör för det samiska 

folket. Samefolket uppmärksammar en minoritets och ursprungsfolks situation, rättigheter, 

problem och syftar till att stärka både det samiska medvetandet och övrigas genom främst det 

svenska språket, men även genom det samiska språket och det norska språket. Användningen 

av begreppet Sápmi är samhörande med den samiska etnopolitiska rörelsen som bedrivs vid 

den undersökta perioden, vilket påvisas genom att avläsa en rad olika sammanhang och exempel 

som återfinns i Samefolket. Lehtonen hävdar att Sápmi begreppet började användas i samband 

med att majoritetsbefolkningen fick mer övertag och det samiska folket upplevde sina 

försörjnings och livsmöjligheter inskränkas vid övergången mellan 1800- till 1900-tal.207 Detta 

var vid tiden som Elsa Laula och Torkel Tomasson var aktiva i den samepolitiska 

organiseringen, som började etableras i och med bland annat deras arbete.208 Enligt Lilian Ryd 

började Sápmi som beteckning användas på 70-talet,209 vilket också var en period där arbetet 

för den samepolitiska organiseringen var tydlig, och likaså arbetet för att etniska och territoriella 

anspråk skulle få erkännande av respektive stater.210 Begreppet Sápmi introduceras i Samefolket 

                                                 
204 Johansson. Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet?, 146. 
205 Ibid 150 
206 Ibid 153 
207 Lehtola. The Sámi People: traditions in transition, 46. 
208 Lantto. Tiden börjar på nytt, 299. 
209 Crámer och Ryd. Tusen år i Lappmarken, 16 – 17. 
210 Eriksen. Etnicitet och Nationalism, 10. 
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vid den här perioden. År 1975 nämns det för första gången, och blir vid 1982 ett tydligt 

slagkraftigt begrepp i politiska sammanhang i Samefolket, och det först efter att SSR:s officiella 

användande av begreppet blir återgivet i Samefolkets artiklar. SSR är starkt kopplat till just den 

same-etnopolitiska organiseringen, vilket bekräftas både av tidigare forskning och Samefolkets 

återgivanden av uttalanden inom organisationen om dess politiska arbete.  

 

Mellan åren 1975 – 1984, börjar Sápmi användas i det svenska texterna i Samefolket och 

konkurrerar med ”Sameland” och ”Sameätnam”, som redan använts tidigare i Samefolket för 

att beskriva det samiska bosättningsområdet. Sápmi, motsvarar mer än det geografiska samiska 

bosättningsområdet, eftersom det även motsvarar det samiska folket och betyder att vara 

samisk. Sápmi är en etnonym – det motsvarar ett särskilt geografiskt område, och samtidigt ett 

folk som är anknutet till detta område.211 Ett sådant begrepp, med en sådan symbolik och brett 

innefattande av flera dimensioner i ett ord, är därför användbart i etnopolitiska sammanhang. 

Dess uppkomst i Samefolket vid en period då den samepolitiska rörelsen var särskilt aktiv, och 

i sammanhang för territoriella rättigheter till ett historiskt hävdvunnet område, passar begreppet 

och dess innebörd in med dess slagkraftiga mening.  

                                                 
211 Korhonen och Winsa. Språkliga och Kulturella Gränser i Nordskandinavien, 84. 



40 

 

Sammanfattning 

Sápmi är ett begrepp som geografiskt betecknar det samiska bosättningsområdet, men som även 

symboliserar det samiska folket och att vara samisk. Idag används begreppet i en rad skilda 

sammanhang och är relativt vedertaget. I denna uppsatsen utreds när och hur Sápmi började 

användas i tidskriften Samefolket, samt i vilka sammanhang begreppet förekom. Tidskriften är 

utvald på grund av att den verkat som språkrör i många samiska frågor sedan 1918, och fungerat 

som verktyg i samernas etnopolitiska mobilisering. Studien visar på att inom den undersökta 

perioden, 1965 – 1984, nämns Sápmi för första gången 1975. Innan användes begrepp som 

Sameland och Sameätnam synonymt med Sápmi vad gäller det geografiska området som de 

alla betecknar. Efter 1975 börjar Sápmi användas mer och mer, och på så sätt konkurrerade 

delvis ut Sameland och Sameätnam i Samefolket.  

När Sápmi först nämns inom den undersökta perioden i Samefolket var det i texter på 

nordsamiska, första gången var 1975, och därefter nämndes Sápmi endast ett fåtal gånger per 

år fram till 1982. Efter 1982, i och med texter som återgav SSR:s landsmöte det året, ökade 

användningen av begreppet Sápmi i tidskriften; både i texter som återkopplade till SSR, men 

även i artiklar som var fristående från organisationen. Men användningen ökade först efter 

Sápmis omnämnande i samband med SSR. Sápmi, med dess symbolik är ett användbart begrepp 

i etnopolitiska sammanhang. Dess uppkomst och användning i Samefolket vid en period då den 

samepolitiska rörelsen var särskilt aktiv, det vill säga på 70 – 80-talet, samt att begreppet nämns 

i sammanhang angående territoriella rättigheter till ett historiskt hävdvunnet område, påvisar 

att begreppet var användbart i etnicitets och politiskt relaterade sammanhang.  
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