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Förord

Vid Umeå universitet har forskning om samemas kultur och historia bedrivits under en 
följd av år vid Centrum för arktisk kulturforskning (CAK). Sedan januari 1995 har den tvär
vetenskapliga forskningen om Arktis och Subarktis fått en ny organisatorisk bas vid uni
versitetet. Centrum för regionalvetenskap (CERUM) tillhandahåller nu en bredare plattform 
för samarbete över disciplingränserna lokalt, nationellt och internationellt.

Inom CERUM:s Northern Studies-program läggs för närvarande tonvikt på frågeställningar 
med anknytning till transnationell regionalisering. Ett viktigt deltema är att studera 
ursprungsbefolkningarnas villkor, såväl i ett politiskt/ekonomiskt som i ett kulturellt pers
pektiv. I föreliggande uppsats av Ebba Olofsson, socialantropolog vid Lunds universitet, dis
kuteras institutionella förhållanden av stor betydelse för samemas situation.

Ulf Wiberg 
Föreståndare
Centrum för regionalvetenskap 
Umeå universitet

Juni 1995



INNEHÅLL

Författarens forord. 3-4

I. Uppläggning av uppsatsen.
Disposition
Metod
Antropologens arbetssätt.

5-8

II. Samiska levnadssätt. 9-17
Bosättningsområde och officiella siffror.
Same eller lapp?
Det samiska språket.
Historik och försörjningssätt.
Traditionell renskötsel.
Modern renskötsel.
Definition av etnisk grupp.

III. Sametingslagen och bråket i sameradion. 18-24
Minoriteter och urbefolkningar.
Sametingslagen 
Bråket i sameradion.

IV. Svenska statens politik gentemot samerna -
en historisk återblick. 25-31

Svenska statens kolonialisering av lappmarkerna.
Darwinismens inflytande på statsmaktens syn på samerna.
Konsekvenser av den samiska kulturens dåliga status.

V. Rättigheter per definition. 32-37
Utvecklingen av lagarna för renskötselrätt.
Kollektiv renskötselrätt.
The Mashpee.

VI. Äkta samer och autentiska traditioner. 38-46
"Invention school"
Diskussion om kultur.
Den samiska kulturen.
Kulturtillhörighet

VII. Avslutande diskussion 47-51
Etnicitet och kultur.
"Att anse sig vara same"

Litteraturlista 52-55

Kartor



FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR:

Ds = Departement serien
ILO = International Labour Organization
prop. = Regeringens proposition
RBL = Renbeteslagen (1886, 1898 och 1928)
RNL = Renäringslagen (1971 och 1992/93)
SFS = Svensk författningssamling
samepropositionen = Regeringens proposition 1992/93:32 om samer och samisk 
kultur.
SOU = Statens Offentliga Utredningar 
SSR = Svenska Samemas Riksförbund



FÖRFATTARENS FÖRORD.

Den här uppsatsen la jag fram i januari 1995 på 60-80p:s nivå i socialantropologi på Lunds universitet. 
Min handledare var Jonathan Friedman. En annan person som också har hjälpt mig mycket är soci
alantropologen Hugh Beach. Flan har stora kunskaper om samisk kultur och har sysslat mycket med 
samernas rättigheter bl.a. landrättigheter. Men jag vill här påpeka att de eventuella felaktigheter som 
kan finnas i uppsatsen beror på mig och inte på Hugh Beach. Det bästa under uppsatsarbetet har varit 
att alla samer som jag har varit i kontakt med har haft en positiv attityd gentemot mig och har försökt 
hjälpa mig på alla sätt. Jag vill därför passa på att här tacka alla (inte bara de samiska personerna) som 
hjälpt mig med uppsatsarbetet.

När jag en gång började med uppsatsen så visste jag praktiskt taget ingenting om samer och samisk 
kultur. Jag trodde att det inte fanns någon autentisk samisk kultur kvar. Många samer har ju flyttat ut 
från det samiska kärnområdet och lever som vilken annan svensk som helst. Renskötseln, hade jag 
hört, är rationaliserad och jag trodde inte att den hade några större likheter med den "traditionella" 
renskötseln. Vad som enligt min uppfattning fanns kvar av samema i Sverige var renskötare i en hög- 
teknologiserad rennäring och pittoreska kulturrester i form av en samisk tant på Skansen och uppstop
pade renar till jul1.

Det var inte förrän jag reste till Jokkmokk och under en kort period fick möjlighet att delta i rensköt
selarbetet som jag insåg att den samiska kulturen i allra högsta grad är levande. Jag förvånades mycket 
över att renskötselarbete och levnadssätt inte skilde sig mer från den beskrivning som sameförfattare 
Johan Turi ger i En bok om samernas liv av fjällsamemas sätt att leva i början av seklet. Men framför 
allt hur viktiga "traditionella samiska" värderingar är, vilket naturligtvis hänger ihop med levnadssät
tet. Exempel på dessa värderingar är respekten för naturen och dess invånare, d.v.s. människor och 
djur. Det går i stora drag ut på att man inte ska skada något i onödan. Att urbefolkningar skulle ha 
sådana värderingar trodde jag var en romatisering. Men egentligen är det ganska självklart att renskö
tare måste ha denna inställning - eftersom en oskadd natur utgör underlaget för deras försörjning.

Att jag valde att skriva om definitionsproblematiken beror på många olika samverkande faktorer. In
tresset för denna problematik uppstod när jag deltog i ett seminarium, som var anordnat av Raoul 
Wallenberg institutet i Lund, där den i folkmun kallade samepropositionen (prop. 1992/93:32) diskute
rades. Förutom jurister och akademiker, deltog politiker och lagstiftare, och dessutom företrädare för 
samema.

Samepropositionen antogs av riksdagen i december 1992 och avhandlar samema och samisk kultur. I 
och med att samepropositionen gick igenom, beslöt riksdagen att ett sameting skulle inrättas i Sverige 
1993. Endast samer skulle få lov att rösta till sametinget. Vem som skulle definieras som same be
stämdes i sametingslagen. Dessutom gjordes vissa ändringar i rennäringslagen.

Definitionen av same i sametingslagen diskuterades under seminariet och det framkom att definitionen 
kunde vara för snäv och det fanns en risk att samer skulle falla utanför definitionen. Tiden skulle utvi
sa att felet med definitionen inte var att den var för snäv, om det var något fel på den, så var det snara
re tvärtom. En dansk person lyckades passa in i definitionen och fick därmed rösträtt i sametingsvalet. 
Detta ifrågasattes i ett av sameradions program och väckte en storm av känslor bland samema.

Lustigt nog har renen blivit en symbol i svenskt julfirande t.o.m. en symbol för Sverige. I Svenska kyrkan i 
Köpenhamn pyntar man varje år med en uppstoppad ren, som man har döpt till renen Rudolf (källa: Nilsson, 
Sydsvenska Dagbladet 1994-11-24 del. B s.l)

3



Den här sanna historien är ämnet för min uppsats och jag kommer att ta upp frågorna: Passar verkligen 
"dansken" in i definitionen? Med andra ord kan en dansk bli same? Eller kan man definieras som same 
utan att vara det?
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"Det är ditt namn som är min fiende.
Du är ju inte en Montague.
För vad är Montage? Inte hand', inte fot,
Arm. ansikte eller någon annan del 
Av människan. O var nåt annat namn!
Vad är ett namn? Det vi kalla ros 
Skulle ju dofta lika underbart 
Vad det än hette. Och om Romeo bar 
Ett annat namn skulle han ändå vara 
Allt det han är. Romeo, lägg av ditt namn.
Det är ju inte ens en del av dig.
Byt ut det
Mot hela mig!" Shakespeare ”Romeo och Juliet”

I. UPPLÄGGNING AV UPPSATSEN.

I den här uppsatsen kommer jag att ta upp en konkret fråga som först verkar lätt att avfärda - "kan en 
dansk bli same?" Men egentligen är frågan inte så lätt som den verkar.

I alla tider har människor bytt grupptillhörighet t.ex. gift sig med en person som tillhör en annan grupp 
med en annan religion och konverterat till denna religion och givit upp sin gamla identitet för att helt 
assimileras i den nya gruppen. Detta är inte ett steg som tas lättvindigt, istället är det ett svårt beslut, 
inte bara för att det är svårt att accepteras i den nya gruppen, problemet är också att man riskerar att 
förskjutas ur sin ursprungliga grupp. Detta är allmänt känt och väl beskrivet i litteraturen, tänk bara på 
Romeo och Julia.

Även mellan svenskar och samer har det förekommit gruppbyten. När nybyggare kolonialiserade 
Norrland, hände det att samer slog sig ner och började bruka jorden. I vissa fall gifte de sig med en 
svensk och övergick från att tala samiska till att helt tala svenska. Men även svenskar började med 
renskötsel och assimilerades helt och hållet i den samiska gruppen (Ruong 1975a:403-404).

Frågan är om den person som byter grupptillhörighet kan bli en fullvärdig medlem i den nya gruppen? 
Personen i fråga kan ju aldrig ändra på var någonstans han är född, hans ursprung kommer alltid att 
vara detsamma. Ska då den här personen ha rätt till samma rättigheter som de personer som tillhör 
gruppen sedan födseln? Dessa frågor ska jag diskutera utifrån "danskens" önskemål att accepteras som 
fullvärdig medlem i den samiska gruppen.

Disposition

Till att börja med kommer jag i kapitel tvkSamiska levnadssätt att ge en presentation av den samiska 
befolkningen i tid och rum. Jag kommer dessutom att göra en kort jämförelse mellan traditionell ren
skötsel och renskötsel idag, för att undersöka hur stora förändringar som har skett i renskötarlivet. 
Dessutom kommer jag att diskutera hur en etnisk grupp definieras. Jag kommer att utgå från Barths 
teorier och diskutera om hans teorier är tillräckliga för att definiera en etnisk grupp. Denna fråga 
kommer jag att återvända till i sista kapitlet, då jag kommer att visa varför Barths sätt att definiera en 
etnisk grupp är otillräcklig, både för den etniska gruppens medlemmar och för utomstående.

I kapitel trq Sametingslagen och bråket i sameradion kommer jag diskutera definitionerna av minoritet 
och urbefolkning. Därefter kommer jag att redogöra för innehållet i sametingslagen och dess definition
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av röstberättigade i sametingsvalet. Dessutom kommer jag att ta upp den kritik som framfördes i same- 
radion mot att denne "dansk" fick rösträtt och samekommittéens försvar mot denna kritik. Frågan är 
om kritiken var befogad - uppfyller "dansken" de villkor för rösträtt som finns i sametingslagen?

Jag kommer i kapitel fyra Svenska statens politik gentemot samerna - en historisk återblick att ge en 
historisk återblick av svenska statens politik gentemot samerna. Samemas strategier för att bemöta 
svenska statens politik har lett till att gruppens levnadssätt har förändrats. Samerna har tvingats till att 
tala svenska och samiska har haft en dålig status i svenska samhället. Detta har lett till att många sa- 
mer har förlorat sitt eget språk. Många samer har valt att inte använda samiska när svenskar finns i 
närheten eftersom språket har inneburit en dålig status. Jag kommer att ta upp ett exempel från Norge 
för att visa på språkvalet i olika situationer. Jag kommer också att diskutera effekterna av det samiska 
språkets dåliga status och vad det innebär för samerna idag.

1 kapitel fem Rättigheter per definition kommer jag att diskutera svårigheterna med att tillgodose sa- 
mernas rätt. Vem har rätt till renskötselrätten? Här kommer jag att visa på den paradoxala situationen 
att alla samer enligt de ändringar som gjorts i rennäringslagen har renskötselrätt, men inte alla har rätt 
att utöva renskötsel. Det finns många exempel på urbefolkningar som genom att anpassa sig (antingen 
genom tvång eller strategiskt) har förlorat den grundval som nu krävs för att de ska vinna tillbaka de 
rättigheter som nu tilldelas urbefolkningar. Jag kommer att ta upp ett sådant exempel - the Mashpee - 
för att belysa denna problematik. Både när det gäller samemas renskötselrätt och i fallet Mashpee, så 
måste de bevisa något som de inte kan bevisa och på det sättet kan de aldrig vinna tillbaka sina rättig
heter.

Problematiken med tillgodoseendet av urbefolkningars rättigheter leder till diskussioner om vem som 
är mest "ursprunglig" och ska komma i åtnjutande av ursprungsbefolkningens rättigheter. Traditioner 
granskas och både antropologer och medlemmar i urbefolkningar ifrågasätter om traditionerna alltid är 
autentiska. Inom socialantropologin har ifrågasättandet av traditioners riktighet fatt en egen teoribild
ning - "invention school". Jag kommer i kapitel sex Akta samer och autentiska traditioner att ta upp 
deras teorier och diskutera om detta är ett riktigt förhållningssätt gentemot kulturella yttringar. Dess
utom kommer jag att ta upp exempel på detta från den samiska gruppen och vilka konsekvenser det 
har för vissa samer. Här kommer jag att ta upp Friedmans kritik av "invention school" och förslå en 
annan syn på kulturer än den som förespråkas av "invention school".

I kapitel sju Sammanfattande diskussion kommer jag att diskutera etnicitet kontra kultur, detta i avsikt 
för att diskutera i vilka avseenden man kan betrakta "dansken" som same. Jag kommer att försöka 
knyta ihop trådarna från de olika kapitlen och ta upp "danskens" försvar mot attacken i sameradion för 
att analysera defintionen av same i sametingslagen och diskutera om "dansken" passar in i denna de
finition.

Metod

Den här uppsatsen bygger framför allt på teoretiskt material; tidningsartiklar från framför aUiSamefol- 
ket, skrivet etnografiskt material, svensk lagstiftning för samerna hämtat ur utredningar, propositioner 
och lagtext samt socialantropologisk litteratur om etnicitet och kultur.

En del av materialet har jag samlat genom intervjuer och ett kortare fältarbete. Dessutom har jag del
tagit i SSR:s (Svenska Samernas Riksförbund) riksmöte 1992, några föredrag på Attje museum i 
Jokkmokk och några seminarier om samemas situation i Sverige.

Jag spenderade ca. två veckor i Jokkmokk (se karta 2) under februari månad 1993, då jag deltog i ren
skötselarbetet. Samma år gjorde jag några kortare intervjuer med samer bosatta i Stockholm. Året där
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på (också i februari månad) gjorde jag en kortare vistelse i Tämaby, då jag bland annat besökte sa- 
meskolan och intervjuade rektorn Sigrid Stångberg. Jag gjorde också en intervju med en samisk man 
som kämpar för att få utöva sin renskötselrätt.

Det flesta av de personer som jag har intervjuat har valt att vara anonyma, vilket är förklarligt när den 
samiska minoriteten är så liten i Sverige och många namn är kända inom det samiska kollektivet. Or
saken till att jag har med Stångbergs namn är att uttalandena från henne som jag har med i uppsatsen 
är gjorda i hennes egenskap av rektor för sameskolan d.v.s. som officiell person. Den danska perso
nen, som passade in i definitionen av same i sametingslagen, och hans sambo, har jag valt att inte 
namnge, trots att hans namn figurerar i Samefolket. Jag kallar honom genom hela uppsatsen för 
"dansken". Däremot namnges lagstiftare och politiker eftersom de officiellt representerar det svenska 
folket.

Antropologens arbetssätt.

Eftersom jag inte vistades någon längre tid i Jokkmokk och alltså inte har gjort något riktigt fältarbete 
så kan jag inte ge en fullständig analys av situationen i fält. Men jag vill ändå göra några reflexioner 
över antropologens arbetssätt och hur jag själv har upplevt mitt arbete med att samla in och analysera 
material.

1 början av mitt "fältarbete" tyckte jag att socialantropologi var ett fantastiskt ämne, då faktainsamladet 
pågår medan man sitter och dricker kaffe och har det trevligt. Det var väl så Malinowski menade att 
man skulle gå till väga.

"Again, in this type of work, it is good for the Ethnographer sometimes to put aside ca- 
mera, note book and pencil, and to join himself in what is going on. He can take part in 
the native's games, he can follow them on their visits and walks, sit down and listen and 
share in their conversations." (Malinowski 1985:21)

Det här tar Geertz (1989) upp, men som han påtalar så misströstade Malinowski många gånger, vilket 
Malinowski beskrev i sin dagbok A diary in the strict sense of term.

Man orkar inte ta in information hela tiden och p.g.a. att socialantropologin har denna metod som ar
betssätt är man aldrig ledig under fältarbetet. De människor som är villiga att berätta om sitt liv och 
som vet om att det ska användas i ett vetenskapligt arbete, accepterar inte i längden ett passivt kaffe- 
drickande. De vill att man ska lyssna. De vill att man ska gå till museum. De vill att man ska intervjua 
folk och ta kontakt med auktoriteter "som kan förklara mycket bättre". Till slut så vill man inte lära sig 
mera. Man vill slappna av och titta på teve, och koppla bort, som i mitt fall, samema. Precis som Ma
linowski, när han flydde in i sin drömvärld, genom att läsa romaner och tänka på sex (Geertz 1989:73).

Med den skillnaden att folket på Trobiandema antagligen inte var speciellt intresserade av Mali- 
nowskis arbete. Antropologiskt arbete har på sätt och vis försvårats av att människor inte längre låter 
sig passivt studeras. Det finns en annan politisk medvetenhet nu hos urbefolkningar och minoriteter. I 
socialantropologins barndom så kunde antropologen åka till en plats och studera en befolkning och 
sedan påstå sig vara en auktoritet på den här befolkningens levnadssätt och tankesätt. Det hörde till 
ovanligheterna att någon fick ta del av fältnoterna och att någon av det studerade folket fick tillgång 
till det vetenskapliga arbetet.

Idag måste antropologen kunna försvara det han/hon skriver, inte bara för andra akademiker, utan 
även för vanliga människor bland det studerade folket. Detta kräver en dialog mellan antropolog och 
"studieobjekt" även efter själva fältarbetet är avslutat. "Studieobjekten" blir plötsligt besvärliga subjekt 
som kräver att få del av det färdiga arbetet.
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"Så vill jag gärna läsa din uppsats när den blir färdig". Denna fras väcker först glädje och sedan ång
est. Den här inställningen, tvingar antropologen till ansvar och reflexion över varför jag skriver och 
vad jag kan skriva. Det blir också tydligt att det är omöjligt i en tolkning av en annan kultur komma 
fram till en obestridbar och objektiv sanning.

"[...] ethnographic writing cannot entirely escape the reductionist use of dichotomies and 
essences, it can at least struggle self-consciously to avoid portraying abstract, ahistorical 
"others". It is more than ever crucial for different peoples to form complex concrete 
images of one another, as well as of the relationships of knowledge and power that con- 
nect them; but no sovereign scientific method or ethical stance can guarantee the truth of 
such images. They are constituted - the critique of colonial modes of representation has 
shown at least this much - in specific historical relations of dominance and dialogue."

(Clifford 1988:23)

Risken är också att man påverkas av vilka känslor man har för sina "studieobjekt". Har man negativa 
känslor så tolkar man lätt in negativa aspekter av det som sägs och hur personen ifråga agerar och vice 
versa. Detta färgar i sin tur det vetenskapliga arbetet. Därför anser jag att empiriskt material alltid 
måste kombineras med teori. Men man måste också acceptera att det är naturligt att ha mänskliga 
känslor och att man som antropolog inte måste vara helt objektiv. Men man måste då klart visa på 
vilken sida man står (om det nu handlar om två sidor). Jag vet att jag aldrig kan bli helt objektiv när 
det gäller samemas rättigheter, utan jag ställer mig på samemas sida. Men jag vill också påpeka att 
innan jag började att läsa om samemas historia och om deras situation i Sverige idag, inte ansåg att 
samema utgjorde en diskriminerad befolkningsgrupp.
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"Man har inte hört, att lapparna skulle ha kommit hit någonstädes ifrån. Lappen har varit en urgam
mal invånare överallt hår i Lappland, och då lappen fordom bodde vid havskusten, då fanns det inte 
en enda annan inbyggare vid havskusten, och då var det lapparna gott att vara. Och lapparna ha 
också fordom bott överallt på den svenska sidan. Då fanns det inte bönder någonstädes; lapparna 
visste inte av, att det fanns andra människor än de själva. " (Turi 1987:5)

II. SAMISKA LEVNADSSÄTT.

I det här kapitlet ska jag helt kort ge en presentation av den samiska befolkningsgruppen och ge en 
kort historik. Det material jag har använt mig av till historiken i detta kapitel är hämtat främst från verk 
av historiker, men även från verk av etnologen Fjällström och material som är skrivet i pedagogik av 
Henrysson. Syftet är inte att göra en analys av samemas tidiga historia, istället är min avsikt att visa att 
samema tidigt hade en interaktion med andra befolkningsgrupper och att samema har utvecklat olika 
försörjningssätt. Jag kommer att ta upp vissa delar av det traditionella livet och fokusera på renskötsel, 
för att längre fram i kapitlet göra en jämförelse med modem renskötsel. Detta i syfte för att visa hur 
viktig dagens renskötsel är för den samiska kulturen och samisk identitet. Jag kommer att avsluta ka
pitlet med att diskutera Barths teorier om hur en etnisk grupp ska definieras, då jag kommer att ifråga
sätta om dessa teorier är tillräckliga vid bestämmandet av etnisk tillhörighet.

Bosättningsområde och officiella siffror.

Det samiska bosättningsområdet (se karta 1) sträcker sig från Nordnorge bågformigt över Sverige, där 
området når ända ner till Idre socken i Dalarna, över till Finland vidare österut och inbegriper Kola
halvön. Det finns alltså samer i fyra olika nationer: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det är ett 
stort område med skilda geografiska förutsättningar, vilket betyder att samema lever på olika sätt be
roende på vilken plats de bor på. Området har olika benämningar; Sapmi eller Sameätnam (Fjellström 
1986:17). Jag kommer att använda mig av det svenska ordet för Sapmi d.v.s. Sameland och jag menar 
då hela området, annars kommer jag att specificera vilket område jag menar.

Någon riktig folkräkning av samer har inte företagits, så siffrorna på hur många samer det finns varie
rar, officiellt uppskattas samerna till mellan 15 000 och 20 000 i Sverige, 30 000-50 000 i Norge, 
4000-5000 i Finland och ca.2000 på Kolahalvön (siffrorna är hämtade från prop. 1992/93:32:27).

Same eller lapp?

Samema har tidigare kallats för lappar av svenskarna, samer är samemas egen benämning, vilken jag 
också kommer att använda mig av. Ordet lapp används ibland i nedsättande betydelse, så här kommen
terar historieforskaren Thomansson benämningen lapp:

"[...] den kollektiva benämningen samema, tidigare lapparna - det senare ordet ofta för
knippat med grova generaliseringar, inte sällan av negativ art - [...]" (Thomansson 
1994:10)

Därför blir man förvånad över att en del samer föredrar svenskarnas benämning för samer d.v.s. lapp:
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"Katrin Auna och hennes man Bror Eriksson kallar sig inte heller samer utan lappar. - 
Kallar man sig same då är man utbildad, förklarar de. Rentav lite snobbig." (Lindgren 
1992:1)

Har man vant sig vid benämningen lapp, kanske det känns dumt att byta till same. Många samer an
vänder båda benämningarna, då lapp verkar användas mer skämtsamt och avdramatiserande. Svens
karna använder sig också av båda benämningarna, vilket också kan bero på vilken avsikt man har med 
det man säger:

"Det är inte lätt att tillhöra denna lilla, besynnerliga minoritet. När vi är snälla kallas vi 
samer. När vi bråkar är vi lappar. Samer uppvaktar drottning Silvia på hennes 50-årsdag.
Lappar ligger på vägen i protest mot småviltsjakt." (Andersson 1994:10)

Det samiska språket.

Det samiska språket tillhör den finsk-urgiska språkgruppen och är alltså besläktad med finskan. Enligt 
en teori har samiskan och finskan utvecklats ur samma språk, nämligen urfinskan. Samiskan kan delas 
upp i tre olika dialektgrupper; sydsamiska, centralsamiska och östsamiska (SOL! 1989:41:113).

Samema bodde i Sameland före statsgränserna där gjordes upp, de betraktade sig därför inte som 
medborgare av någon stat. Deras vandringar med renarna gick ofta över statsgränserna. Det är likadant 
med språket - det samiska språket - de olika formerna av samiskan har inte utvecklats inom staterna.

"Språkgränserna har inget med riksgränsema att göra utan är bestämda enligt tidigare 
kulturella och ekonomiska mönster." (SSR 1991:14)

De olika språken eller dialektgruppema av samiska är i sin tur uppdelade i flera dialekter.svdsamiska:
1 .sydsamiska 2.umesamiska, centralsamiska: 3.pitesamiska 4.1ulesamiska 5.nordsamiska. östsamis
ka: ö.enaresamiska 7.skoltsamiska 8.akkala- och kildinsamiska 9.tersamiska (SSR 1991:14).

Av karta 3 kan man se var dialekterna talas, men dessutom finns det samer, längre söderut i Sverige än 
vad kartan visar, som talar nordsamiska bl.a. i Jokkmokk kommun, där ursprungsspråket är lulesamis- 
ka. Det beror på att många nordsamer tvingades flytta söderut efter unionsupplösningen mellan Sveri
ge och Norge 1905 (Marainen 1984:11-28).

En del av de här dialektgruppema skiljer sig mycket åt. Mellan sydsamiska och nordsamiska eller 
mellan sydsamiska och östsamiska är skillnaderna så stora att man inte kan förstå varandras språk 
(SOU 1990:84:143). En del forskare bl.a. Krister Stoor på samiska institutionen på Umeå universitet 
anser därför att dialektgrupperna skiljer sig så mycket åt att det rör sig om tre olika språk (personlig 
meddelan). Även inom dialektgrupperna kan dialekterna skilja sig mycket åt, i centralsamiskan är 
skillnaden mellan lulesamiska och nordsamiska lika stor som mellan de svenska och norska språken 
(SOU 1990:84:143). Förståelsen av olika dialekter inom samma dialektgrupp är olika från person till 
person. Krister Stoor (själv nordsame) påstår att det är inte något problem för lulesamer att förstå 
nordsamiska.

Idag är det många samer som inte behärskar sitt eget språk, speciellt bland sydsamerna. En del samer 
kan tala sitt språk, men inte skriva eller läsa det och en del samer för inte språket vidare till sina barn 
(SOU 1989:41:115). Vilka faktorer det beror på ska jag ta upp i kapitel tre.
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Historik och försörjningssätt.

Första gången samema omnämns i litteraturen är av historieskrivaren Tacitus i hans skrift Germania 
98 e.Kr. De omtalas med namnet "fenni"2och beskrivs som vildar, som levde av fiske, jakt och sam
lande av örter. År 555 e.Kr. omtalas de av historieskrivaren Prokopios, i hans beskrivning av landet 
Thule, nuvarande är Skandinavien. En del av de folkstammar som skulle ha befolkat Thule, var skid- 
finnama, vilka levde av jakt (red. Niia 1985:3:7).

Samerna hade tidigt kontakt med andra befolkningsgrupper, vilket man kan läsa i den nordnorske 
stormannen Ottars berättelse för Alfred den store av England, skriven på 800-talet (Otnes 1970:20- 
21). Ottar sägs vara en förmögen man och hans inkomster kom ifrån samema:

"Flan var en av de förnämsta männen i den landsändan; och ändå hade han bara tjugo 
nötkreatur och tjugo får och svin.[....] Det mesta av hans inkomster kommer av skatten 
som samerna gälda till dem. Skatten består av skinn och ijäder och valben och 
skeppstråg gjorda av valhud och sälhud.[...] Flan var mycket rik på den slags egendom 
som deras rikedom består av, det vill säga hjortar. Han hade sexhundra oköpta tama 
hjortar. Dessa djur kallas hranas. Sex av dem var lockdjur; de äro mycket dyra hos sa
mema, ty med dem fånga de vildrenar." (Lundmark 1971:8)

Som vi kan utläsa av citatet ägde Ottar s.k. lockdjur, vilka samerna använde i jakten på vildrenar. En 
vaja (renko) bands vid ett träd och då en vild rentjur kom för att para sig med henne, kunde jägaren 
fånga in tjuren med hjälp av lasso (Fjellström 1986:210). Det fanns även andra metoder att fånga in 
vildrenar; samema grävde stora gropar i en lång rad, dessa grävdes i trånga passager mellan två natur
liga hinder - sjöar eller berg - renarna drevs ner i groparna, där de sedan kunde slaktas. Fångstgrops- 
systemen, som man har hittat över hela Sameland kan vara upptill en mil långa (ibid:209-212). Samer
na jagade även annan villebråd och fiskade, och handlade med skinn och torkad fisk med andra be
folkningsgrupper redan under vikingatiden (ibid:311).

Under 1300-talet beskattades samema av birkarlama. Birkarlama var delägare i stora handelskompa
nier och hade monopol på lappskatten och handeln med samema inom bestämda distrikt s.k. lappmar
ker (Nordisk Familjebok 1958:396). Gustav Wasa gjorde slut på birkarlamas monopol på beskattning 
av samema, istället tillsatte han lappfogdar med uppgift att bland annat kräva skatt av samema, även 
de bosatta i nuvarande Norge från Varanger ner till Ofoten. Eftersom även de andra nationerna; Nor- 
ge-Danmark och Ryssland gjorde krav på dessa områden, tvingades samema att betala skatt till flera 
länder (Henrysson 1987:7).

Under medeltiden trängdes samema undan från kustområdena och floddalarna av jordbrukare. En del 
forskare anser att rennäring med stora tamhjordar ännu inte hade slagit igenom. De levde fortfarande 
på fiske och jakt. Några samer levde på jordbruk och en del hade dessutom tama renar som de använ
de i jordbruket. Lundmark anser att renskötseln växte till en särskild näring först under 1600-talets 
början (ibid:6-7).

Fjellström däremot anser att samema redan under 1300-talet skulle ha haft en fast organisation med 
betesvisten och de skulle då företagit vandringar med mindre tama renhjordar, och förstått att utnyttja 
hjorden på ett rationellt sätt (Fjellström 1986:181-184).

2
Det ska här påpekas att "finne" är den gamla benämningen på same.
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Men det var inte alla samiska grupper som övergick från att ha varit jägare och samlare till att bli ren
skötare. En del samer slog sig ner och försörjde sig på fiske, andra på jordbruk eller på en kombina
tion av fiske, jakt och jordbruk (Ruong 1975a:421).

Fiskarsamer har det främst funnits på Nordnorges kuststräcka och öar, där vi kan hitta dem även idag. 
I Ryssland och Finland fanns det tidigare både renskötande samer och samer som levde på jakt och 
fiske och insamlande av växter, men numera är renskötseln det dominerade försörjningssättet. 1 Sveri
ge har det funnits både fiskarsamer och renskötande samer. Idag är fiskarsamema en försvinnande 
grupp i Sverige. De renskötande samema brukar man dela upp i två grupper - Ijällsamer och skogssa- 
mer - skogssamer finns i Finland och Sverige, och Ijällsamer finns i Norge, Finnmarken och norra 
Sverige (Fjellström 1986:17-49). Dessutom finns det naturligtvis de samer som har andra yrken.

Traditionell renskötsel.

Jag ska här beskriva hur rennäringen bedrevs under 1700-talet och 1800-talets början. Jag kommer 
börja med att redogöra för renskötselarbetets olika faser under årets lopp för fjällsamema. I mitten av 
april började vårflyttningen, fjällsamema flyttade med renhjorden från vintervistet i barrskogen till 
"fjällets fot" d.v.s. björkskogsregionens översta skikt (Fjellström 1986:153-154). Flyttningen skedde 
så snabbt som möjligt, det hände att samema med sina renar färdades natt och dag under en veckas tid. 
Om det var en varm vår smälte ytan på snön i vårsolen och det blev svårt att färdas med slädarna. 1 
många fall var det lättare att färdas under natten, då snön frös till igen och låta renarna beta och vila 
under dagen (Ruong 1975b: 117).

Renkorna (vajorna) kalvade mellan den 20:e maj och l:a juni. Det var då snöfritt i dalgångarna och en 
bit upp på ljällsidorna och tiden fram till midsommar kom den första grönskan. Renkorna rörde sig 
inte så mycket eftersom kalvarna inte hade hunnit bli så snabba och starka ännu. Men under senare 
hälften av juni hade kalvarna vuxit till sig och kunde springa med renkorna. Då kom också myggen 
som Ruong påstår kallades för "lappens bäste dräng", myggen och (värmen) drev nämligen iväg ren
hjorden ut ur skogen och upp på kalfjället. Renhjorden flyttades till sommarvistet, antingen till hög- 
fjällsdalgångama mot Norges gräns eller över till Norges gräsrika fjordsluttningar och en del flyttade 
ända ut till öama vid Nordnorges kust (Fjellström 1986:154). Denna flyttning kunde naturligtvis inte 
företas med slädar (ackjor), istället lastades packningen på renarna (ibid: 160).

Under sommaren samlades växter och örter in, vilket var ett arbete för kvinnor och barn (ibid: 170). 
Renkorna mjölkades från juni till september, renmjölken var fet och användes huvudsakligen till att 
tillverka ost (ibid: 169).

Under juli månad samlade fjällsamema ihop renarna i hagar, för att märka kalvarna. Kalvmärkningen 
var ett mansarbete, en renskötare höll i kalven medan en annan renskötare skar ut renmärket i öronen 
med en kniv. Varje renägare hade sitt eget renmärke som han antingen ärvt eller som var komponerat 
av släktingars renmärken och som han hade fått som liten av sin familj (Fjellström 1986:169-170).

När juli månad - årets varmaste månad - var slut, började redan de första frostnätterna. Renarna påbör
jade sin vandring tillbaka mot lågfjällen. Höstlandet var i regel på samma område som vårvistet 
(ibid: 154).

Före brunsttiden, som började vid Mikaeli (29 sept), kastrerades de rentjurar som skulle tämjas till 
korrenar eller arbetsrenar. Även detta var ett arbete för karlar, två män höll tjuren medan en tredje 
kastrerade den (ibid: 170). Johan Turi beskrev 1910 Ijällsamemas renskötsel i En bok om samernas liv. 
Turi ger en levande beskrivning på hur kastreringen kunde gå till:
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"Denna kastrering går till så här: - de tjurar som man inte vill ska magra under parning
en, dem kastrerar man - först fångar man tjuren med kasttömmen, och så tvingar man 
ned den på marken, men de äro vid denna tid så starka och ilskna, att det är livsfarligt: 
man får lov att vara kvick och handfast. Och när man får ned den, så håller en tjurens 
huvud, och en annan går till baken och sticker in huvudet mellan tjurens bakben till 
pungen och håller händerna fast om baken på tjuren, och med tänderna biter han så först 
itu pungen: men han skall se till att inte pungsenan sträckes. Och när man fått itu pung
en, så skall man klämma med fingrarna, till det blir jämnt som välling. Och så ristar man 
ett märke i håret, att den blivit kastrerad." (Turi 1987:30)

Efter att fjällsamema hade kastrerat de rentjurar som man inte ville skulle delta i parningen, släpptes 
renarna "i vildan" och tilläts ströva fritt under pamingstiden. Före pamingstiden skedde också den 
stora slakten av framför allt rentjurar (Ruong 1975b: 118-119).

I oktober föll den första snön och samema samlade ihop renar som hade gått fritt under pamingstiden 
och höstskiljningen (rarkning) tog vid. Stora ringhagar byggdes upp, hagarna var indelade i olika av
delningar, en avdelning för varje renägare. Renägaren fångade in sina renar med lasso och drog in dem 
i sin avdelning (ibid). Till sin hjälp hade renägarna sina hundar. Lapphunden var oumbärlig för renskö
taren, både som jakt-, vall- och vakthund. Den var strängt dresserad och lydde renskötarens minsta 
kommando. Hundarna användes till att driva och samla ihop renarna, men de användes inte under 
renskiljningama (Fjellström 1986:165-166).

Vid vinterflyttningen i november, var det dags att ta fram slädarna igen. Fjällsamema kom fram till 
barrskogen med renarna efter ungefär en månads färd (ibid: 154). Många samiska familjer stod i en 
speciell social-ekonomisk relation till nybyggarfamiljema, vad Ruong kallar för verde-institutionen. 
De samiska familjerna brukade samarbeta med samma bondefamilj år efter år. Bonden och rensköta
ren utbyte varor och tjänster. Den samiska familjen bodde hos bondefamiljen från december till april. 
Renskötaren sålde renost till bonden och fick köpa smör av bonden. Ibland skötte renskötaren renar åt 
bonden s.k. skötesrenar. (Ruong 1975b: 116, 90-91). Bondefamiljen tog i sin tur ibland hand om getter 
åt renskötarfamiljen (Bylund 1973:115).

Renskötaren fick också använda nybyggarens förvaringsutrymmen, då han inte kunde ta med sig all
ting (Fjellström 1986:157). Nybyggarna tog dessutom ofta hand om gamla, sjuka och bam som inte 
kunde följa med på flytten (Bylund 1973:115).

Skogssamema som höll sig i barrskogsområdet, kunde ta upp andra näringar så som fiske och jord
bruk. Fjällsamema däremot kunde inte ta upp jordbruk p.g.a. de långa flyttningarna som sträckte sig 
ända från barrskogen på Sveriges sida, upp på kalfjällen och ner till skogsområdet på Norges sida. 
Renskötseln utvecklades till en monokultur, d.v.s. för att fjällsamema skulle kunna försörja sig på 
endast renskötsel, tvingades de att ha stora renhjordar (Ruong 1975b:77-79).

Fjällsamernas huvudnäring var som sagt renskötseln och de ägnade sig inte så mycket åt fiske som 
skogssamema, att utöka försörjningen med fiske sågs under 1800-talet t.o.m. som ett tecken på fattig
dom (Fjellström 1986).

"En renägande fjällsame eller skogssame har hög status, en fiskarsame låg. Innehav av 
nät och not bland fjällsamer gav t.o.m. anstrykning av en viss fattigdom." (ibid 222)

Skogssamema hade mindre hjordar, vilka de skötte mer intensivt än vad fjällsamema gjorde, bl.a. 
mjölkade de sina renkor mer. Det förekom ett visst utbyte av varor mellan grupperna, skogssamema 
gav ljällsamerna renmjölk och renost i utbyte mot kött och skinn (Ruong 1975b:79-81).
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Skogssamema flyttade inom sitt lappskatteland, där de hade flera betesvisten med permanenta kåtor 
uppsatta. April till maj flyttade de upp till lågfjälIsområdet, men fortfarande inom barrskogslandet. Där 
släpptes renarna "i vildan". I juni samlades hjorden ihop och renskiljningen tog vid. Renägaren skötte 
hjorden intensivt och mjölkade den under juli månad och första hälften av augusti. Sedan släpptes 
hjorden "i vildan" igen och skogssamema kunde ägna sig åt jakt och fiske. I september samlades hjor
den åter ihop och renägarna skilde ut sina renar och hjorden vårdades fram till april (Fjellström 
1986:160-172).

Eftersom skogssamema flyttade bara inom sitt lappskatteland, var de tvungna att se till att renhjorden 
hade tillräckligt med bete inom detta begränsade område. Därför röjdes s.k. renvallar från kvistar och 
småträn. Renvallama tilläts att växa till sig emellanåt, för att betet inte skulle ta slut. Annars var i stort 
sätt skogssamemas renskötsel densamma som fjällsamerna (ibid). Indelningen av skogssamer och 
fjällsamer fungerar bra i teorin men inte i praktiken, i själva verket är gränserna flytande mellan de två 
kategorierna.

Modern renskötsel.

Samerna sammankopplas med renskötsel trots att bara en liten av den samiska befolkningen sysslar 
med detta. Renskötarna i Sverige är enligt rennäringslagen (RNL) organiserade i samebyar. Sameby
arna är dels en geografisk enhet (se karta 2), dels en administrativ enhet och är organiserade ungefär 
som ekonomiska föreningar. Samebyn företräder medlemmarna i frågor som rör renskötseln, rensköt
selrätten3 och medlemmarnas intressen inom övrigt av rennäringen, t.ex. i konflikter i markanvändning 
med staten eller andra markägare (prop. 1992/93:32:27-28). Samebyn består av flera rennäringsföretag, 
ofta drivs ett rennäringsföretag gemensamt av en familj, då står vanligtvis mannen i familjen upptagen 
som s.k. husbonde. Det finns alltså olika klasser av medlemskap, endast de renägare som räknas som 
aktiva renskötare har rösträtt, och då i förhållande till sin renhjords storlek (Beach 1981:380-381).

Hur många renskötare det finns är inte helt klart. Det beror på vem man ska anse som renskötande 
same i en sameby. Men i Sverige finns det ungefär 51 samebyar, som utgörs av ungefär 900 rennä
ringsföretag och de renskötande samerna beräknas uppgå till 2500 personer. Det är alltså inte särskilt 
stor andel av samerna i Sverige som är renskötare (prop. 1992/93:32:27-28). Men eftersom renskötseln 
är förbehållen samerna (man måste rent teoretiskt vara same för att ha renskötselrätt) så är renskötseln 
en viktig del av det samiska levnadssättet.

Renskötseln har undergått stora förändringar och mycket av arbetet i renskötseln är idag rationalise
rat4. Numera används ibland lastbilar eller bilsläp för transport av renar, istället för kåtor på vintern 
används baracker och renskötarna kommunicerar ofta via walkie-talkies. Trots rationaliseringarna så 
är mycket av renskötseln är densamma idag som under 1700- och 1800-talet. På sommaren lever renen 
på gräsbete och på vintern på lavbete, då renen skrapar undan snön för att nå laven. Precis som det 
alltid har varit trots de rationaliseringar som skett i renskötseln, spelar väderleken en viktig roll. Det 
finns inga bestämda datum då något moment i renskötselarbetet ska utföras. Istället måste olika fakto
rer vägas in i bedömningen av när det är rätt tid för något av renskötselns moment. Ibland kan även 
rationaliseringen vara en orsak till väderbundenheten, t.ex. det utbredda användandet av helikopter vid 
indrivandet av renar innebär att det inte går att driva in renarna vid hård blåst.

3Renskötselrätt = fr.o.m. 1928 års renbeteslag är jakt-och fiskerättighetema inbakade i renskötselrätten. Denna 
rätt har endast samer och får endast utövas av same som är medlem i sameby.

4
Nedanstående information har jag fått av en renägare under mitt fältarbete i Jokkmokk.
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Renskötseln är inte exakt likadan från område till område. Här kommer jag att ge ett exempel på fjäll
renskötsel i Jokkmokk kommun. Renskötarna driver upp renarna till vår-sommar vistet i april månad. 
Med jämna mellanrum samlas renarna ihop och föses sedan vidare upp mot vistet. Renskötarna känner 
dessa emorma områden så väl att de inte behöver några kartor för att lokalisera sig. Renskötarnas 
familjer använder ofta flyget för att ta sig upp till vår-sommar vistet. Häruppe bor renskötarna med 
sina familjer i permanenta torvkåtor.

1 maj månad sker kalvningen. Under den här perioden måste renarna lämnas i lugn och ro. Vid mid
sommar drar renarna upp till ijälls, och även där har renskötarna bostäder. 1 juli månad märks kalvar
na. Sedan flyttas renarna tillbaka ner till vår-sommar vistet. 1 september drivs renarna ner till höstvistet 
där slakten av sarvarna (rentjurama) sker. Sarvama måste slaktas innan den 25 september, snart efter 
detta datum blir sarvarna brunstiga, vilket innebär att ett ämne - testosteron - går ut i blodet, vilket gör 
köttet illasmakande.

Under pamingstiden går renarna fritt. Under november och i början av december samlas renarna ihop 
igen. De körs med lastbil ner till vinterbetet, som ligger i barrskogsområdet. Orsaken till att de inte 
drivs på det sätt som görs på våren beror på vattenkraftens utbyggnad av Luleälven. Förr i världen 
kunde man färdas på isen och då kunde man även gå om natten, eftersom det var ljusare ute på isen än 
i skogen. Nu när älven är utbyggd är den isfri eller har bara en tunn is, så hade man varit tvungen att 
färdas i skogen. Då skulle man inte haft många timmar om dagen på sig att färdas, eftersom det snabbt 
blir mörkt i skogen.

Innan man kör ner renarna till vinterbeteslandet, har man en renskiljningen. Renskötaren med sin fa
milj bor i en villa i Jokkmokk på vintern och har vinterbetet i området omkring Jokkmokk. Det kan 
vara relativt långt till vinterbete från hemmet, beroende på betesförhållandena från år till år. Slakt av 
renar kan ske året om. I Jokkmokk har man en mobilslakt d.v.s. slaktaren kommer ut till renskiljning- 
arna och slaktar där.

På vintern måste renarna bland utfodras, man ger dem då specialbehandlat hö eller fräken som man 
har skördat ute på myrarna under sommaren. Under vintern händer det ofta att renarna från olika sa
mebyar blandas och eftersom en sameby inte vill utfodra en annan samebys renar, har man renskilj- 
ning då och då. Renarna samlas ihop och man bestämmer en dag för renskiljning. Renägarna tvingas 
ofta att köra långa sträckor för att hämta sina renar.

Redan vid den här ytliga jämförelsen är det tydligt att den modema renskötseln i Sverige, trots de ra
tionaliseringar som har skett, inte har förändrats i grunden. Många traditioner har bevarats inom ren
skötseln, t.ex. så sker märkningen av renarna på samma sätt, även om renmärket idag är registrerat på 
länsstyrelsen. Renskiljningama sker på samma sätt, trots alla volvobilar med släp som trängs utanför 
ringhagen. Detta gäller inte bara tjällrenskötseln, även skogsrensskötseln fungerar i princip på samma 
sätt som den traditionella skogsrenskötseln. Även den extra utfodringen av renarna på vintem sker 
efter gammalt mönster, då som nu skördade man fräken ute på myrarna som man sparade till vinterfo
der. Skillnaden är att man idag även köper specialbehandlat hö.
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Definition av etnisk grupp.

Barth diskuterar sättet som man "traditionellt" inom socialantropologi definierar en etnisk grupp. 1 
denna definition (som han har hämtat från Narroll) ska en grupp för att räknas som etnisk grupp upp
fylla dessa fyra punkter:

1. Gruppen ska vara biologiskt självbeständig.
2. Gruppen ska dela fundamentala kulturella värderingar som gruppens medlemmar realiserar i öppet 
samförstånd.
3. Gruppen ska utgöra en sfär av kommunikation och interaktion.
4. Gruppens medlemmar ska identifiera sig själva och likaså av andra (utomstående) som tillhörande 
en kategori som är urskiljbar från andra kategorier av den typen (Barth 1970:11).

Barth (1970:11-16) ställer sig kritisk till denna definition, eftersom den i förväg har bestämt hur en 
etnisk grupp ska se ut. Han menar att en grupp kan vara en etnisk grupp utan att uppfylla denna som 
han kallar idealdefinition. Dessutom anser han att man inte bör betona de kulturella yttringarna i defi
nierandet av en etnisk grupp eftersom gruppen själv kanske lägger vikt vid andra kulturella aspekter än 
vad en utomstående gör. En utomstående märker först de yttre kulturella skillnaderna, t.ex. språk och 
klädstil, medan medlemmarna i gruppen kanske betonar gruppens värderingar och normer.

"Neither of these kinds of cultural 'contents' follows from a descriptive list of cultural 
features or cultural differences; one cannot predict from first principles which festures 
will be emphasized and made organizationally relevant by the actors. In other words, 
ethnic categories provide an organizational vessel that may be given varying amounts 
and forms of content in different socio-cultural systems." (Barth 1970:14)

Barth anser att det är i interaktionen med andra etniska grupper som skillnaden mellan grupperna 
kvarhålls. I detta att man definierar en person som ej tillhörande vår grupp, kvarhåller man gränserna 
runt sin etniska grupp.

"The cultural features that signal the boundary may change, and the cultural characte- 
ristics of the members may likewise be transformed, indeed, even the organizational 
from of the group may change - yet the fact of continuing dichotomization between 
members and outsides allows us to specify the nature of continuity, and investigate the 
changing cultural form and content." (ibid: 14)

Skillnaden mellan de samiska grupperna beror inte bara på de olika geografiska förutsättningarna, den 
har också en historisk orsak, t.ex. har samema på Kolahalvön länge varit isolerade från de andra sa- 
merna i Norden p.g.a. att de har en gång blivit kolonialiserade av ryssarna. Men dessa skillnader över
byggs av att de alla räknar sig som samer och också betraktas som samer av de andra invånarna i dessa 
länder. Barth (1970:9-16) anser att det är den här känslan av tillhörighet till en viss grupp som är den 
viktigaste komponenten i definierandet av en etnisk grupp. Dessutom att andra personer som inte till
hör gruppen urskiljer gruppen och dess medlemmar från andra grupper.

Jag håller med Barth att en etnisk grupp inte måste uppfylla några från början fastställda kriterier för 
att vara en etnisk grupp, istället bör gruppens självidentifikation vara det viktigaste kriteriet. Man be
höver inte vara renskötare för att definiera sig själv som same. Alla samer lever ju inte på samma sätt. 
Men jag anser att Barths teorier snarare gäller för hela den etniska gruppens överlevnad än för indivi
der. Att definiera sig själv som same är lättare om man lever som renskötare i den samiska kärnområ
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det än om man lever ett typiskt svenskt liv i Stockholm. Så här förklarade Ylva Gustavsson det i ett 
radioprogram:

"Har man möjligheten att leva ett traditionellt renskötarliv t.ex. så har man ju en större 
möjlighet att leva efter samiska värderingar. Det är lättare att bevara språket, det är lätta
re att bevara traditioner o.s.v. För man har inte lika mycket intrång från det övriga sam
hället. Men man får akta sig för att dra alla samer över en kam - en same lever si eller 
lever så."

Om underlaget för ett levnadssätt som är typiskt för en viss etnisk grupp försvinner för en person, t.ex. 
en same som måste upphöra med renskötsel och flytta ifrån det samiska kärnområdet, så blir det svåra
re för den personen att motivera sin etniska tillhörighet. Men detta beror inte bara på personen själv, 
till stor del kommer denna identitetskris av att omgivningen inte längre betraktar denne person som 
same, eftersom han inte längre lever på samiskt vis. Då denna självidentifikation och andras identifi
kation av personen ifråga har förändrats betyder det att personen inte längre enligt Barths teorier tillhör 
sin ursprungliga etniska grupp? Om så är fallet på vilka grunder avgörs den här personens etniska 
identitet?

Jag anser att detta visar på att individens etniska identitet ändå påverkas mycket av om han kan leva på 
det vis som den etniska gruppen gör. Därför har ändå de kulturella yttringarna hos en etnisk grupp stor 
betydelse för definierandet av gruppen, speciellt definierandet av gruppens medlemmar. Jag kommer 
att fortsätta den här diskussionen om vilken betydelse de kulturella yttringar, som man "traditionellt" 
inom samhällsvetenskaperna brukar använda sig av för att definiera en etnisk grupp typ språk och 
näring, har i de flesta fall även för den etniska gruppens medlemmar.
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"Jag är hemma
Jag skymtar bergen i dis
Under en björk ska jag gräva ner
era pengar, era vapen, ert gift,
era utredningar och er rädsla
och stumma kråkor ska vakta era gravar
fattig ska jag räkna mina mödrars andar
mina fäders renar
Jag ska dansa för Gudarna" (Gustavsson 1993:1:29)

III. SAMETINGSLAGEN OCH BRÅKET I SAMERADION.

I det här kapitlet kommer jag helt kort att redogöra för sametingslagen; vilka uppgifter sametinget har 
och vem som får lov att rösta till sametinget. I sametingslagen finns en definition av de som far lov att 
rösta till sametinget, jag kommer att ta upp denna definition och jämföra med Finlands och Norges 
definitioner av de som far lov att rösta i motsvarande sametinget i resp. länder. Därefter kommer jag 
att redogöra för det program i sameradion som tog upp frågan om "dansken" skulle ha rösträtt eller 
inte till sametinget. Jag kommer i korthet att diskutera definitionen i sametingslagen och på det sätt 
lagen har tillämpats. Men jag kommer att börja med att diskutera definitionerna av minoritet och urbe
folkning, vilket också avhandlades i samepropositionen.

Minoriteter och urbefolkningar.

Samerna kan både definieras som en minoritet och som en urbefolkning. Jag kommer därför att väx
elvis använda dessa termer i uppsatsen. En minoritet definieras följande:

"Enligt den definition från år 1951 skulle en minoritet vara en "ickedominant" befolk
ningsgrupp som besitter och önskar bevara stabila etniska, religiösa eller språkliga tra
ditioner eller kännetecken, klart annorlunda än den övriga befolkningen." (SOU 
1984:58:55)

Definitionen av vad en minoritet är sammanfaller till stor del med definitionen av vad en urbefolkning 
är. Urbefolkning eller den motsvarande termen urfolk, är vad man tidigare har kallat stamfolk eller 
primitiva folk. International Labour Organization (ILO) har formulerat en konvention som gäller urbe
folkningar. I den första artikeln ges en definition på vem den ska appliceras på, alltså vilka grupper 
som räknas som urbefolkningar.

" 1. This convention applies to:
(a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic condi- 
tions distinguish them from other sections of the national community, and whose status 
is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or 
regulations.
(b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their 
descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to 
which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment
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of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all 
of their own social, economic, cultural and political institutions."

(ILO:Convention 169, 1989:2, artikel 1)

En urbefolkning enligt ILO-konventionen är en befolkningsgrupp som skiljer sig från den övriga be
folkningen i landet p.g.a. att de lever i särskilda sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. En 
urbefolkning betraktas också som infödd p.g.a. av dess härkomst från en befolkning som bebodde 
landet då det erövrades eller kolonialiserades och som behöll, oavsett dess legala status, några eller 
alla av sina sociala, kulturella, ekonomiska eller politiska institutioner.

En urbefolkning är ofta en minoritet. Men en minoritet är inte alltid en urbefolkning. Den stora skill
naden är att en urbefolkning härstammar från en befolkningsgrupp som alltid har bott i landet medan 
en minoritet kan härstamma från en befolkningsgrupp som en gång i tiden har invandrat i landet. En 
urbefolkning har enligt folkrättslig tradition större rätt till ett viss mått av självbestämmande än vad en 
minoritet har. I samepropositionen har lagstiftaren erkänt samemas status som urbefolkning.

"Samema har emellertid i egenskap av urbefolkning i detta land gentemot övriga minori
tetsgrupper en särskild ställning. Samema har funnits i de nordliga delarna av Skandi
navien innan dessa områden i någon större utsträckning befolkades av andra och innan 
den nuvarande svenska nationalstaten växt fram." (prop. 1992/93:32:32)

Sametingslagen.

Samema hoppades på en förbättring i och med samepropositionen; dels ökat skydd för rennäringen 
mot förändringar i lagstiftningen och exploateringar av renbetesmarker, dels en lagstiftning som inte 
bara skulle gälla renskötande samer, utan istället inbegripa hela den samiska befolkningen.

Samerättsutredningen la, i enlighet med samemas önskan, fram förslaget att ett tillägg skulle göras i 
grundlagen, så att samerna skulle få ett ökat skydd. I regeringsformens första kapitel 2§ ges etniska, 
språkliga och religiösa minoriteter rätten att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv. 
Samerättsutredningen ansåg att detta tillägg skulle göras:

”Samerna intar härvid i egenskap av urbefolkning en särskild ställning.”
(prop.1992/93:32:211)

Men lagstiftaren ansåg att samema redan var tillräckligt skyddade i lagen så att inget tillägg behöves 
göras (ibid:30-31).

Samerna hade också fört fram önskemål om en samelag där de samiska frågorna skulle behandlas som 
en helhet.

"Den svenska grundlagens erkännande av samema måste kompletteras med särskild 
lagstiftning (samelag) innebärande förstärkt skydd mot exploateringar i sameområdet, 
garantier för språkets befästande och utveckling m.m." (SSR 1989:8)

Samerättsutredningen valde att följa samernas linje och föreslog en samelag, som innehåller bestäm
melser om främjande av samiskt kultur- och samfundsliv, främst genom att ett sameting inrättas
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(prop. 1992/93:32:203). Dessutom föreslog samerättsutredningen att samelagen skulle innehålla be
stämmelser som underlättade för det samiska språkets utveckling (prop.1992/93:32:217-219).

1 december 1992 gick samepropositionen igenom i riksdagen. Men istället för en samlad samelag. 
gjordes ändringar i RNL, vilket jag återkommer till i ett senare kapitel, och en sametingslag stiftades. 
Sametingslagen ger bestämmelser för en särskild myndighet som ska bevaka samiska frågor d.v.s. 
sametinget(l§). Men den innehåller inga bestämmelser för språkanvändning av det samiska språket. 
Frågor om samisk kultur och språk skjöts alltså över till sametinget.

"1§ Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och därvid ta initiativ till verk
samheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till sametingets uppgifter hör 
särskilt att 1 .besluta om fördelning av statens bidrag och av andra medel ur Samefonden 
till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställts till samer- 
nas gemensamma förfogande, 2.utse den styrelse för sameskolan som avses i 8 kap. 6§ 
skollagen (1985:1100), 3.leda det samiska språkarbetet, 4.medverka i samhällsplane
ringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid ut
nyttjandet av mark och vatten, 5.informera om samiska förhållanden."

(prop. 1992/92:32:4)

Sametingslagen ger också bestämmelser för vem som ska fa rösta till sametinget (2§). Den ger alltså 
en definition på vem som är same. Som jag har visat tidigare är samema inte en homogen grupp och 
därför är inte lätt att hitta en bra definition. I samepropositionen valde man att följa samerättsutred- 
nings förslag; att använda språket som villkor, d.v.s. om man inte har språket har man inte rösträtt. 1 
sametingslagens 2§ står det följande:

"Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och l.gör sannolikt att han 
har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 2.gör sannolikt att någon av hans 
föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 
3.har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget."

(prop. 1992/93:32:4)

Det finns olika sätt att definiera en minoritet:

"Man kan välja objektiva kriterier såsom härstamning, ras, språk, bosättning och yrke.
Man kan också utgå från personens egen uppfattning av sig själv. Enligt en sådan, sub
jektiv definition tillhör de personer minoriteten som själva anser sig göra det."

(prop. 1992/93:32:36)

Definitionen i sametingslagen är en kombination av subjektiva och objektiva kriterier. Det subjektiva 
kriteriet "att känna sig som en same" kan verka ganska självklart för att få lov att rösta till sametinget. 
Men vi kommer att se länge fram i uppsatsen att detta kriterium kan ställa till problem (ibid).

Det objektiva kriteriet; att man kan göra sannolikt att man själv eller någon av ens föräldrar, far- eller 
morföräldrar har eller har haft samiska som i hemmet (2§) är valt p.g.a. att Norge och Finland använ
der sig av detta. Lagstiftaren har valt att följa Norges och Finlands lagstiftning för att inte den egen
domliga situationen ska uppstå att någon definieras som same i ett nordiskt land och inte i ett annat 
(ibid). Samema själva har samtyckt till denna definition (SSR 1989:13-14 och Ds 1989:72).

Den finska definitionen skiljer sig från den svenska och norska definitionen. I Finland ska samiska ha 
talats som första språk i hemmet. Medan det i Sverige och Norge räcker med att ha haft samiska i 
hemmet oberoende om det har varit huvudspråket eller inte. Idag finns det många samer som inte be
härskar samiska. Lagstiftaren har varit medveten om problemet med att använda språket som ett vill
kor för att rösta, när inte alla samer talar samiska och därför inte heller kan lära sina barn samiska.
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Därför har lagstiftaren gett den möjligheten att barn till personer som är eller har varit upptagna i röst
längden till sametinget, har rätt att rösta i sametingsvalet (prop. 1992/93:32:37).

Detta innebär för tre generationer icke-samisk talande, att vid tredje generationen så försvinner rätten 
att rösta till sametinget om inte föräldrarna har anmält sig till röstlängden. Detta sätter en viss press på 
samiska föräldrar som inte behärskar samiska, om de inte anmäler sig till röstlängden kan deras barn 
eller barnbarn förlora rösträtten. Men anmälningen till röstlängden betyder inte att man måste rösta, 
många har därför valt att registrera sig men inte att rösta.

Uppgiften att kontrollera de personer som anmäler sig till sametingsvalet verkligen uppfyller definitio
nens två kriterier har ålagts en valnämnd, som ska utses av sametinget (5§). Det första valet har orga
niserats av en särskild organisationskommitté, utsedd av regeringen (prop. 1992/93:32:58). Den kalla
des för sametingskommittén. Det har alltså varit sametingskommitténs uppgift att bedöma om de som 
har anmält sig till röstlängden är de personer som lagstiftaren och minoriteten anser tillhöra minorite
ten. Det låg ett stort ansvar på denna kommitté. Dels för att inte någon som hade rätt att rösta skulle 
nekas rösträtt, vilket innebar att inte heller den personens barn fick lov att rösta. Dels för att ingen 
person som inte hade rätt att rösta upptogs i röstlängden, vilket hade inneburit att den personens barn 
skulle kunna rösta oberoende av deras etniska tillhörighet. Eftersom den här frågan är så pass viktig så 
antar man att lagstiftaren skulle lämna några direktiv för denna uppgift. Därför blir man förvånad när 
man läser dåvarande sameminister Per Unckels synpunkter på detta:

"Jag bedömer det inte sannolikt att man behöver befara att personer som inte är samer 
kommer att påstå sig vara det. Jag menar därför att det inte behöver ställas särskilt höga 
krav på bevisningen." (prop. 1992/93:32:52-53)

Men Unckel hade fel i sitt uttalande i samepropositionen (se citat ovan). Även svenskar utan samiskt 
påbrå har anmält ett intresse att registrera sig till sametingsvalet! Så här berättar Nora Wasara Larsson, 
som har tagit emot samtalen på sametingsvalets speciella telefonlinje, i tidskriften Samefolket'.

"Vad har folk frågat om?
-Ja, de flesta har frågat: Får jag rösta i Sametingsvalet? Och så har de berättat om sin 
samiska bakgrund. Men det är också många icke/samer som ringt och vill vara med och 
rösta för att hjälpa samema. En sa: Ska dom släppa avfall och skit upp i fjällen så vill 
jag också vara same och kämpa mot miljöförstöringen." (Andersson 1993:11)

Nora Wasara Larsson talade om för mig att många personer som hon varit i kontakt med, hade berättat 
för henne att de tidigare hade känt sig kluvna, om de skulle räkna sig som samer eller som svenskar, 
och att sametinget hade gett dem något att hänga upp sin samiska identitet på.

Bråket i sameradion.

Nisse Matti på sameradion bestämde sig för att testa språkkunskaperna i samiska hos en person som 
sametingskommittén hade godkänt. Denne person var dansk till sitt ursprung och kommer fortsätt
ningsvis att kallas för "dansken".

Mitt under ett radioprogram ringer Matti upp "dansken" för att intervjua honom på samiska. 
"Dansken" förstår ingenting, trots att han har intygat på heder och samvete på ansökningsblanketten 
till röstlängden att han uppfyller språkkriteriet. Hela historien blir inte bättre av att han är sambo med 
en samisk kvinna som sitter med i sametingskommittén. Efter detta samtal, i samma radioprogram, 
ringer Matti upp Hans Dau, som sitter med i sametingskommittén (dessutom har han varit med och
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utformat samepropositionen). Matti frågar Dau om det är tillåtet för en icke-same att registrera sig som 
same under hänvisning att man använder samiska i hemmet (Andersson 1993:5:22).

"-Räcker det med att man pratar med hunden? undrade Matti.
-Vem man pratar med har väl ingen betydelse, säger Dau. Det finns fler än han som har 
uppgivit saker som de kanske inte kan stå för. Han är säkert inte ensam. Sedan hur 
många det är, om det är fem eller tio vet vi ju inte....I det fall man inte har uppgett san
ningsenligt så är det upp till den personen själv att känna om man har gjort rätt eller fel.
Vi är medvetna om att det kan förekomma och vi anser att det förmodligen är den risken 
man får ta.
Matti: -Men det är ju ett väldigt besvärligt rättsläge när individen själv får bedöma om 
man vill vara hederlig eller inte?
Dau: -Njaaaa, är det det? Det är väl i många sammanhang du betygar i Sverige på heder
och samvete - har jag gjort det här eller så och så. Det gör du ju när du deklarerar........
Matti: -Ja, men när du deklarerar och skriver på heder och samvete och du åker dit så 
åker du dit ganska rejält, men i det här fallet åker du inte dit, påstår du.
Dau: -Nej, det gör du inte utan vad man åker dit på är att du och andra pekar ut den per
sonen och han far stå där med skammen."(Andersson 1993:5:22)

När "dansken" får höra detta blir han mycket upprörd. Inte på Matti men på Dau, eftersom "dansken" 
anser att Dau har fått honom att framstå som en fuskare. Dau blir i sin tur arg på Matti, eftersom han 
har gett sådana uppgifter om "dansken" att Dau inte kunde bedöma honom riktigt, istället har Dau 
medverkat till att framställa "dansken" som fuskare. Dau skriver ett brev till Matti, där han kräver en 
ursäkt. Men Matti vägrar att be om ursäkt. Han känner stödet hos sina lyssnare och berättar i nästa 
radioprogram att folk att skickat brev och fax i mängder och att folk har ringt in för att "tacka för det 
här inslaget med sametingslagens luddiga tillämpning" (ibid:23).

I samma radioprogram berättar han för sina hängivna lyssnare om Daus brev till honom. Detta upphör 
Dau ännu mer och han sammankallar sametingskommittén. De skriver ett uttalande till sameradion, 
där de bl.a. kräver ett beriktigande från ansvarigt håll inom sameradion. Matti vägrar fortfarande att be 
om ursäkt och Dau vänder sig till Mattis chefer för att få upprättning. Men Matti står på sig och Dau 
får aldrig sin upprättning (ibid:23-24).

Vad som är intressant i det här sammanhanget är hur sametingskommittén motiverar godkännandet av 
"dansken". På vilka grunder kan han bedömas vara berättigad till att rösta i sametingsvalet?

Sametingskommittén anser att de har fullgjort sin uppgift, d.v.s. att bedöma ansökningarna till röst
längden. I sitt uttalande till sameradion försöker sametingskommitttén visa hur de har gjort bedöm
ningarna. Sametingskommittén anser att sametingslagen definierar vem som är same och återger den
na definition (se början av kapitlet). Men detta svarar fortfarande inte på hur sametingskommittén har 
gjort själva bedömningen, istället bara på hur en same definieras i sametingslagen. Vidare hävdar sa
metingskommittén att enligt prop. 1992/93:32 bör man ha det subjektiva minoritetskriteriet som ut
gångspunkt vid definitionen av same. Jag citerar här från uttalandet:

"Enligt prop. 1992/93:32 talar allt för att utgångspunkten i sametingslagen vid definition 
av same bör vara den subjektiva minoritetsdefinitionen. Enligt denna tillhör de personer 
minoriteten som själva anser sig göra det. På samma sätt måste envar ha rätt att avstå 
från att räknas som tillhörande en minoritet. Men den subjektiva definitionen förenas 
emellertid också ett objektivt kriterium i form av bruk av samiska som språk."

(Sametingskommittén, Samefolket 1993:5:23)

Det stämmer, i samepropositionen säger Unckel:
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"Allt talar enligt min mening för att utgångspunkten bör vara den subjektiva minoritets- 
definitionen - envar måste självfallet ha rätt att avstå från att räknas som tillhörande en 
minoritet." (prop. 1992/93:32:36)

Vidare säger sametingskommittén att det behövs ingen samisk härkomst för att definieras som same:

"Konstitutionsutskottet konstaterar att definitionen således inte utgår från någon här
komst." (Sametingsskommittén, Samefolket 1993:5:25)

Det enda objektiva kriteriet i sametingslagen är "samiska i hemmet". Detta är ett mycket vagt kriteri
um eftersom det inte säger vem som ska tala samiska. I princip skulle man ju kunna bo tillsammans 
med någon som behärskar samiska utan att man själv talar språket. Det är inte vad lagstiftaren har 
tänkt sig, istället ska det tolkas som att man själv måste behärska samiska eller ha föräldrar eller 
mor/farföräldrar som behärskar eller har behärskat samiska. Men trots att alla är överens om denna 
tolkning så säger inte lagen i vilken utsträckning man ska behärska samiska. Så här säger sametings
kommittén i sitt uttalande att de har bedömt det objektiva kriteriet:

"Då det gäller de sökandes eget bruk av samiska språket kan det självfallet variera. Sa
metingslagen förutsätter ett bruk i hemmet. Men även ifråga om ett sådant objektivt kri
terium finns det självklart ett stort inslag av subjektiv bedömning. Man brukar kanske 
samiska i den privata och trygga sfar som hem och familjeliv utgör med stannar därvid.
Det måste ligga i den enskildes integritet att själv få bestämma när och i vilka samman
hang han/hon i övrigt vill utnyttja sitt samiska språk." (ibid:25)

I bedömningen av det objektiva kriteriet finns det enligt sametingskommittén ett subjektivt inslag. Det 
är personen själv som ska bedöma om han behärskar samiska. Frågan är då vad man ska använda det 
objektiva kriteriet till, om det ändå fungerar på samma sätt som det subjektiva kriteriet. Varför ska det 
överhuvudtaget kallas objektivt om det är subjektivt? Sametingskommittén bortser då ifrån varför det 
finns ett objektivt kritierium med i definitionen. Orsaken till att det objektiva kriteriet finns med är för 
att inte vem som helst ska kunna få del av minoritetens rättigheter. Även detta sägs i samepropositio- 
nen:

"Såväl minoriteten som samhället har emellertid intresse av att förena det subjektiva 
kriteriet med objektiva kriterier. Det gäller särskilt om en minoritet har särskilda rättig
heter." (prop. 1992/93:32:36)

Detta kriterium finns alltså med för att inga personer som inte minoriteten och lagstiftaren anser tillhör 
minoriteten ska få ta del av minoritetens rättigheter. Men genom att sametingskommittén har rationali
serat bort det objektiva kriteriet kan vem som helst som "känner sig samisk" definiera sig själv som 
same och därmed få samiska rättigheter. Eller som Olle Andersson, redaktör iövSamefolket, uttrycker 
det:

"Hårddraget innebär detta att vem som helst kan förklara känna sig som same och växla 
några samiska ord med den man sammanbor med - ja, då är man same och får lov att 
delta i sametingsvalet. Den man sammanbor med behöver i det här fallet inte ens vara 
same." (Andersson 1993:5:25)

Sametingskommittén vill inte kontrollera uppgiften om personer som söker till röstlängden behärskar 
samiska. Från uttalandet:

"Sametingskommittén har utgått ifrån att en sökandes uppgift att han/hon själv har eller 
haft samiska som språk i hemmet är en uppgift av så grannlaga natur att ett ifrågasättan
de av därav kan ske endast undantagsvis. Och den bedömning som kommittén har gjort
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beträffande samtliga sökande som uppgett sig ha eller haft samiska som språk i hemmet 
framgår av den upprättade röstlängden." (Sametingskommittén, Samefolket 1993:5:23)

Om man behärskar samiska eller ens föräldrar eller mor/farföräldrar har gjort det, eller inte, skulle 
alltså vara en så känslig fråga att man inte skulle kunna kontrollera det. Hur kommer det sig att same
tingskommittén kan gömma sig bakom detta d.v.s. att om en same behärskar samiska eller inte är en så 
känslig fråga att man inte bör kontrollera det? Många samer speciellt sydsamer behärskar inte samiska, 
orsaken till detta är historisk och jag kommer att förklara detta i nästa kapitel. Jag kommer att åter
komma till "dansken" längre fram i uppsatsen, då jag kommer att redogöra för hans försvar mot at
tacken i sameradion. Jag kommer att diskutera om han kan betraktas som same och om han kan defi
nieras som same i samtingslagens mening. Det kommer att framkomma i den här uppsatsen att man 
kan vara same i flera olika aspekter, en definition i lagen är inte menad att vara heltäckande, snarare 
praktiskt tillämpbar.
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"Modern har glömt sin ungdoms språk. Hon talar utan accent, som Vitrys befolkning. Hon gör bara 
fel på böjningarna. Från hennes förflutna finns obotliga konsonater kvar, ord som tycks rulla fram, 
mycket mjukt, en slags sång som fuktar den inre av rösten och som gör att orden lämnar hennes kropp 
ibland utan att hon lägger märke till det, som om hon har fått besök av minnet från ett bortglömt 
språk. " (Duras 1992:24)

IV. DEN SVENSKA STATENS POLITIK GENTEMOT 
SAMERNA - EN HISTORISK ÅTERBLICK.

För att kunna förstå det sätt på vilket samerna agerar idag måste vi gå tillbaka i tiden och se på de 
faktorer som har påverkat samemas levnadssätt och deras syn på sig själva. En befolkningsgrupps 
tankesätt och strategier för överlevnad är präglade av det sätt som gruppen har blivit behandlad av 
andra befolkningsgrupper. Den samiska identiteten bör inte ses som en isolerad företeelse, istället som 
ett resultat av interagerandet mellan den samiska befolkningsgruppen och det svenska majoritetssam- 
hället.

Jag kommer i det här kapitlet att ge en kort historisk redogörelse för svenska statens kolonialisering av 
lappmarkerna och dess lagstiftning, framför allt skolpolitik. Jag kommer att ta upp lagstiftning för 
renskötsel i nästa kapitel. Syftet är att undersöka på vilket sätt samemas syn på sig själva och deras 
levnadssätt har påverkats av majoritetsbefolkningens behandling. Samerna har tvingats att tala svenska 
och samiska har haft en dålig status i det svenska samhället. Många samer har därför av strategiska 
skäl valt att inte tala samiska. Jag kommer att ta upp ett exempel från Norge för att visa på språkvalet i 
olika situationer. Jag kommer också att diskutera effekterna av samiska språkets dåliga status och vad 
det innebär för samerna idag.

Svenska statens kolonialisering av lappmarkerna.

Den svenska staten har under århundradena skiftat i sin politik gentemot samerna. Till en början lät 
man samerna leva som de ville bara de handlade med svenska kronan och betalade skatt. Den svenska 
staten ökade sitt inflytande över samerna genom kristen mission och genom att utbilda samerna. Sam
tidigt skedde ett successivt övertagande av samemas land och samemas rennäring kom att regleras i 
svensk lagstiftning.

Redan på 1600-talet Karl IX försökte få igång en kolonialisering av lappmarkerna och han försökte 
därför få dit nybyggare. Dock utan någon större framgång (Ruong 1975b:61 -62). Han tog upp kampen 
mot samemas egen religion - schamanism och lät uppföra kyrkor på ett antal platser, där samerna var 
skyldiga att vistas en viss tid på vintem. Här hölls det ting, marknader, skatteuppbörd och kyrkoför- 
rättningar (Henrysson 1986:4-6).

Anhängare till schamanism förföljdes och nåjdtrummor5 brändes. Det var t.o.m. en nåjd (schaman) 
som brändes på bål för att han vägrade att avsäga sin gamla tro (Ruong 1975a:386-388).

Nåjdtrummor = rituella trummor som schamanema använde bl.a. som hjälpmedel for att försätta sig i trance 
eller spå i framtiden. Nåjdtrummor är egentligen något missvisande ord eftersom trummorna även förekom i 
hemmen hos "vanligt folk". Men det var endast nåjden som använde trumman till att försätta sig i trance, andra 
människor använde trumman för att spå i framtiden.
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I början av 1600-talet kidnappades samiska ynglingar och skickades till Uppsala för att utbildas till 
präster. Man vet inte om någon av dem blev präst till slut, men det berättas att de flesta lyckades rym
ma redan på vägen dit. Man hade i alla fall insett att det krävdes präster som behärskade samiska och 
samiska böcker för att omvända samema. De första böckerna på samiska gavs ut, en ABC-bok med 
katekes och en mässbok (Henrysson 1986:4-6).

Man strävade efter att samema skulle ge upp sitt gamla levnadssätt och assimileras i det svenska sam
hällslivet, bl.a. försökte de svenska myndigheterna få samema intresserade av bofast jordbruk (Ruong 
1975a:3 93-3 94).

Den första s.k. lappskolan grundades i Piteå 1631- Skytteanska skolan - den flyttades senare till Lyck
sele. Där utbildades samiska pojkar, för att läsa vidare till präster i Uppsala. Men det var svårt att få 
elever till skolan (ibid). På 1720-talet kom en förordning som skulle förbättra undervisningen för de 
samiska barnen. Den förordnade att prästerna skulle lära sig den samiska som talades där de tjänst
gjorde, för att undervisa på det språket. Undervisningen skulle även ske på svenska och läroböcker 
skulle finnas på båda språken. Skolor skulle anläggas vid varje större kyrka och dessutom skulle präs
terna resa omkring och undervisa (ibid:396-401).

För att förbättra organiseringen av undervisning och religionsvård av samema inrättades 1739 Direc- 
tionen för Lappmarkens ecklesiastikverk (Uppman 1978:62). Hyltenstam menar att genom inrättandet 
av denna institution "skapades ett starkt centraliserat styrinstrument för den assimiliatoriska politiken" 
(1990:126).

I mitten av 1700-talet hade kolonialiseringen ökat, vilket förde med sig att kustbönderna började kon
kurrera med samema om jakt och fiske. Detta betydde att samema fick det svårare att försörja sig och 
blev allt fattigare (Ruong 1975:405).

"År 1747 redogör domhavande i Åsele för samemas egen uppfattning om orsakerna till 
deras fattigdom: minskning av tillgången på fågel och fisk och annat vilt. De måste 
slakta renar för egen räkning. Renar hade också självdött i ovanligt stor utsträckning.
Många måste lämna sina skatteland och vandra i landsbygden. Domhavande hade 
emellertid sin uppfattning klar: samerna drev nedåt landet av längtan efter brännvin."
(ibid)

Det här exemplet visar vilken dålig status samema hade i det svenska samhället. De svenska myndig
heterna accepterade inte samemas egna förklaringar till deras svåra situation, istället skyllde de på 
samemas eget agerande. Detta är inte unikt för samema, många andra minoriteter stod eller står inför 
samma problem t.ex. zigenare, inuiter och indianer. De har blivit beskyllda och beskyllts för drycken
skap och oansvarighet, medan orsakerna till detta ignoreras.

År 1751 drogs lappmarksgränsen upp (se karta 4) samema slapp då konkurrensen med kustböndema. 
De fick inte längre lov att utnyttja land och vatten ovanför denna gräns. Endast samema och nybyg
garna fick rätt till området, vilket ledde till fortsatta konflikter mellan dessa grupper. Lappmarksgrän
sen drogs upp inom landskapet Lappland, efter lappskattelandens nedersta östra gräns. Svenskarna 
intresserade sig än så länge bara för kustlandet, där det fanns odlingsbar jord och inte för de obrukbara 
fjällområdena (ibid:405-406).

Jordbrukskolonialiseringen var omfattande på 1800-talet och samerna blev en försvinnande minoritet 
när nybyggarna ökade i antal (Ruong 1975a:408).

"Sett från nationell svensk synpunkt blir naturrikedomarna i samemas land tillgängliga 
för rikshushållet direkt utan att man behövde gå över beskattningen av samerna och de
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ras näringar. Skatteintäkterna från samema sjunker efter hand till en obetydlighet jäm
fört med skatterna från kolonialistema." (ibid)

Bergsbruket och industrialiseringen kom igång på allvar under 1870-talet, då utbyggnaden av järnvä
gen i Norrland innebar både bättre och billigare transporter och en marknad i sig (Otnes 1970:88-89). 
Det var nu inte längre bara kustområdena som intresserade svenskarna.

Den svenska statsmakten gjorde under 1800-talet upprepade försök att förbättra skolundervisningen. 
Först togs beslutet att dra in de fasta skolorna för de samiska barnen och endast använda kringvand
rande lärare s.k. kateketer och missionärer för undervisning. Dock behölls en del fasta skolor. Den 
obligatoriska folkskolan för alla barn lagstadgades 1842, man försökte ett par år efter detta att placera 
svensk- eller finsktalade samiska barn i de allmänna folkskolorna och inrätta fasta s.k. lappskolor för 
de enbart samisktalande barnen. Men inte heller detta system fungerade tillfredställande, bl.a. beroen
de på att det inte ens fanns tillräckligt med skolor för de svensk- och finsktalande barnen. Den bästa 
undervisningen för de samiska barnen gavs i missionsskolorna, som grundades 1935 och existerade 
fram till skolreformen 1913 (Uppman 1978:62-63).

Hyltenstam anser att skolundervisningen för de samiska barnen tjänade majoritetssamhällets intressen, 
först statens syfte att assimilera samema och senare (som vi kommer att se längre fram) statens syfte 
att segregera samema från svenskarna. Under de tidiga skolformerna, de s.k. lappskolorna, som inrät
tades efter en förordning på 1720-talet, de ambulerande kateketskoloma och missionsskolorna under
visades visserligen barnen på samiska men detta var endast för att sprida majoritetssamhällets kulturel
la och religiösa värderingar. I den s.k. lappfolkskolan som inrättades i slutet av 1800-talet, som skulle 
motsvara den allmänna folksskolan, användes samiska som ett hjälpspråk, då målet var att alla barnen 
skulle lära sig svenska (ibid 1990:133-134).

Darwinismens inflytande på statsmaktens syn på samerna.

I början av 1900-talet lämnades en stor motion rörande samema in till riksdagen. I denna motion 
(1908) som resulterade i en skolreform 1913 och en ny renbeteslag 1928, försökte man se till helheten 
i samefrågan. Men trots detta kom renbeteslagen enbart att gälla renskötseln och de renskötande sa
merna (Ruong 1975a:422-425).

I samma motion la biskop Bergqvist tillsammans med bl.a. kyrkoherde Kamell fram ett förslag till hur 
undervisningen av de samiska barnen skulle utformas. Bergqvist förespråkade kategoriuppdelningen; 
renskötande resp. icke-renskötande samer och ansåg att samema i så stor utsträckning som möjligt 
skulle ägna sig åt renskötsel. Bergqvist ansåg att lappskolorna med sin helårsläsning i fem år var 
"förklenade" för nomadernas bam. De hade sedan, menade han svårt att gå tillbaka till det hårda no
madlivet (ibid).

Kamell gjorde ett uttalande som kan betecknas som typiskt för den tidens inställning gentemot samer
na, man ansåg inte längre att samema skulle assimileras i det svenska samhället:

"Gynna gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade 
människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall 
bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp ska vara 
lapp." (ibid:427)
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Bergqvists förslag till skolreformen gick, efter en livlig debatt i riksdagen, igenom så gott som oför
ändrat. I debatten betraktades samemas situation ur huvudsakligen tre synvinklar:

1. Nationalekonomiskt - samema var bäst lämpade att genom renskötseln utnyttja ijällvidderna. 2. 
Humanitärt - samerna var lyckligast som nomader och skulle annars få svårigheter att anpassa sig till 
det svenska samhället. 3. Fysiologiskt - samen hade egenskaper som gjorde att han passade bäst till 
nomadlivet (Henrysson 1986:12-13).

Bergqvists förslag var ett system med medflyttande skolor i tältkåtor de tre första åren och därefter ett 
par års undervisning vid kyrkplatsema, med inhysning i träkåtor (ibid: 14). Denna reform och andra 
frågor i motionen förde med sig att samema själva tog upp kampen för sina rättigheter. Samerna höll 
det första landsmötet i Östersund 1918. Då fick denna skolform mycket kritik av den samiska för- 
grundspersonen Gustav Park (Ruong 1975a:425-433). Man frångick också skolformen successivt och 
övergick på 40-talet till fasta nomadskolor med undervisning och bostäder i hus (Henrysson 1986:14).

Efter motionen utvecklades en central styrning av renskötselfrågor och en starkare klyvning mellan 
renskötande och icke-renskötande samer i både lagstiftning och skolpolitik (Ruong 1975a:425-429). 
Renbeteslagarna skyddade de renskötande samema medan de övriga samema inte fick något skydd av 
lagen. Även skolreformen år 1913 riktade sig mot samer som levde som nomader med regelbundna 
ren flyttningar. Samema skulle inte längre assimileras i det svenska samhället, istället skulle de be
handlas som en speciell grupp i samhället. Renbeteslagen från 1928 slog t.o.m. fast att nomadiserande 
samer inte skulle bo i vanliga hus, tanken var att de skulle fortsätta att bo i kåtor. Lappväsendet försök
te hindra de renskötande samema från att bygga moderna hus (Ruong 1975b: 135).

Varför hade den svenska staten ändrat sin politik gentemot samema? En orsak till detta kan vara att 
representanterna för den svenska staten var påverkade av den tidens förhärskande ideologi - darwinis
men. Utveckling och framsteg eftersträvades och de västerländska statsmakterna använde darwinis
men som ett ideologiskt redskap för att kolonialisera och undertrycka andra folk.

"Darwinism and Spencerianism [..] were filled with a strong optimism about de- 
velopment of all of mankind in the direction of a common goal. The various cultures of 
the earth were regarded as representatives for different stages of common development. 
"Civilization" was a key word in this context. The western European imperialist was se
en as the thoroughbred representative of civilization. Other peoples were held at a 
distance and considered more or less "barbarian" or, to use a perpetually populär ex- 
pression "savage"." (Eriksson 1982:91-92)

Darwinismen påverkade även andra discipliner än biologi t.ex. arkeologi, antropologi och samhällste
ori.

"Inom samhällsteorin kunde darwinismen stundom fattas som en vetenskaplig bekräftel
se på extrema rasistiska och sociala högerideologier. Den s.k. socialdarwinismen, före
trädd bl.a. av den amerikanske ekonomen W.G. Sumner (1840-1910), menade att läran 
om att endast de "bästa" individerna överlever måste äga sin tillämpning också på sam
hället och den politik samhället utformar. Man skulle således inte med sociallagstift- 
ningens hjälp förbättra de fattigas villkor eller visa barmhärtighet mot de vanlottade utan 
tvärtom, i det goda urvalets intresse, låta dem duka under och därigenom få fram en 
livsdugligare människotyp." (Eriksson och Frängsmyr 1987:169-170)

Även inom mer humana samhällsideoiogier än socialdarwinism var man påverkad av darwinismen. 
Man ansåg det troligt att att de "lägre stående" kulturerna var dömda att gå under. Dock ville man inte 
påskynda förloppet av deras undergång (Eriksson 1982:93).
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I Kamelis uttalande (se ovan) märker man tydligt att han var påverkad av darwinismens idéer, men av 
det mer "humana" slaget. I hans uttalande framställs civilisationen som något positivt men förbehållet 
sådana personer som honom själv. Bergqvists åsikter speglar klart en darwinistisk syn, det samiska 
folket befinner sig på ett lägre utvecklingsstadium än det svenska folket, därför passar inte samema till 
samma sysselsättningar som svenskarna t.ex. bofast jordbruk.

Lagstiftarnas synsätt var alltså påverkade av darwinismens idéer, men detta synsätt - att samerna 
skulle stå på än lägre nivå än svenskarna var inget synsätt som var hastigt påkommet. Darwins verk 
Om arternas uppkomst kom ut 1859 och i den politiska debatten och i litteraturen kan man redan på 
1870-talet höra ekon av darwinistiska idéer (Uppman 1978). Uppman ger i sin avhandling.Saw/7ä//e/ 
och samerna 1870-1925 ett exempel från en debatt från 1870-talet, om samemas rätt skulle regleras i 
lagstiftningen eller inte, där det framkommer att politikerna klart var influerade av darwinismen.

"Flera talare som rekommenderade skydd för samemas rätt uttalade sin övertygelse att 
de så småningom skulle komma att försvinna på grund av sin underlägsenhet gentemot 
civiliserade folk, men man ville så vitt som möjligt fördröja denna utveckling. Åsikten 
att samema oundvikligen skulle utdö präglar också uttalanden som gjordes för lagför
slagets antagande, och dessa utsikter framställes som en följd av "historiskt nödvändiga 
omständigheter", då ett nomadfolk kom i kontakt med kulturen." (Uppman 1978:71)

Men den svenska staten och dess representanter använde sig också av darwinismen för att motivera 
den intensifierade kolonialiseringen av Lappland under andra hälften av 1800-talet. Så uttryckte ras
biologen Lundborg det:

"Det är självklart att svenskarna, så som förhållandena gestalta sig i nutiden, ej längre 
kunna stå till svars med att låta Lappland nu som förr ligga nästan helt i händerna på ett 
fåtaligt nomadfolk. Rikets välstånd och säkerhet fodrar ett bättre tillvaratagande av na- 
turrikedommama i denna del av landet. Dessa rent svenska intressen gå mången gång i 
annan riktning än nomadernas. Det blir då dessa senares lott att ge vika."

(Lundborg citerad i Uppman 1978:46)

Inställningen tog sig också uttryck i ett patriarktiskt förhållningssätt gentemot samer - de var mindre 
utvecklade, jämförbara med bam, och kunde därför inte själva klara av deras egna angelägenheter 
(Ruong 1975a). Ett exempel på detta är att det tidvis har funnits restriktioner mot försäljning och ut- 
skänkning av brännvin till samer (Uppman 1978:69).

Konsekvenser av den samiska kulturens dåliga status.

Skolreformen (1913) innebar att bara renägarnas bam skulle gå i nomadskola. Förlorade man sina 
renar så fick det till följd att barnen tvingades att gå i den vanliga folkskolan. Där de hade svårt att bli 
accepterade av de svenska barnen (Stångberg, rektor för sameskolan i Tämaby, muntlig meddelan). 
Detta innebar naturligtvis att man inte precis ville framhålla sin samiskhet. I längden betydde det att 
man förlorade det samiska språket och den samiska kulturen. Det var emellertid inte mycket bättre i 
nomadskolan, där all undervisning skedde på svenska (Henrysson 1986:15). Barnen lärde sig inte 
heller något om samisk kultur (Stångberg, muntlig meddelan).

Det kan tyckas märkligt att de samiska barnen överhuvudtaget skulle gå i en speciell skola, eftersom 
som de varken fick lära sig något om samisk kultur eller undervisades på samiska. Henrysson anser att 
orsaken till att all undervisning skedde på svenska kan ha varit dels svårigheten att få tag i samiskta
lande lärare, dels att man ändå måste behärska svenska för att klara sig i det svenska samhället 
(1986:15).
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Det här var en svår situation för den individuelle samen. Hans språk och hans levnadssätt föraktades 
av svenskarna och för att kunna lyckas i det svenska samhället tvingades han att vända sin kulturella 
identitet ryggen och anpassa sig till ett svenskt levnadsmönster. För renskötarnas barn blev identiteten 
kluven; därhemma talades samiska och föräldrarna levde på samiskt vis, när de började skolan för
bjöds de att tala samiska och lärde sig att leva på svenskt sätt. Denna situation finns det exempel på 
världen över, där ett folk har kolonialiserat ett annat folk, så här beskriver en hawaiian upplevelsen av 
detta:

"You go school, leam, You come home, you try to apply. They [grandparents] scold 
you. You gotta live their lifestyle. Not the one they teach you at school. The school, 
junk eh. We only play in the damn school. No study. Play hookey, eh. Go fishing. Go 
hunting. They punish you. You pull weeds they catch you speaking Hawaiians. They 
make you stand in the comer on one leg till you fall asleep.. No way, eh." (Friedman 
1994:6)

(Friedman 1994: Av de personer som har upplevt att bli betraktade som sämre människor för att de är 
samer, är det många som väljer att inte lära sina barn samiska. Orsaken är att de inte vill att de ska 
drabbas av samma stigma som de har blivit utsatta för. Detta är också en strategi för att barnen ska 
lyckats bättre i de svenska samhället. Detta problem finns också bland samema i Norge, så här beskri
ver Eidheim situationen i ett litet samhället i Norge så sent som slutet av 60-talet:

"People in the Lappish fjord community, with their aspirations directed towards partici- 
pation in the public network as it is defined by Norwegians, do what they can to present 
themself as fullfledge participants. Many families have even made the drastic decision 
to prevent their children from leaming Lappish. Presumably, as their performance in 
Norwegian language improves, there will be a concomitant decrease in the reinforcing 
effect of their behaviour upon their charter of identification which in tum brings about a 
reduction in sanctions." (Eidheim 1970:50)

Mot denna bakgrund är det lättare att förstå dels varför många samer har förlorat sitt språk och dels 
varför många samer har förnekat sitt samiska arv. Som Sigrid Stångberg förklarade för mig "- Den 
samiska kulturen hade sämre status. Man skämdes för att vara same." Själv säger hon sig varit tvungen 
att arbeta på att vinna tillbaka sitt språk. Detta är inte unikt för Sigrid Stångberg. Det är ett vanligt 
problem, speciellt bland sydsamema. Det finns många andra som inte alltid har känt det naturligt att 
tala samiska och en del behärskar inte alls samiska. Så här berättade en ung samisk kvinna6 bosatt i 
Stockholm (A) för mig (E):

E. Sydsamema är rädda för att förlora sitt språk. De förbjöds att tala samiska i skolan 
och det finns många sydsamer som har förlorat språket eller som du fått lära det som 
vuxen.
A. Åh det är ju ett dilemma för jag kommer aldrig någonsin kunna att behärska samis
kan som rikssvenskan. Utan svenska är mitt modersmål.
E. Det kanske beror på att din mamma kommer ifrån Stockholm?
A. Det gör det inte. Även i sydsamiska hem där bägge föräldrarna har varit kunniga i 
samiska har man ändå talat svenska. Det var inte inne helt enkelt. Det var fult att tala 
samiska. Det var bara de här riktigt rejäla kulturivrama, envisa tjurskallarna....talade

6 A. är en ung samisk kvinna bosatt i Stockholm. Hennes mamma kommer ifrån Stockholm och hennes pappa är 
sydsame. Hon är uppvuxen i ett renskötarhem.
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samiska med sina barn. Deras barn har ju lärt sig samiska, de har ju guld idag. Högsta
tus, verkligen.

En annan konsekvens av det samiska språkets dåliga status är enligt Eidheim att det skapas samiska 
sfärer där samiska talas. 1 det samhälle som han gjorde sitt fältarbete, talade de samiska med andra 
samer om det inte fanns några icke-samer närheten, men slog över till norska om en norrman skulle 
dyka upp. Norrmännen ansåg att det var olämpligt att samiska talades i deras närvaro, eftersom de inte 
behärskade samiska (1970:49). Eidheim ger ett exempel på detta, när han beskriver språkvalet på en 
ångbåt som trafikerade ijorden vid samhället.

"When a Lapp has played the role of passenger for a while both Lapps and Norwegians 
as role partners, he is inclined to switch to the role of kinsman/friend in order to interact 
with a fellowpassenger, a Lappish person perhaps has not met for six months or more.
They both wish to exchange greetings and information in Lappish and they provisional- 
Iy separate themself from the public stage. Thus, groups of two or three may for a few 
minutes carry on low-voiced conversation in Lappish in a corridor, on a staircase lan- 
ding or close together along the rail if the weather is not too bad. The next moment, if a 
person with Norwegian or uncertain identity approches, the situation is smoothly redefi- 
ned to a public one before the intruder is within earshot." (Eidheim 1970:50)

Det samiska språket blir som en hemlig kod som bara talas i den intima sfären. Språket har alltså en 
stor betydelse, en faktor som sammanhåller gruppen. De som delar ett språk har en viss gemenskap. 
Att vara same utan det samiska språket betyder att man lätt förlorar kontakten med den samiska grup
pen. Inte för att man inte kan kommunicera, men för att man inte längre förstår den hemliga koden och 
hamnar utanför den samiska sfären.

Det sätt som det svenska majoritetssamhället har behandlat samema på har lett till att många samer 
förlorat inte bara sitt språk, men även sina samiska rötter. För att hitta sin samiska identitet har många 
samer varit tvungna lära sig samiska i vuxen ålder. Språket är alltså ett viktigt tecken på kulturtillhö
righet. För en person som inte med självklarhet kan räkna sig som same blir naturligtvis språket extra 
viktigt. Mot bakgrund av detta kan man förstå en viss upprördhet när "dansken" visade sig kunna 
mycket lite samiska, och ändå accepterades som same i sametingslagens mening.
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"Det fanns bara en hake och det var moment tjugotvå som fastslog att oro för egen trygghet inför fa
ror som var verkliga och överhängande var en förnuftig tankeprocess. Orr var tokig och kunde avfö
ras ur tjänst. Det enda han behövde göra var att anhålla om det; och så snart han gjorde det. skulle 
han inte längre vara tokig och skulle tvingas utföra fler bombflygningar. Orr skulle vara tokig om han 
utförde fler bombflygningar och normal om han inte gjorde det, men om han var normal måste han 
utföra dem. Om han utförde dem, var han tokig och behövde inte göra det; men om han inte ville 
utföra dem, var han normal och måste utföra dem. Yossarian blev djupt gripen av den absoluta enkel
heten i moment tjugotvå och lät höra en aktningsfidl vissling." (Heller 1992:40)

V. RÄTTIGHETER PER DEFINITION.

I det här kapitlet kommer jag att ta upp svårigheten med att tillgodose samemas rätt. Enligt de änd
ringar som har gjorts i rennäringslagen har alla personer av samisk härkomst rätt till renskötsel. Pro
blemet för de samer som inte är medlemmar i någon sameby, och därför inte kan utöva renskötselrät
ten, är att kunna bevisa sin rätt till renskötsel, d.v.s. att de är samer. Jag kommer att börja med att ge 
en redogörelse för hur lagstiftningen för renskötseln har utvecklats. Därefter kommer jag att ta upp de 
ändringar som har gjorts i renäringslagen. Jag kommer att diskutera hur definitionen av den som har 
renskötselrätt är utformad och hur den används av lagstiftaren och ifrågasätta om de ändringar som 
gjorts rörande renskötselrätten innebär någon förändring i realiteten.

Denna problematik är inte unik för samema. Det finns många urbefolkningar som befinner sig i denna 
paradoxala situation. Genom att anpassa sig (antingen genom tvång eller strategiskt) har urbefolkning
arna förlorat den grundval som nu krävs för att de ska få sina rättigheter. Jag kommer att ta upp ett 
sådant exempel - the Mashpee - för att belysa denna problematik.

Utvecklingen av lagarna för renskötsel.

Samerna försörjde sig (inte enbart på renskötsel utan även på jakt och fiske alternativt/och på jord
bruk) på sina lappskatteland som de enligt tradition innehöll. De betalade skatt till kronan för använd
ningen av dessa land7. Från mitten av 1600-talet bestämde häradsrätten om inrymningen av skattelan- 
den. Häradsrätten, som ofta bestod av samiska nämndemän, är en föregångare till våra dagars tingsrätt. 
Rätten till landen kunde köpas och säljas, även förvärvas genom överlåtelse eller genom giftermål, 
men huvudsakligen förvärvades de genom arv från föräldrarna. Om ett land var ledigt så kunde hä
radsrätten tilldöma området till en utomstående som var i behov av landet. När en person gjorde krav 
på ett område, tog inte bara häradsrätten hänsyn till vilken rätt enligt hävd den personen hade till om
rådet utan också till vilket behov personen hade av betesmark för sina renar. På det sättet kunde man 
se till att marken utnyttjades på bästa sätt. Alla samer hade m.a.o. renskötselrätt och kunde ansöka om 
renbetesrätt (d.v.s. rätten att utöva renskötselrätten) hos häradsrätten. Om det fanns utrymme för fler 
renskötare och fler renar tilläts de renbete för sina renar. Men det fanns också de personer som inte var 
tilldelade ett speciellt område (och som inte heller ansökte om mark). De slöt istället avtal med perso
nerna som innehöll marken om att fa ha renskötsel på deras mark. Det fanns alltså inget hinder i lagen 
mot att få utöva renskötselrätten (Hultblad 1968:81-86).

Det ska här påpekas att det tvistas om vad dessa personer betalade skatt för. En åsikt är att innehavaren ägde 
marken och betalade skatt som ägare. En annan åsikt är att innehavaren betalade en summa till kronan för att få 
bruka mark som han egentligen inte ägde.
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Rätten till lappskattelanden blev med tiden helt urholkad. Den svenska staten drog en ny gräns 1867, 
istället för lappmarksgränsen, den s.k. odlingsgränsen (se karta 2). Samema skulle fa vistas med sina 
renar hela året innanför gränsen och under oktober till april utanför gränsen (vilket gäller än idag). 
Likaså var det i Jämtland tillåtet för samema att vistas med sina renar året runt på de s.k. skattefjällen 
och även utanför detta område under oktober - april. Samema fick rätt att använda både kronomark 
och privat mark. Nyttjanderätten bestämdes mer detaljerat i renbeteslagama 1886 och 1898; på samer- 
nas åretruntmarker hade samema rätt till renbete, jakt, fiske och att avverka skog till bränsle och till 
nödvändiga byggnader under hela året. På området som låg utanför åretruntmarkema fick samema 
bruka marken vissa tider och i viss utsträckning bestämt av sedvänja (Ruong 1975b:72-74).

1 den första renbeteslagen 1886 beslutades det att alla för samer avsatta områden skulle indelas i lapp
byar. Upplåtelser av särskilda skatteland skulle upphöra och lappbyarnas områden skulle användas av 
lappbys invånare efter deras behov av betesmark. Renbetesrätten blev alltså kollektiv eftersom indel
ningen i lappskatteland skulle upphöra. Skatten skulle betalas kollektivt för hela lappbyn (Hultblad 
1968:75, 82). Men fortfarande var inte jakt- och fiske rättigheterna knutna till renskötselrätten, det 
fanns medlemmar i lappbyarna som försörjde sig endast på fiske. Dessutom hade alla i lappbyarna 
renskötselrätt och kunde börja bedriva renskötsel även om de hade haft ett annat yrke tidigare (Beach 
1992:23).

Det var inte förrän 1928 års renbeteslag kom som jakt- och fiskerättighetema sammanfördes med ren
skötselrätten (Beach 1992:22), samtidigt inskränktes renskötselrätten till de samer som hade föräldrar 
eller far/morföräldar som hade bedrivit renskötsel. I renbeteslagen (1928) står det:

"Rätt till renskötsel, varom i denna lag sägs, tillkommer den som är av lapsk härkomst, 
såframt hans fader eller moder eller någon av dessas föräldrar såsom stadigvarande yrke 
drivit renskötsel eller biträtt däri eller ock Konungens befallningshavande medgiver ho
nom rätt därtill. Sådant medgivande må lämnas endast när särskilda skäl därtill äro 
(1 §)." (Lasko 1991:47)

De som inte var renskötare uteslöts med 1928 års renbeteslag från lappbyarna, de som stod utanför 
lappbyarna saknade inte bara rätten att utöva renskötsel, de hade heller ingen rätt att jaga och fiska 
(Beach 1992:22).

Den nya rennäringslagen (RNL) kom 1971. 1 och med denna lag formades samebyar av de gamla 
lappbyarna (Beach 1985). RNL byggde på den gamla renbeteslagen (1928) och innebar inte några 
större förändringar. Fortfarande lämnades de icke-renskötande samema utanför lagstiftningen. Utan ett 
medlemskap i en sameby hade man inte rätt att utöva renskötsel, inte heller rätt att jaga eller fiska. 
Renskötselrätten (med tillhörande jakt- och fiskerättigheter) tillkom fortfarande bara de som härstam
made från renskötarsläkt.

"Rätt att enligt denna lag begagna mark och vatten till underhåll för sig och sina renar 
(renskötselrätt) har den som är av samisk härkomst, om hans fader eller moder eller nå
gon av hans far- eller morföräldrar haft renskötsel som stadigvarande yrke. [..] Om sär
skilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge person med samisk härkomst renskötsel
rätt, även i annat fall än som avses i första stycket (1§)." (Lasko 1991:77)

Det var alltså ingen större skillnad mellan lagen från år 1928 och lagen från år 1971, när det gällde 
vem som hade rätt till renskötsel. Dessutom var det svårt att vinna inträde i en sameby, även om man 
hade ett renmärke8, och därmed bevisligen måste ha haft släktingar som varit renskötare. Det berodde

Renmärke = Varje ren ägs individuellt och är märkt med ägarens renmärke. Renmärket snittas ut med kniv i 
öronen på renen. Renmärket får man oftast som barn, antingen ärver man det eller så komponerar föräldrarna 
renmärket av element från släktingars renmärke. Renmärket är registrerat hos länsstyrelsen.
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på att det var samebyarna som bestämde om det fanns plats för fler medlemmar. Antalet renskötande 
medlemmar var begränsat p.g.a. den begränsade tillgången på renbetesland (Beach 1985:19-20).

Kollektiv renskötselrätt.

I enligt de ändringar som har gjorts i rennäringslagen, ändras renskötselrätten från att ha varit grundad 
på rätt genom arv (se ovan) till att renskötselrätten blir en kollektiv rätt för alla samer och grundad på 
urminnes hävd (1§). Dock kvarstår regeln om att renskötselrätten endast får utövas av en samebvmed- 
lem:

"Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och 
grundas på urminnes hävd. Renskötselrätten far utövas av den som är medlem i same
by." (SFS 1993:36)

Detta innebär i praktiken inga förbättringar för de som står utanför samebyn, även om kravet på ren
skötande förälder eller mor- eller farförälder har tagits bort. Fortfarande är det upptill samebyarna om 
de vill släppa in fler medlemmar i samebyn (RNL 12§). Den kategorin som står utanför samebyarna 
som tidigare har varit medlemmar eller som har eller har haft en förälder eller mor/farförälder som 
hade varit medlemmar, för dem blir det ännu svårare än före ändringarna i RNL att komma in i en 
sameby. De inte längre någon konkret rätt att grunda sitt krav på medlemskap på, mer än att de är av 
samisk härkomst. Hur ska man bevisa att man är av samisk härkomst? Så här står det i sameproposi- 
tionen:

"Självfallet kan det alltid diskuteras vad som skall krävas för att någon skall anses ha 
styrkt sig vara same. Samerättsutredningen har inte föreslagit någon definition av vem 
som är same i renäringslagens mening. Någon allmänt accepterad definition av begrep
pet same har hittills inte funnits i svensk lagstiftning." (prop. 1992/93:92-93)

Lagstiftaren ger inga direktiv för hur samisk härkomst ska bevisas d.v.s. hur man ska kunna bevisa att 
man är same9. Många gånger kan namnet vara en vägledning, eftersom det finns typiska samiska 
namn. Detta är något svagt bevis. Men eftersom Sverige länge har fört en noggrann folkbokföring kan 
en del samer påvisa sitt samiska ursprung genom att släktingar är upptagna i kyrkböckerna som samer. 
Men många samer har ej typiska samiska namn. Dessutom var det många samer som gjorde allt för att 
dölja sin etnicitet och det är idag omöjligt att bevisa det samiska ursprunget för deras ättlingar.

Men denna bevisföring om ens samiska påbrå skulle inte hjälpa då det ändå inte finns plats för fler 
renskötande medlemmar i samebyarna. Lagstiftaren anser att ingen annan verksamhet än renskötsel 
ska pågå i samebyarna. Därför finns det inte heller plats för medlemmar som sysslar med någon annan 
näring. Skälet till att lagstiftaren anser att bara renskötsel ska pågå i samebyarna är att lagstiftaren 
anser att det skulle vara riskabelt för rennäringen, då satsningar på annan affärsverksamhet skulle kun
na slå fel. (ibid: 158-159).

"Som jag anfört kommer emellertid möjligheten till medlemskap i sameby att vara be
gränsad med hänsyn till det antal renar som det är möjligt att hålla i samebyn, varför 
frågan inte bör bli aktuell särskilt ofta." (ibid:93)

I sametingslagen finns det en definition av same, men som jag har nämnt i kap.2, så krävs det till skillnad från 
RNL ingen samiskt härkomst för att uppfylla denna definition.
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Därför behövs inget klargörande av vem som är same, mer än definitionen "den av samisk härkomst". 
Definitionen är mycket vag, eftersom det enda kriterium som ges är just "samisk härkomst". Det ver
kar också vara tanken, definitionen underlättar inte för samer att vinna tillbaka rättigheter de har på 
grundval av urminnes hävd, tvärtom hindrar den samer från att vinna dem. På så sätt har alla som är av 
samisk härkomst fått renskötselrätt, utan att staten behöver lämna ifrån sig landrättigheter eller resurser 
av annat slag. Vad är då urminnes hävd som det talas om i samepropositionen?

"Härom hette det i äldre JB (15:1): Det är urminnes hävd: där någon fast egendom eller 
rättighet i så lång tid okvald eller ohindrad besutit, nyttjat och bruket haver, att ingen 
minnes, eller av sanna sago vet, huru hans förfäder, eller fångesmän först därtill komne 
äro." (Malmström 1987:206-207

Urminnes hävd är inget privilegium, istället är det en medborglig rättighet. Det är inte staten som har 
beviljat samema att nyttja viss mark, istället har samema rätt till denna mark p.g.a. att de har så länge 
man kan minnas nyttjat vissa områden. Där har de använt mark och vatten för sig och sina renar, 
dessutom jagat och fiskat, och har därför rätt att fortsätta med detta. Denna rätt tillkänns nu hela det 
samiska kollektivet, men bara att utövas för medlemmar i samebyarna. De andra samema som inte är 
medlemmar i en sameby har inte rätt att utöva renskötsel eller att jaga och fiska, trots att renskötselrät
ten är tillkänd hela det samiska kollektivet.

Hugh Beach ställer frågan (ännu opubliceratl0:7) om samemas renskötselrätt som är grundad på ur
minnes hävd är en medborgerlig rättighet och inte bara ett privilegium, hur kan det då komma sig att 
staten kan låta vissa få använda sig av denna rätt, men inte andra, utan att ge dessa kompensation. 
Dessutom påpekar han att en medborgerlig rättighet inte kan vara kollektiv eftersom den måste vara 
knuten till en juridisk eller fysisk person. Hela det samiska kollektivet är inte en sådan person. Det kan 
inte uppträda i rätten som en svarande eller kärande. Däremot kan en individuell same eller sameby 
accepteras som part i det svenska rättssystemet och i internationell rätt.

De enskilda samer som vill ha renskötselrätt befinner sig i en moment 22 situation. De har rätt men 
kan inte hävda denna rätt eftersom de inte som individer kan kräva något som tillkommer hela det 
samiska kollektivet. Inför domstol kan inte dessa individer föra talan för hela det samiska kollektivet, 
eftersom de varken har rätt enligt svensk lag eller internationell rätt att representera hela den samiska 
befolkningen. Dessutom skulle de inte kunna göra det rent faktiskt eftersom alla samer inte befinner 
sig i samma situation när det gäller renskötselrätten.

Ändringarna i RNL som ger det samiska kollektivet renskötselrätt grundat på urminnes hävd hindrar 
istället för att underlätta för enskilda samer att kräva sin rätt. Om detta är omedvetet eller medvetet 
från lagstiftarens sida vågar jag inte uttala mig om. Men att staten inte hade tänkt lämna ifrån sig några 
landområden, förstår man av att samepropositionen inte rekommenderar Sverige att ratificera ILO- 
konventionen 169 rörande urbefolkningar. Motiveringen för detta är att lagstiftaren vänder sig mot 
artikel 14 i ILO-konventionen:

" 'The rights of ownership and possession of the peoples concemed over land which 
they traditionally occupy shall be recognised.—' Denna bestämmelse är uppenbart inte 
förenlig med svenska rättsförhållanden. Den torde som utgångspunkt ha helt andra för
hållanden än de som gällt och gäller beträffande de svenska samema." (prop. 
1992/93:60)

10 Ej publicerat ännu. Planerad tryckning 1995.
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The Mashpee.

Clifford har i artikeln "Identity in Mashpee" tagit upp ett liknande problem. Mashpee är en stad som 
ligger i Massachusetts. Här är befolkningen en blandning av svarta, vita och indianer. Före 1960-talet 
var staden styrd av indianerna men de har successivt förlorat det dominerande inflytandet. Indianerna 
upphörde att vara de naturliga ledarna, och mer och mer av marken runt om staden kom att användas 
till turism. Stora områden som tidigare hade varit öppna för jakt och fiske stängdes för allmänheten 
(Clifford 1988:277-280).

Under 60-och 70-talet hade många indiangrupper i staten Maine vunnit tillbaka landområden eller fått 
ersättning. De hade stämt landägarna och vunnit rättssaken genom att åberopa en lag från 1790 "the 
Non-Intercourse Act". Den fastslog att inget köp av mark i indianskt ägo kunde ske utan kongressens 
tiilstånd (ibid).

Även indianerna i Mashpee bestämde sig för att göra ett försök att få tillbaka förlorad mark. Så år 
1976 stämde "the Mashpee Wampanoag Tribal Council, Inc." landägarna i området runt Mashpee. 
Problemet var att indiangrupperna i Maine var erkända som "Indian tribes with distinct communities 
and clear aboriginal roots in the area" (ibid:278) medan indianerna i Mashpee inte längre betraktades 
som en enskild grupp på samma sätt (ibid). Det hade under lång tid förekommit giftermål mellan indi
angruppen och andra etniska grupper i området. Indianerna hade slutat att tala sitt eget språk och arbe
tade i "vanliga amerikanska" yrken (ibid:277-280).

Först och främst gällde det därför för indianerna att bevisa att de fortfarande utgjorde en s.k. tribe11. 
Dessutom att det var samma "tribe" som en gång hade förlorat sina landegendomar. För motståndarsi
dan gällde det att framhålla att indianerna i Mashpee hade anpassat sig så mycket att de inte längre 
utgjorde en "tribe". Ett problem som då naturligtvis uppstod var hur "tribe" skulle definieras. De anli
tade experterna hade olika syn på frågan beroende på vilken sida de stod (Clifford 1988:323-325).

Indianerna och deras anlitade advokater och experter kunde inte övertyga juryn om att indianerna i 
Mashpee utgjorde en "tribe" och alltid hade gjort det. Juryn ansåg att de bara under vissa perioder hade 
utgjort en "tribe". Detta räckte naturligtvis inte för att de skulle kunna kräva tillbaka förlorad mark 
(ibid:335).

En av experterna anlitad av landägarsidan - Guillemin (sociolog) ansåg att indianerna i Mashpee aldrig 
hade haft en egen kultur och aldrig hade utgjort en "tribe" (ibid:324).

"while her definition of tribe was shown to be heavily weighted towars formal leaders- 
hip and sovereignity, exactly the elements most lacking in Mashpee." (ibid)

Men som indiansidan påpekade hade det inte alltid varit nödvändigt att framhålla att indianerna i Mas
hpee utgjorde en "tribe", eftersom staden ändå var styrd av en majoritet av indianer. Det har inte heller 
alltid varit en fördel i U.S.A. att påvisa sin indianska identitet (ibid).

11 Tribe = Att gruppen utgör en "tribe" betyder att det finns en inre samhörighet i gruppen - en s.k. infrastuktur.
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"If there is little evidence in the historical record of "tribal life" in Mashpee between 
1869 and 1920, it no surprise. Many groups all over the nation that would emerge later 
as tribes kept a low profile during these years." (ibid)

Indianerna i U.S.A. har anpassat sig till den vita amerikanska livsstilen för att de har vunnit på detta. 
Men det behöver inte betyda att de har helt och hållet förlorat sin indianska identitet.

"The Mashpee trial seemed to reveal people who were sometimes separate and "Indian", 
sometimes assimilated and "American". Their history was a series of cultural and politi- 
cal transactions, not all-or-nothing conversions or resistances. [...] Seen from a standpo- 
int not of finality (survival or assimilation) but of emergence, Indian life in Mashpee 
would not flow in a singel current." (ibid:342)

Clifford anser att indianerna i Mashpee utgör en "tribe" och har gjort det hela tiden. Rättegången med 
vittnesmålen hade övertygat honom om att det hade pågått ett organiserat indianskt liv i Mashpee i 
över 350 år. Däremot är han tveksam till om indianerna i Mashpee borde ha fått tillbaka all mark som 
de har förlorat sedan 1869 (ibid:336).

Både när det gäller samema i Sverige och i fallet Mashpee, så har kolonialmaktemas agerade fört med 
sig att befolkningsgrupperna har förlorat sin mark. Dessutom har samema och indianerna tvingats till 
en anpassning till majoritetssamhället. De individer som har förlorat sina rättigheter till mark och vat
ten måste nu bevisa att de är samer resp. indianer, trots att det är statsmakterna som har tvingat dem att 
ge upp den livsföring som statsmakterna anser är typisk för deras etniska identitet. Denna lagstiftning 
som tillkänner några individer i etniska grupper deras rättigheter, men inte alla, splittrar urbefolkning
arna. Det är inte bara majoritetssamhället som har en viss åsikt om hur en indian eller en same bör vara 
för att vara en "riktig" indian eller same, även samema och indianerna har själva den uppfattningen att 
det bara är ett visst levnadssätt som är riktigt samiskt eller indianskt.

Om man skulle acceptera alla som samer eller indianer oberoende av hur de lever så blir konsekvensen 
att man då måste man fråga sig vad en same eller en indian är. Det blir svårt för samer och indianer att 
hävda sina rättigheter när det inte finns något typiskt för deras etniska identitet. Nästa steg blir att man 
ifrågasätter om det finns någon samisk eller indiansk kultur överhuvudtaget, trots att man ändå vill 
hävda att det finns samer och indianer. I historieforskare Lundmarks artikel ser man ett tydligt exem
pel på detta problem:

"Om man ska förstå samernas situation i dagens Sverige skall man inte söka efter någon 
essentiell samisk kultur eller enhetligt samiskt perspektiv. Istället skall man sätta sig in i 
den debatt som pågår mellan olika samiska intressen. En del av den debatten är ett ut
tryck för en sund mångfald, annat beror på att svenska staten med tvång har deformerat 
det samiska samhället både socialt och ekonomiskt. Där ligger problemets kärna."

(Lundmark, Svenska Dagbladet 1994:1-2)

Har det svenska majoritetssamhället deformerat den samiska kulturen så mycket att man inte längre 
kan tala om en existerande kultur? Om så är fallet hur ska samer definieras i lagstiftningen? Den här 
problematiken ska jag titta närmare på de följande kapitlen.
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"Därför blir Thule aldrig något museum. Etnograferna har kastat in en dröm om oskuld i Nordgrön- 
land. En dröm om att inuit skulle fortsätta att vara dessa hjulbenta, trumdansande, sägenberättande, 
brett leende utställningbilder som de första upptäcktsresande vid sekelskiftet trodde sig möta söder om 
Qaanaaq. Min mor gav dem en död fågel. Och fick dem att köpa halva affären åt henne. Hon paddla- 
de en kajak som var byggd som på 1600-talet, innan kajakkonsten försvann från Nordgrönland. Men 
hon använde en förseglad plastdunk som fångstblåsa. " (H^eg 1993:78)

VI. AKTA SAMER OCH AUTENTISKA TRADITIONER.

Som det har framkommit i de tidigare kapitlen har svenska statens politik gentemot samerna splittrat 
den samiska befolkningen i renskötande samer och icke-renskötande samer. Men splittringen bland 
samerna är större än så, vilket man kan läsa om i tidskriften Samefolker.

"Men samla alla samer på ö och det skulle bli inbördeskrig om ett par dagar. Titta bara 
på hur vi slåss, visserligen inte med vapen, men det finns ju andra sätt att bekämpa var
ann. Det går ju alldeles utmärkt med giftpilar till ord. Det är ursamer mot inflyttade sa
mer i samebyar. Det är skogssamer mot fjällsamer. Renägare mot icke renägare. Trotto
arlappar (av samer själva skapat ord) mot fjälllappar. Akademikerlappar mot gräs-
rotslappar. Samt det sista otäckaste som poppar upp då och då: "Vi äkta samer....... "

(Andersson 1994:6-7:3)

Även om det här är lite humoristiskt uttryckt så visar ändå det här citatet (ovan) på vilka konflikter 
som finns inom den samiska befolkningsgruppen. Bland samerna pågår en diskussion vem som är äkta 
same och vilket levnadssätt som är äkta samiskt. Dessa frågor är inte uppkomma bara p.g.a. prestige 
och kulturell identitet, utan är dessutom sammankopplade med rättigheter. I det här kapitlet kommer 
jag att ta upp exempel på diskussioner inom den samiska gruppen om denna problematik. Dessutom 
kommer jag att diskutera detta utifrån ett antropolgiskt perspektiv, där ifrågasättandet av traditioners 
"äkthet" har fått en egen teoribildning - "invention school". Jag kommer att ifrågasätta, med hjälp av 
Friedmans kritik, den syn på kulturer som finns inom "invention school" och föreslå ett annat synsätt.

"Invention school"

Runt om i världen börjar urbefolkningar och minoriteter att kräva sina rättigheter. Samerna är bara en 
av dessa grupper, andra exempel är indianer, inuiter och en grupp som jag kommer att ta upp i det här 
kapitlet - hawaiianer. Dessa grupper hävdar att de har en egen kultur och försöker ofta att grunda sina 
rättigheter på kulturbegreppet.

"The cultural self-consciousness developing among imperialism s erstwhile victims is 
one of the more remarkable phenomena of world history in the late twentieth century. 
"Culture" - the word itself, or some local equivalent - is on everyone s lips. Tibetans and 
Hawaiians, Ojibway, Kwakiutl and Eskimo, Kazakhs and Mongols, native Australians, 
Balinese, Kashmiris and New Zealand Maori: all now dicover they have a "culture"."

(Sahlins 1994:378)

Förespråkarna for "invention school" menar att denna upptäckt av sin egen kultur, inte är en upptäckt 
av en ursprunglig och autentisk kultur, istället är traditionerna en ny variant av de gamla autentiska 
traditionerna. En del av antropologerna som hör till "invention school" gör en skillnad mellan auten
tiska traditioner och traditioner som är en produkt av det moderna samhället, det är alltså vissa tradi
tioner som kan räknas som ursprungliga och naturliga medan andra traditioner är konstruerade. Andra

38



förespråkare av "invention school", t.ex. Linnekin menar att inga traditioner är autentiska (Friedman 
1994:7-8).

Linnekin anser att kultur kontinuerligt produceras; traditionerna skapas medvetet av ett gammalt lev
nadssätt och fungerar som en modell, som individer använder för att konstruera sin identitet.

"tradition is a conscious model of past lifeways that people use in the construction of 
their identity." (Linnekin 1983:241)

Enligt Linnekin är inga traditioner autentiska dvs. en gång tillkommna och sedan förmedlade vidare 
genom generationerna, istället är alla traditioner uppfunna ("invented") i nutiden.

"As a self-conscious category, tradition is inevitably "invented".” (Linnekin 1983:241)

Linnekin visar att på Hawaii får livet i vissa byar på landet stå modell för ett traditionellt levnadssätt 
för den hawaiianska urbefolkningen. Byborna använder begreppen "inside" och "outside", som ut
trycker motsatsen mellan att leva på "hemma" landsbygden och leva utanför i främmande städer 
(Linnekin 1983:243). Livet på landsbygden är för de hawaiianska nationalisterna det "riktiga" sättet 
för en hawaiian att leva.

"In the estimation of Hawaiians, as well as other islanders, the traditional Hawaiian li- 
festyle is represented by small rural communities [...] There are a handful of such sett- 
lements remaining in remote areas of the islands. The residents are descendes from the 
Maka' äinana (the common people); they identify themsleves as farmers and fishers, and 
as kama'äina (old-times, "children of the land").” (Linnekin 1983:243)

Men Linnekin påpekar att levnadssättet i dessa landsbyar inte kan fungera som en modell för det ur
sprungliga hawaiianska levnadssättet. Orsaken till detta är att de flesta inte längre är självförsörjande, 
att de traditionella försörjningssätten d.v.s. fiske och risodling har rationaliserats och att befolkningen 
inte bara består av urhawaiianer, istället är den uppblandad med bl.a. kineser (Linnekin 1983:243).

Dessutom tar Linnekin upp olika exempel på vad hawaiianema tror är ursprungligen hawaiianskt t.ex. 
olika maträtter, danser, musik m.m, men som i själva verket har förändrats p.g.a. utländsk påverkan 
(ibid:242).

Linnekin går vidare och analyserar hawaiianska nationalisters försök att manifestera gamla traditioner 
bl.a. en kanotfärd. Hon pekar på olika, enligt henne, misstag som har begåtts under manifestationen; 
ritualen innan kanoten skulle kasta loss, besättningens sammansättning, beredningen av färdkosten, 
kanotens design, resans mål m.m. Misstagen, enligt Linnekin, bestod i att expeditionen inte lyckades 
utföra dessa handlingar på det vis som man ursprungligen skulle ha gjorde (ibid:245-246).

För att kunna ge denna kritik av hur hawaiianema utför sina egna traditioner måste Linnekin ha något 
att jämföra med. Om hon påstår att de utför traditionerna på ett felaktigt sätt, så måste det finnas ett 
sätt som är det riktiga sättet att utföra dem. Men samtidigt påstår Linnekin att inga traditioner är au
tentiska istället är alla traditioner nyskapelser. Som Friedman i sin kritik av Linnekin uttrycker det:

"On the one hand we are presented with a general assumption that all culture is a pro- 
duct of continous tranformation. On the other, we are treated to an attempted demonst
ration of the inauthenticity of the "traditions" of the Hawaiian movement on the grounds 
that they do not correspond to an aboriginal baseline." (Friedman 1994:12)
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Linnekin begår alltså ett logiskt misstag i sin kritik av de hawaiianska nationalisterna, om det inte 
finns några autentiska traditioner så kan det inte heller en jämförelse mellan en vulgär modell och en 
ursprunglig modell vara möjlig (ibid: 12).

Diskussion om kultur.

Sahlins påpekar att kulturella skillnader alltid har existerat och existerar mellan olika befolkningsgrup
per. Det som har hänt är att denna trend i världspolitiken, som Sahlins kallar för "kulturalism". är 
präglad av kravet till ett eget levnadssätt som ett högre värde och en politisk rättighet (ibid:379).

"What distinguishes the current "culturalism" [...] is the claim to one s own mode of ex- 
istence as a superior value and a political right, precisely in opposition to a foreign- 
imperial presence" (ibid)

Han anser att "kulturalismen" inte bara är ett uttryck för etnisk identitet, istället är det ett sätt för dessa 
befolkningsgrupper att försöka få kontroll över relationerna till det dominerande samhället och kon
troll över de tekniska och politiska medel som tidigare använts för att förtrycka dem (ibid).

"We are assisting at a spontaneous, worldwide movement of cultural defiance, whose 
full meanings and historic effects are yet to be determined."(ibid)

"lnvention school" tycks ha svårt för denna "kulturalism", antropologerna i denna skola förstår inte hur 
moderna medlemmar i urbefolkningar kan hävda de har en autentisk kultur, när den är så uppenbart 
"förstörd" av kapitalismens kultur. Det tycks som "invention school" antar samma syn på urbefolk
ningarna som majoritetssamhällets medlemmar och politiker; en urbefolkning är inte en urbefolkning 
om den använder sig av civilisationens goda - en urbefolknings kultur ska vara statisk och oföränder
lig-

"Authenticity for the anthropologist consist essentially in his/her relation tohis/her pe- 
ople. It is the authenticity for the anthropologist cherished by the art collector and the 
antique dealer. If professional identity depends on such notions as aboriginal, pristine, 
original culture, primitive enclave etc. connoting an isolation from pollution of industrial 
capitalist civilization, and if anthropological discourse consist in the analysis or interpre
tation of cultures, then a Hawaiian movement whose membership drinks coke, watches 
home videos, and at the same time is engaged in the reconstruction of its own cultural 
identity, is a potential threat." (Friedman 1994:13)

Urbefolkningarna befinner sig alltså i den paradoxala situationen att majoritetssamhällena har krävt en 
anpassning till majoritetssamhället, för att personerna som tillhör urbefolkningarna ska accepteras som 
fullvärdiga medborgare. Denna anpassning betyder idag att urbefolkningarna inte alltid passar in i 
majoritetssamhällets och vissa antropologers uppfattning av hur urbefolkningarnas kulturer ska se ut. 
Existerar då inte samma befolkningsgrupp eftersom deras levnadssätt har förändrats? Har då befolk
ningsgruppen ingen kontinuitet i sin gruppidentitet? Om nu befolkningsgruppers levnadssätt är så för
änderliga så finns det kanske ingenting som man kan kalla kultur, många antropologer har därför valt 
att helt gå ifrån kulturbegreppet. Jag anser ändå att kulturbegreppet är användbart, förutsatt att en klar 
definition av begreppet ges. Jag kommer därför att ge en definition av kultur och diskutera varför kul
turbegreppet är tillämpbart.

Det finns en stor mängd definitioner av termen kultur. Varje gång det används utan en klar definition 
(vilket jag har gjort hittills) förstås det på olika sätt, vilket beror på att kultur har stått för olika feno
men. Keesing (1985:68) påpekar att i de olika definitioner som finns av kultur har ofta gränsen mellan

40



det mentala och det materiella livet i samhället suddats ut. Hela samhället har då inbegripits i defini
tionen, både människors agerande och deras föreställningsvärld. En del antropologer har istället valt 
att i sina definitioner av kultur utelämna människans rent fysiska agerande och enbart låta begreppet 
kultur innefatta människors föreställningar och begrepp, t.ex. Keesing, Kluckhohn och Kelly, och 
Geertz (Keesing 1985:68-72).

Ett problem är att oberoende av hur kultur definieras innebär användningen av begreppet att man av
gränsar en kategori av människor från en annan, medan i realiteten gränserna mellan olika kategorier 
av människor är flytande. För att bestämma en persons kulturtillhörighet måste man ange kriterier för 
kulturtillhörigheten. På något sätt måste man definiera personerna som ingår i kulturen. Det finns olika 
sätt att göra detta, man kan t.ex. välja att använda språk som ett kriterium för kulturtillhörighet, d.v.s. 
om man tillhör en viss kultur bör man också tala ett visst språk, eftersom det är kulturens språk. Pro
blem uppstår när det finns personer som anser sig tillhöra kulturen ifråga och som är accepterade av de 
andra medlemmarna i kulturen, men som ändå inte uppfyller det fastställda kriteriet.

Men det bör ju finnas något som gör att vissa personer accepteras som medlemmar i en grupp, medan 
andra klassificeras som icke-medlemmar. Det måste finnas en gemensam överenskommelse om vissa 
värderingar och normer för att ett samhälle ska kunna fungera. Som Sahlins säger även om en grupp 
utgörs av många olika kategorier av människor, som har olika sätt att betrakta världen och olika sätt att 
uppföra sig, så måste det i alla fall finnas en meningsfull ordning i skillnaderna mellan de olika kate
gorierna (1994:386).

"It would be difficult to understand how a society could function, let alone how any 
knowledge of it could be constituted, if there were not some meaningsful order in the 
differences." (ibid)

Det måste finnas en tyst överenskommelse i en grupp, eller som Keesing kallar det en "gemensam 
kod", för att gruppen ska kunna fungera.

"Yet individuals share a common code, mainly submerged beneath consciousness, that 
enables them to communicate, to live and work in groups, to anticipate and interpret one 
another's behavior. They share a world of common meanings, even though the vantage 
points individuals have on it are different. In describing "a culture" anthropologists are 
trying to capture what is shared, the code of shared "rules" and common meanings." 
(Keesing 1985:72)

Jag anser att kulturbegreppet är användbart om man tillämpar Keesings definition av kultur (1985:72) 
(se ovan) dvs. utelämna människors rent fysiska agerande och enbart låta begreppet kultur innefatta 
människors föreställningar och begrepp. Kultur existerar således inte rent konkret, kultur är ingen 
agent som kan utföra någon handling. Kulturbegreppet är en abstraktion, för att förenkla förståelsen av 
mänskliga grupperingar - sociala system (Keesing 1985:72).

Det här betyder inte att kultur kan existera utan människors agerande, kultur och handling fungerar i 
ett samspel med varandra. Vårt rent fysiska agerande är m.a.o. tätt sammanlänkat med vår föreställ
ningsvärld. Frågan är inte vad som kommer först - kultur eller handling - istället måste vi förstå kultu
ren som en grund för handlingar, men även ge plats för att handlingar genererar begrepp och före
ställningar som kan bli en del av kulturen.

Kultur är en grupps föreställningar bakom ett visst handlingsmönster. Gruppen är omedveten om en 
stor del av denna föreställningsvärld, även om det finns vissa medvetna handlingar som speglar den. 
Exempel på handlingar som speglar en kultur är:

- det språk man talar
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- den religion man tillhör
- de sedvänjor man utför
- den näring man arbetar med.

Bakom dessa handlingar finns en kultur - en gemensam föreställningsvärld, en underliggande kod som 
möjliggör dessa handlingars utförande.

Detta innebär inte att kulturen är den enda faktorn som styr en individs beteende, som Ekholm Fried- 
man (1991) påpekar är individen påverkad av även flera andra faktorer både naturliga och sociala.

" Man as a cultural animal acts in an arena that is partly a creation of his own and partly 
a product of extemal forces, both natural and social. The place of culture is in the rela
tion between Man and his world. Culture is his technique of coping with realities, his 
interpretation of the world and the content of his intentional actions or strategies to pre- 
serve and alter these conditions." (Ekholm Friedman 1991:6)

Ekholm Friedman anser att individen agerar inom en sfär som är skapad både av honom själv och av 
yttre faktorer. Kulturen menar hon är människan sätt att handskas med verkligheten, människans 
tolkning av världen och hennes strategier för att bevara eller ändra de förhållanden som råder i hennes 
sfar (ibid). Jag har visat exempel på detta i uppsatsen, där vi har sett att den samiska kulturen är påver
kad av samernas strategier för att bemöta det svenska majoritetssamhällets politik.

Sahlins påpekar att de antropologer som vill förkasta kulturbegreppet p.g.a. att förmodade "kulturer" 
skulle vara obestämbara och påverkbara, vilket skulle visa på att de skulle sakna ett eget system, inser 
inte att medlemmarna i en kultur kan inkorpera nya element i kulturen i koherenta och logiska förhål
landen (1994:387). Den samiska kulturen är ett bra exempel på en kultur, där medlemmarna har 
plockat upp nya element i sin kultur, som fungerar bra med de ursprungliga elementen, t.ex. rationali
sering av renskötseln.

Den samiska kulturen.

Även bland samema i Sverige hittar man den uppfattning som finns hos urbefolkningen på Hawaii 
("inside" och "outside", se början av kapitlet) de som lever i det samiska kärnområdet och som arbetar 
med typiska samiska näringar typ renskötsel, lever ett traditionellt samiskt liv medan de som lever 
utanför det samiska kärnområdet har svårare att motivera sin samiskhet. Linnekin påpekar att många 
som lever enligt dem själva ett icke-traditionellt hawaiianskt liv i städerna hade önskat att bo på lands
bygden och leva som en "riktig" hawaiian.

"Hawaiians living outside often express regret at their alienation from the way of life 
Keanae symbolizes. Many say that they would live inside if they were not constrained 
by economic circumstances." (Linnekin 1983:243)

Denna önskan finns också bland samer som lever utanför det samiska kärnområdet t.o.m. kan samer 
som lever i det samiska kärnområdet men som inte kan fa inträde till en sameby känna att de inte lever 
som "riktiga" samer. Denna känsla att man inte är en "äkta" same beror också på att man inte betraktas 
som en sådan av alla renskötande samer.
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1 ^Så här uttryckte en ung kvinna " bosatt i Stockholm (A), och uppvuxen i det sydsamiska området, det 
för mig (E):

A.Det blir ju många problem med att flytta ifrån det samiska kärnområdet. Man har ju 
svikit. Man gått över till storsvenskens sida. Det här har jag aldrig hört någon säga til! 
mig men det känns så. Det är massor av människor som känner så. Så är man på något 
sätt en indirekt svikare i och med man ägnar sig åt något annat än renskötsel, same som 
ägnar sig åt något annat, som bara studerar, kan ju kännas som en anklagelse för en ren
skötare.
E. Jag förstår inte riktigt, menar du att man känner en press att man ska leva samiskt?
A. Ja, om vi tänker oss en sameman vars son väljer att åka iväg och studera till läkare 
istället för att ta över renskötseln, så känns det som en anklagelse. Läkaryrket är mer 
värt än mitt renskötaryrke plus hela den värld som ingår i det. Det blir en anklagelse mot 
hela den här samiska mannens värld.

Men det som Linnekin säger om befolkningen på landsbygden, att de inte lever på ett traditionellt ha- 
waiianskt sätt, gäller i ännu högre grad de renskötande samema i Sverige. Renskötseln är rationalise
rad, samema är uppblandade med svenskar och samema använder samhällsservicen i samma ut
sträckning som svenskarna.

Det paradoxala är att Linnekin anklagar de hawaiianska nationalisterna för att använda en modell, som 
de tror är traditionell, vilken, enligt henne, inte är traditionell, medan hon själv använder en modell av 
traditionellt hawaiianskt liv, för att kritisera nationalisterna, samtidigt som hon påstår att det inte finns 
en sådan modell för ett traditionellt hawiianskt liv. Det tycks som man aldrig kan komma ifrån upp
fattningen att ett visst levnadssätt är typiskt för en etnisk grupp och fungerar som en modell för indivi
derna i den etniska gruppen. Annars skulle man ju aldrig som individ kunna motivera sin etniska till
hörighet. Men samtidigt måste man tillåta förändring även av modellen för ett ideellt levnadssätt för 
den etniska gruppen. När villkoren för levnadssättet förändras t.ex. lagstiftning och modern teknologi 
så förändras också basala element i levnadssättet som t.ex. försörjningssättet, men även traditioner 
som t.ex. jojk.

Den samiska kulturen är inte deformerad av det svenska majoritetssamhället, den är i allra högsta grad 
dynamisk och levande, vilket dess existens i nuvarande form är ett bevis på. Det är vad Friedman (med 
inspiration av Sapir) skulle kalla en genuin kultur, eftersom den anger ramar för ett bestämt sätt att 
uppfatta och kategorisera världen för dess medlemmar.

"A genuine culture is one whose categories form a coherent cosmological structure for 
the subject, so that the individual acts and objects retain meaning within a larger scheme 
of things" (Friedman 1994:19)

Friedman menar att kulturell kontinuitet är kärnan i en levande autencitet. Det finns ett område i det 
sociala livet där delade erfarenheter möjliggör modeller av verkligheten för att uppnå en effektiv grad 
av samstämighet för dess utövare (Friedman 1994:21).

"Existentiai authenticity is the core of cultural continuity. Hopelessly romatic for some, 
but I would stress that this has nothing whatsoever to do withgemeinschaft. Rather it re- 
fers to that area of social life wherein we find the shared experiences that enable models 
of reality to achieve an effective degree of resonance among practitioners. The Flawaiian 
movement draws upon such sources in the reconstruction of this tradition. It does so in

12 A. är en ung samisk kvinna bosatt i Stockholm.Hennes mamma kommer ifrån Stockholm och hennes pappa är 
sydsame. Hon är uppvuxen i ett renskötarhem.
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the present, of course. The latter point is obvious enough. The past does not impose it- 
self upon the present (Friedman 1992) but is rather invoked and is, and such, creatively 
refigured in the present." (ibid)

Det här betyder att kulturen är en plats av ackumulerade erfarenheter, denna källa kan kulturens med
lemmar använda sig av för att som i hawaiianemas fall rekonstruera deras traditioner. Det gäller även 
samema; modem renskötsel har inte uppstått ur intet utan är en kontinuerlig utveckling av ett gammalt 
samiskt försörjningssätt. Renskötare använder snöskotrar och modema samiska sångare jojkar till 
rockmusik - vad som är viktigt är inte hur renskötseln eller jojken bedrivs - det som är viktigt är själva 
idéen bakom renskötseln och jojk. Meningen med jojk är att det uttrycker vissa känslor och förmedlar 
vissa intryck - intrycken förändras genom påverkan av det modema samhället - detta kan sångare för
medla med hjälp av modem teknologi. Renskötseln har förändrats tack vare den moderna teknologin. 
Men fortfarande är inte renskötseln bara ett försörjningssätt, utan även ett speciellt sätt att leva som 
bara samer gör.

Samema som bor i det samiska kärnområdet och som är medlemmar i en sameby, för dem är det lätta
re att identifiera sig som samer än för de som lever utanför det samiska kärnområdet och sysslar med 
andra näringar. Även om renskötseln har genomgått stora förändringar i och med statens krav på ratio
naliseringar, så lever ändå dessa samer på ett liknande sätt som deras föräldrar har gjort. I fjällrensköt- 
seln företar man fortfarande långa flyttningar och de äldre renskötarna behöver inga kartor över de 
enorma områden de driver sina renar. Renskötarfamiljema är som i gamla dagar i stort sett självförsör
jande med mat. Utöver renskötseln, jagar och fiskar renskötarna och en del odlar sin egen potatis (se 
kap.l) Den renägare jag var i kontakt med, tyckte att det var positivt med självhushållningen. Även 
om den moderna teknologin hade fört med sig många fördelar, så beklagade han ändå beroendet av 
denna och självhushållningens minskning.

På samma sätt är det med hawaiianema i de "traditionella" landsbyama, deras levnadsvillkor har för
ändrats, men fortfarande lever de på ett sätt som bara urbefolkningen på Hawaii gör. Därför kan lev
nadssättet i de "traditionella" landsbyama på Hawaii och i samebyarna i det samiska kärnområdet stå 
modell för ett ideellt hawaiianskt resp. samiskt levnadssätt. Som Friedman säger så bör man se för
ändringar som något som har integrerats i kulturen och inte något som kontrasterar mot vår syn av 
deras förflutna.

"If there are discontinuities, as measured from the outside, as with the introduction of 
Christian icons and beliefs, of modern interpretations of ancient myths, these must be 
understood in the terms of their integration and not in terms of simple contrast toour 
vision of their past." (Friedman 1994:21)

Kulturtillhörighet.

Idag är det många samer som flyttar till Stockholm. En av dessa samer får kanske anställning som 
tjänsteman på postverket (inte för att postverket skulle vara typiskt svenskt!). Han talar svenska hela 
dagarna och lever ett typiskt svenskt liv. Kan man fortfarande definiera denna person som same? Eller 
har han upphört att vara same och blivit svensk?

Det här ett stort problem som inte bara beror på hur samer identifierar sig själva, utan även beror på 
vilken uppfattning svenskar har av samer. Så här berättade den unga kvinnal som jag har citerat ovan 
om hennes identitetsprocess.
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A. Har man renskötar...om vi nu ska gå in på identiteten...har man renskötarbakgrund då
känner man sig oftast som same. Men de som inte har det.....
E. Som din pappa t.ex. är han renskötare?
A. Han är renskötare, så jag har renskötarbakgrund. Men även jag har haft identitets- 
konflikter, inte vetat var jag stå och så. Det är ju återigen den här kopplingen till de krav 
som svenskar ställer, ofta är det ju svenskar som ställer kraven på renskötseln, det sa
miska utseendet, språket och dialekten och hela köret. Medan inte samer gör det på 
samma sätt. Jag har en samisk kompis som är blond och blåögd. Hon berätta för mig att 
svenskar påpekar ofta hennes färger, men hon har aldrig någonsin hört det ifrån samiskt 
håll. Då är det andra grejer men inte färger. Jag ser ju direkt att hon är same. Vi känner 
ju igen varandra.
E. Hur kan du se det?
A. Det är jättesvårt att förklara vad det är för nått. Mycket är det hållningen och så vissa 
drag. Men det är ju absolut inte så enkelt som höga kindknotor och mörka färger.
E. Sen är väl det också att det är mycket uppblandat?
A. Ja, det har blandats länge, under mycket lång tid. Visst så det finns ju blonda och 
rödhåriga.....
E. Tyckte du att du fick svårare att bestämma din identitet när du flyttade till Stock
holm?
A. Ja, mycket svårare. Det var i alla fall svårare. Jag hade inga relationer när jag kom hit 
ner. Jag visste att det fanns en sameförening och jag tänkte att jag skulle ta kontakt med 
den men jag gjorde aldrig det.

Det är alltså ett problem hur man ska kunna motivera sin samiskhet när man inte bor i det samiska 
kärnområdet och inte sysslar med något typiskt samiskt. Detta beror också på hur svenskar uppfattar 
hur samer ska vara. En kommentar jag hörde av en stockholmare var: "- Finns det samer i Stock
holm?....Har de sina renar med sig?"

Men som den här unga samiska kvinnan försökte förklara så behöver man inte se ut på ett speciellt sätt 
och man behöver inte syssla med något speciellt samiskt för att vara same. Med den här problematiken 
kommer vi tillbaka till frågan om vad kultur är och hur man blir delaktig i en kultur. De kulturella 
yttringar som jag räknade upp som exempel på vad som speglar en kultur; språk, religion, sedvänjor 
och näring, är en spegling av hela kulturen. Alla medlemmar i kulturen behöver inte uppfylla dessa 
kriterier.

Filosofen Mellor menar att tingens (till vilka han också räknar människor) egenskaper är dispositioner:

"[Pjroperties of things are dispositions: dispositions to produce changes in other proper- 
ties of the thing, or events which are otherwise parts of or contiguous to its history.f...]
To believe that one o'clock news is now on is to be disposed inter alia to tum on the 
radio if one acquires a strong enough desire to hear it."(Mellor 1987:138)

För att kunna anse sig vara same måste man besitta de dispositionella tankar och föreställningar som är 
typiska för den samiska kulturen, vilket i själva verket utgör den samiska kulturen. Det här är vad Ke- 
esing skulle kalla den "gemensamma koden" (1985:72) eller vad Friedman kallar "area of social life 
wherein we find the shared experiences that enable models of reality to achieve an effective degree of 
resonance among practitioners" (1994:21). Det betyder inte bara att man kan fungera i kulturen, man 
är även en del av kulturen. De här dispositionella tankarna och föreställningarna tillägnar man sig ge
nom att växa upp i en kultur. Det räcker inte att man kommer som utomstående och tillägnar sig kun
skaper för att fungera i den samiska kulturen, som t.ex. språk och renskötsel, det gör en inte till en 
same. Detta är något svårgripbart och som är svårt att konkretisera. Det närmaste man kan komma kort 
uttryckt är "att anse sig vara same".
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De relevanta egenskaper som personen i exemplet (se ovan) besitter är dispositionella tankar och fö
reställningar som är typiska för den samiska kulturen. Om personen i exemplet inte för dessa egen
skaper vidare till nästa generation, så är det förstås svårt för personerna i den generationen att känna 
sig samiska, trots att man är same till sitt ursprung. Därför väljer många i det här fallet att ej definiera 
sig själv som same. Ju längre tillbaka i släkten som det finns bärare av den samiska kulturen desto 
svårare blir det för personen ifråga att definiera sig själv som same. Vilken kulturtillhörighet barn från 
blandade äktenskap får beror naturligtvis på vilka dispositionella tankar och föreställningar som förs 
över till dem. Det är naturligare för barn som växer upp i renskötarfamiljer att definiera sig själva som 
samer än för barn som växer upp i Stockholm utan förankring till den samiska kulturen. Så här säger 
den unga kvinna 1 bosatt i Stockholm som har uttalat sig tidigare i det här kapitlet:

E. Och när du kommer tillbaka så tycker de att du har blivit en nollåtta?
A. Javisst. Det är lustigt, men jag har haft det bra det är ingen som har sagt det till mig.
Jag känner det själv. Det kan ju vara att folk talar bakom ryggen på mig, det kan ju hän
da. "Kasta lasso det ser ju bara löjligt ut." Jag får ju bryta det, jag gör inte anspråk på att 
vara renskötare, jag vill behålla min förankring. Men jag har ju en pappa som ställer upp 
och en syster plus att hon har gift sig med en man som är jättebussig mot mig, och så är 
det ju fa som har det.

För de samer som lever utanför det samiska kärnområdet och som har kommit ifrån det som de skulle 
kalla ett samiskt levnadssätt, är det viktigt att det existerar en modell för det samiska levnadssättet. Det 
blir något att motivera sin egen etniska identitet med, man vet själv om man besitter de egenskaper 
som gör att man skulle passa in i det "traditionella" samiska levnadssättet. Även om man inte själv 
lever ett "typiskt" samiskt liv, så är man ändå delaktig i det samiska kollektivet, vars centrum finns i 
det samiska kärnområdet.

Men man måste göra en åtskillnad mellan kultur och identitet. Alla människor i en kultur tänker och 
agerar inte på samma sätt. Vilket inte är unikt för den samiska kulturen. Alla individer har naturligtvis 
sin egen identitet som formats av flera olika faktorer, där kultur bara är en faktor. Detta är något som 
inte bara svenskar glömmer bort då de diskuterar samisk identitet, även samema själva har problem 
med att acceptera att alla samer inte är likadana. Så här fortsätter A.latt berätta om sin identitetspro- 
cess.

E. Det är väl svårt hur man ska kunna hålla fast vid samiska identiteten om man nu vill 
göra det?
A. Det blir ju väldigt lätt att man går på myten om sig själv, myten om den friske samen, 
hela det här köret. Att vi börjar tro det om oss själva och jag tror att väldigt många samer 
försvinner p.g.a. detta.
E. De känner att inte lever upp till bilden....
A. De känner inte heller att det är de. Så jag vill stå och skrika "jag är same utifrån den 
jag är" det är det inte alla som uppmuntrar eller ens tycker att det är riktigt att göra det. 
Jag tycker att det är viktigt att göra det för ingen kultur är ju statisk och vi får ju helt en
kelt acceptera att vår kultur har påverkats av andra kulturer, det är helt normalt så går det 
till.
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"Alla måste hitta på
sig själva, alla människor. Ingen vet om det
först, men snart kommer någon och frågar
vilka dom är. Då måste dom svara. Då måste dom hitta
på, annars kan dom utplåna
någon annan. Ingen vill ha en avgrund. " (Tidholm 1994:64)

VII. AVSLUTANDE DISKUSSION

I detta avslutande kapitel ska jag till slut diskutera den fråga som är utgångspunkten för den här upp
satsen - "kan en dansk bli same?" I förra kapitlet tog jag upp och diskuterade kulturbegreppet, på andra 
ställen i den här uppsatsen har jag diskuterat etnicitet bl.a. i kapitel ett. Frågan är vad det är som skiljer 
dessa begrepp åt och om en person kan tillhöra en etnisk grupp och samtidigt tillhöra en annan kultur, 
än den etniska gruppens kultur. Jag kommer här att göra en distinktion mellan dessa begrepp, för att 
kunna placera "dansken" i rätt kategori, då jag även kommer att ta hänsyn till "danskens" försvar i 
tidskriften Samefolket. I syfte att placera "dansken" i rätt kategori kommer jag dessutom analysera 
sametingslagens definition av same.

Etnicitet och kultur.

Etnicitetbegreppet är utvecklat ur rasbegreppet, etnicitet är en biologisk faktor - en persons medlem
skap i en grupp beror på vilket blod som flyter i hans ådror m.a.o. vilken härstamning han har. Barth 
påpekar att man traditionellt inom socialantropologi sätter likhetstecken mellan en ras, en kultur och 
ett språk, vilket han ställer sig kritisk till (se kap.2) (1970:11).

Enligt den klassiska definitionen av etnisk grupp inom socialantropologi, som Tambiah tar upp, är 
etnicitet är framför allt en kollektiv identitet, en identitet som gruppen är medveten om själv. Denna 
kollektiva identitet motiveras av att gruppen innehar samma hudfärg, språk, religion och territoriella 
ursprung.

"The central components in this description of identity are ideas of inheritance, ancestry 
and descent, place or territory of origin, and sharing of kinship, any one or combination 
of which may be invoked as a claim according to context and calculation of advantages.
These ethnic collectivies are believed to be bounded and to be self-producing and 
enduring through time." (Tambiah 1994:430)

Gruppens identitet är baserad på idéer som härkomst, delat släktskap och gemensamt ursprung. Dessa 
som, Tambiah kallar det, etniska kollektiv, tros vara oföränderliga och självproducerade genom tiden. 
De kan också ligga till grund för krav på vissa fördelar (ibid).

Hylland Eriksen påpekar att etniska grupper är ibland ett resultat av kolonialismens framfart, speciell 
arbetsfördelning och politisk makt. Han tar som exempel upp de afrikanska slavar som importerades 
till den Nya Världen och plantageöama i Indiska Oceanen. Dessa personer kom från olika befolk
ningsgrupper som talade helt skilda språk och som ofta hade helt skilda släktskapssystem m.m. De 
hade mycket väl kunnat bevara sina distinktiva grupper efter migrationen eller utvecklat nya grupper. 
Men kolonialmaktema gjorde allt för att slavarna skulle förlora sin gruppidentitet, familjer splittrades 
och människor som talade olika språk tvingades att arbeta ihop. Etniska kategorier utvecklades som
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var baserade på hudfärg istället för ursprung och ursprungligt språk. Idag har en distinktiv "svart" et
nisk kategori utvecklats i U.S.A., Karibien och Indiska Oceanen (Hylland Eriksen 1993:82-83).

Även Tambiah påpekar att etnisk identitet inte är oföränderlig och bestämd för all framtid. Det sker 
hela tiden förändringar av etniska grupper, där nya medlemmar inkorporeras och den kollektiva identi
teten förändras.

"It is also clear from a dynamic and processual perspective for "passing" and change of 
identity, for incorporations and assimilations of new members, and for changing the 
scale and criteria of collective identity. Ethnic labels are in application porous."

(Tambiah 1994:431)

Det finns en skillnad mellan hur den etniska gruppen själv upplever sin etnicitet och hur utomstående 
ser på etniska gruppers etnicitet. Om man ser det emic (med utgångspunkt från gruppens egen upp
fattning) så är den kollektiva identiteten oföränderlig. Menetic (utifrån sett) är etniska kategorier ofta 
skapade av historiska förhållanden, gruppens gemensamma ursprung kan därför vara senare än vad 
gruppen själv anser. Dessutom kan gruppen vara uppblandad med andra grupper. Detta påverkar na
turligtvis försök till defmiering av gruppens medlemmar. Det är svårt med en rent biologisk definition 
som då ska grundas på härkomst eller på blodanalys. Därför tenderar definitioner av etniska grupper 
att bli kulturella, ett exempel på detta är indianerna i Kanada.

"The Indian Act" från 1951 bestämmer vem som ska definieras som indian i Kanada. Om ens föräldrar 
är "fullblodsindianer" har man utan tvekan rätt att definieras som indian. Roosens påpekar att defini
tionen därför är uppenbart baserad på biologiskt släktskap, lagen slår fast att etnisk tillhörighet är 
sammankopplad med biologisk härkomst. Men samtidigt är definitionen i lagen kulturellt betingad 
eftersom den säger att ens etniska tillhörighet går i arv från fadern och inte från modem. Om man har 
en indiansk fader så har man rätt att definieras som indian oavsett vilken etnisk tillhörighet ens moder 
har. En kvinna får automatiskt indiansk status när hon gifter sig med en indian och då även hennes 
barn. Men om en indiansk kvinna gifter sig med en icke-indian, så förlorar hon sin status som indian 
och hennes barn kan inte heller registreras som indianer. Det underliga är också om modem till en 
indiansk man är av icke-indianskt ursprung och han gifter sig och får bam med en icke-indian, då de
finieras barnen som indianer tills de fyller 21 år. Man kan alltså under sitt liv pendla mellan olika et
niska tillhörigheter, trots att definitionen är baserad på biologisk härkomst (Roosens 1989:24).

Som vi har sett ovan kan det vara svårt att i tillämpningen av begreppen etnicitet och kultur dra en klar 
skiljelinje mellan dessa begrepp. I exemplet med indianerna i Kanada, såg vi att den kanadensiska 
staten försökte använda biologiska kriterier för definitionen av en indian, men definitionssättet var 
bestämt av hur den kanadensiska staten uppfattade biologisk härkomst d.v.s. att det är faderns etniska 
tillhörighet som bestämmer vilken etnisk tillhörighet barnen ska ha. Definitionssättet i Kanada är alltså 
snarare ett kulturellt kriterium än ett rent vetenskapligt biologiskt kriterium.

Det uppstår svårigheter då man försöker använda ett rent biologiskt-etniskt kriterium vid bestämman
det av etnisk tillhörighet, vilket beror på att det flesta befolkningsgrupper är så uppblandade. Dess
utom är etnicitet så tätt sammanlänkat med kultur. Etnicitet beror inte bara på vilken befolkningsgrupp 
man härstammar ifrån rent biologiskt. Etnicitet är också en känsla av tillhörighet till en viss grupp. Så 
även om man rent biologiskt härstammar från en befolkningsgrupp behöver inte det betyda att man har 
någon etnisk tillhörighet till denna grupp. Etnisk tillhörighet har man till den etniska grupp man växer 
upp i och vars kultur man har fått överförd från den tidigare generationen.

En person som byter kulturtillhörighet kan uppfylla en del kulturella kriterier och accepteras som 
medlem i kulturen, dessutom kan personen få detta bekräftat officiellt med vissa lagliga rättigheter. 
Men frågan är om personen ifråga kan smälta in fullständigt i sin nya kultur. Hans identitet förändras 
antagligen när han byter miljö under en längre tid. Men personens identitet är präglad av den kulturella
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kunskap han har fått i sin uppväxt. De värderingar han har fatt inpräntade under barndoms- och ung
domsår kommer att färga de nya kunskaper han får i sin nya kultur. Även om han fungerar utmärkt i 
sin nya kultur, så kommer kulturens dispositionella tankar och föreställningar, vilka krävs för att man 
ska kunna fungera i kulturen, inte att vara lika naturliga för honom som för de andra personerna i kul
turen. "Dansken" kan inte radera ut hela sin barndom och hela sitt vuxna liv i Danmark (om han inte 
skulle drabbas av minnesförlust), i hans samiska liv finns det alltså inslag av danska tankegångar och 
värderingar.

Däremot kan nästa generation, som har en eller båda föräldrar från en annan etnisk grupp, bli en del av 
kulturen, om de tillägnar sig kulturens egenskaper.

"Att anse sig vara same.

I definitionen av same i sametingslagen används kulturella kriterier; språket och "anse sig vara same". 
Definitionen kan därför aldrig vara gällande för endast samer och alla samer som har samisk härkomst. 
Som har framkommit i den här uppsatsen finns det samer som inte behärskar samiska och det är teore
tiskt möjligt att vissa samer inte har föräldrar eller mor/faräldrar som behärskar eller har behärskat 
samiska. Men lagstiftaren har inte ställt några höga krav på bevisningen, så även de samer som inte 
kan bevisa att språkkriteriet är uppfyllt kan ändå lyckas få rösträtt. Risken att personer utan samiskt 
härkomst lyckas få rösträtt är större. Men om dessa icke-samer uppfyller definitionen av same kan det 
inte vara felaktigt att ge dem rösträtt, eftersom definitionen inte är grundad på etnicitet. Konstitutions
utskottet har ju fastlagt att definitionen inte utgår från någon härkomst (se kap.3).

"Dansken" är inte är same till ursprunget. Men eftersom definitionen av same är grundad på kulturella 
kriterier behöver han inte vara etnisk same för att uppfylla definitionen. Sametingskommittéen har 
subjektiviserat det objektiva kriteriet i definitionen - det är personen själv som bedömer sin förmåga 
att tala samiska. Den från början subjektiva kriteriet "att anse sig vara same", kan under alla omstän
digheter bara personen själv bedöma. "Dansken" anser att språkkriteriet är mycket lättare att uppfylla 
än det subjektiva kriteriet, så här uttrycker han det i Samefolket:

"Språkkriteriet var för mig enklast att uppfylla. Däremot har jag haft vedermödor med 
det subjektiva kriteriet, främst med formuleringen "jag anser mig vara same"."

(Samefolket 1993:5:27)

Han menar att han använder sig av samiska i hemmet, men bara med sin familj. Detta anser han bör 
räcka för att uppfylla språkkriteriet (ibid). Men vilka kriterier använder han sig av för att definiera sig 
själv som same, enligt det subjektiva kriteriet? "Dansken" nämner några olika faktorer som han menar 
gör att han "känner sig samisk".

"Jag står efter ca tio år med min familj under ständig påverkan av den samiska kulturen 
och av det samiska samhället. Jag har till viss del tagit till mig samisk identitet och till 
stor del integrerats i min samiska omgivning. Vi överför gemensamt samisk identitet till 
våra barn." (ibid)

"Att anse sig vara same" är väldigt svårt att konkretisera, vilket det här exemplet med "dansken" visar. 
"Dansken" visar egentligen inte på något konkret som skulle motivera att han bör "anse sig som sa
me". Att han har levt länge i den samiska kulturen behöver inte betyda att han har tillägnat sig kultu
rens egenskaper. Att han bara har till viss del tagit till sig samisk identitet betyder ju att han bara till 
viss del bör "anse sig som same".
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Det finns en hel del svenska kvinnor gifta med renskötare och att vara gift med en renskötare betyder 
oundvikligen att man tar del av den samiska kulturen (se kap.2). Ska inte dessa kvinnor få lov att rösta 
om "dansken" ges tillstånd? Så här svarar "danskens" sambo, en av medlemmarna i sametingskommit- 
téen på detta:

"...att det kan tänkas orättvist när t.ex. en ingift kvinna lever ett samisk liv tillsammans 
med en renskötande same inte ska få lov att rösta i sametingetsvalet, men kan vederbö
rande inte tala samiska i hemmet, då är det bara så att vederbörande inte uppfyller de 
kriterier som fordras för att komma in i röstlängden. Sedan har det ingen betydelse hur 
länge och i vilken form man levt samiskt." (Andersson 1993:5:26)

Individer behöver kulturella kriterier för att motivera sin etniska tillhörighet eller som i "danskens" fall 
sin kulturtillhörighet. Det räcker inte med att postulera, som Barth gör, att gränserna mellan etniska 
grupper är sociala och att en medlem i etnisk grupp A alltid kommer att ha etnisk tillhörighet A 
(1970:14,28). Det är inte minoriteter och lagstiftare mycket hjälpta av när definitioner för minoriteter 
ska utarbetas. Frågan är vad en person måste kunna utföra för att bli accepterad som medlem i den 
etniska gruppen och vem som ska bedöma det. Det språkliga kriteriet är en konkret faktor som kan 
motivera kulturtillhörighet. Om man vill definiera sig själv som same bör man också vara beredd på 
att kunna motivera detta påstående. Det är "dansken" också, han vill att hans språkkunskaper bedöms 
utifrån den beskrivning han gör av hur och när han använder det samiska språket och att språkkunska
perna dessutom testas i ett officiellt prov (Samefolket 1993:5:27).

Om alla personer, där språkkunskaperna i släkten inte är uppenbara som t.ex. "dansken", skulle bevisa 
sina språkkunskaper utifrån en beskrivning av hur man använder språket, så skulle det betyda att man 
måste formulera ett språktest för varje enskilt fall. Orättvisor skulle uppstå om en person hade påstått 
sig behärska samiska i den utsträckning att man skulle kunna kalla det "affärssamiska", men misslyck
as vid relevant språktest. Medan en annan person påstod sig behärska tillräckligt med samiska för att 
kunna kommunicera med hunden, klarar relevant språktest och accepteras som same i sametingslagens 
mening, trots att han behärskar samiska sämre än personen i första exemplet.

Man kan därför förstå att sametingskommittén, som dessutom inte hade fått några direktiv från dåva
rande sameministern Unckel (se prop. 1992/93:32:58), valde att låta "dansken" göra sin egen bedöm
ning av sina samiska språkkunskaper. Rent tekniskt så uppfyllde han ju definitionen av same i same
tingslagen.

"Dansken" har ju dessutom barn tillsammans med en samisk kvinna och lever i den samiska kulturen 
och borde då ,anser jag, ha rätt till vissa samiska rättigheter. Risken finns att han flyttar tillbaka till 
Danmark (eller till någon annan plats) och skaffar familj med en person som inte har samisk etnisk 
tillhörighet. "Dansken" skulle då fortfarande få lov att rösta i sametingsvalet enligt samepropositionen:

"Jag vill dock understryka att har en person en gång blivit upptagen i röstlängden för val 
till Sametinget skall han inte på nytt behöva anmäla sig vid senare val. De som har förts 
upp i röstlängden står alltså kvar till dess de avlider eller begär att bli strukna."

(prop. 1992/93:32:52)

Dessutom skulle hans bam från hans nya familj ha rätt att rösta i sametingsvalet, oberoende av etnisk 
tillhörighet och språkkunskaper. Men de hade varit tvungna att anmäla sig till röstlängden. Nu när 
sametinget har kommit igång, kommer det fortsättningsvis att vara en valnämnd utsedd av sametinget, 
som avgör om en person kan definieras som same i sametingslagens mening. Det kommer alltså att 
vara upptill sametinget hur definitionen i sametingslagen ska tillämpas (prop. 1992/93:32:52). Vilket 
troligtvis kommer att minska risken för att personer helt utan samisk anknytning får rösträtt i same
tinget.
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Lagstiftaren har lämnat ett stort utrymme för individen att själv bedöma om han är same eller inte. Det 
kan finnas flera olika orsaker till att staten har valt att lämna över denna fråga till individen. En orsak 
är att ingen person ska tvingas in i en etnisk kategori, person själv bör välja sin etniska tillhörighet (se 
kap.3). Valet av etnisk tillhörighet blir i samband med rättigheter en strategisk fråga. Utan sametinget 
eller renskötselrätten skulle inte frågan om tillhörighet till den etniska gruppen vara så känslig. Antag
ligen hade ingen reagerat så starkt på att "dansken" ville vara medlem i det samiska kollektivet om det 
inte hade varit sammankopplat till rösträtt i sametingsvalet. Hans dilemma om vilken etnisk tillhörig
het han har, skulle varit en rent personlig fråga.

Många samer har tidigare förnekat sitt samiska ursprung, men i samband med sametingetsvalet har de 
trätt fram och hävdat sin samiskhet. Om detta agerande beror på att det tidigare inte har funnits någon 
orsak till att visa att man är same eller om det beror på att det är först nu som det innebär några förde
lar med att vara same, skiftar från person till person. Men oberoende av motivet så gör detta agerande 
de samer som har kämpat för samiska rättigheter mycket förbittrade.

Ändringarna i RNL innebär att man använder man sig av samisk härkomst för att definiera en rensköt- 
selberättigad person. Men här är definitionen verkningslös eftersom det fortfarande är samebyarna som 
i praktiken bestämmer vem som kan bli medlem i samebyn (se kap.5). Representanterna för den 
svenska staten har alltså i det ena fallet - i tillämpning av sametingslagen - låtit alla som "anser sig 
vara samer" rösta i sametingsvalet och i andra fallet - i RNL:s nya utformning - gjort det ännu svårare 
för samema att kräva sina samiska rättigheter. Om en person har rätt att utöva de samiska rättigheterna 
beror alltså inte på personens etniska tillhörighet, istället beror det på ifråga om sametinget om man 
"anser sig vara same" och ifråga om RNL om man har de rätta kontakterna för att vinna inträde i en 
sameby. Tillämpningen av definitionerna i RNL och sametingslagen har inte gjort det lättare för samer 
att vinna sina rättigheter, inte heller att motivera sin etniska tillhörighet. Man kan fråga sig om lagstif
taren verkligen har haft viljan att lösa problemet med vem som ska ha rätt till de samiska rättigheterna. 
Istället för att tillgodose samemas rätt tenderar denna lagstiftning att skapa en splittring bland samema.

Kulturella yttringar kan utgöra utgångspunkten vid en definition av en etnisk grupps medlemmar. Men 
varje individ har sin egen identitet som inte bara beror på vilken kultur han/hon tillhör. En kulturs 
medlemmar kan aldrig bara bestå av stereotyper. Därför kan man aldrig hitta en definition som är hel
täckande för alla och endast de personer som lagstiftare och/eller minoritet anser ingår i minoriteten. I 
en definition kan ibland även personer vars etniska tillhörighet är diskutabel, men som vill vara delak
tiga i den etniska gruppen, passa in som t.ex. "dansken". Om detta är bra eller dåligt beror på om mi
noritet och lagstiftare vill acceptera nya medlemmar i minoriteten. Om en definition är bra eller dålig 
beror alltså på om den fungerar som lagstiftare och/eller minoritet har avsett.
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