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Inledning 
 
”Same som same – även utan renar”: så löd texten på ett av plakaten i en demonstration 

utanför riksdagshuset i Stockholm 1970. Demonstranterna som samlades sa sig vara emot 

lagens onaturliga uppdelande av samer i renägande och icke renägande.1 Rennäringslagen 

som demonstranternas missnöje riktades emot under demonstrationen 1970 har reviderats och 

ändrats och utretts ett otal gånger sedan den första rennäringslagen 1886. När den första lagen 

kom till var det för att reglera rennäringen i de norra delarna av Sverige. I och med att lagen 

infördes fick samer ensamrätt på rennäring. Vilka samer som omfattades av denna rätt 

tydliggjordes inte i lagen, vilket satte icke renägande samer i en oklar position. I svensk 

politik konstituerades samiskhet på ett sätt som direkt uteslöt en stor grupp samer - de som 

inte ägde renar.2 Den svenska politikens definition av samer gick inte oemotsagd. En politisk 

reorganisering av samer startade som respons på den makt lagen utövade.3 En viktig arena för 

organiseringen var tidningen Samefolket. Detta var den första och under lång tid också den 

enda tidningen av och för samer, och som sådan ett viktigt medel för att ta tillbaka makten 

över konstruerandet av samiskhet.4  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka ramar för samiskhet som skapas i tidningen 

Samefolket genom hur kategoriklyvningen av renägande och icke renägande samer diskuteras 

i tidningen 1970 till 2000. 

- Hur representeras icke renägande samer? 

- Hur diskuteras samer som lever utanför samiskt kärnområde? 

 

 

                                                      
1 Samefolket: organ för Svenska samernas riksförbund och Sällskapet Same-Ätnam, Samefolket, Uppsala, nr, 5-
6, 1970, s. 75-76. 
2 Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt: en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950, 
[Institutionen för nordiska språk, Univ.], Diss. Umeå Universitet, Umeå, 2000, s. 39-40. 
3 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 15. 
4 Lantto, Patrik, ”Språkrör, budbärare, väktare, förkunnare och upplysare: en analys av Samefolkets egen 
tidning/Samefolket och dess roll för de svenska samernas etnopolitiska mobilisering 1918-1962”, i 
Kulturkonfrontation i Lappmarken, Peter Sköld & Kristina Kram (red.), 12, 1999, s. 138; och Sari Pietikäinen, 
”’To breath two airs’: Empowering Indigenous Sámi Media”, i Global indigenous media: cultures, poetics, and 
politics, Pamela Wilson och Michelle Stewart (red.), Duke University Press, Durham, N.C, 2008, s. 204.  
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- Vilka narrativ syns i tidningen, och vad säger detta om vilka frågor som anses vara 

respektive inte vara relevanta för den samiska målgruppen? 

- Hur ser förändringen i diskussionen kring kategoriklyvningen ut över tid? 

 

Bakgrund 

Den svenska samepolitiken ordnades under 1800-talet utifrån en stark föreställning om vad 

samiskhet var, och vem som var same.5 Samisk identitet ansågs förutsätta ett nomadiserat 

levnadssätt, och detta för att detta levnadssätt skulle vara möjligt krävdes särskilda rättigheter 

till mark och vatten för den nomadiserade. Samiskhet homogeniserades för att göra gränsen 

mellan same och svensk tydlig. Som historikern Ulf Mörkenstam förklarar: ”Är samer som 

svenskar är särskilda rättigheter inte nödvändiga. Polariseringen i diskursen förstärker […] 

den entydiga bilden av det samiska […] – föreställningen att samer antingen är nomader eller 

svenskar.”6 Rennäringslagen, RNL, 1886 innebar att samerna som grupp för första gången 

enligt lag fick särrättigheter i Sverige. Kärnan i rennäringslagen var samernas ensamrätt på att 

bedriva renskötsel, men till denna rätt knöts ytterligare rättigheter.7 Rennäringslagen från 

1886 hade ingen uttrycklig definition av gruppen samer. Historikern Patrick Lantto lägger till: 

”Lagarnas fokusering på renskötseln pekade dock i riktning mot att det endast var renskötarna 

som grupp som var att räkna som samer och som därmed hade del i de samiska 

rättigheterna”.8  

 Under början av 1900-talet uppmärksammades till viss del heterogentiteten 

inom den samiska befolkningen. Samer som stod utanför rennäringen synliggjordes som utsatt 

grupp. Drygt 25 procent av denna grupp låg fattigvården till last, jämfört med drygt 8 procent 

av gruppen renägande samer. Denna siffra ansågs bero på att de hade svårt att försörja sig 

utanför rennäringen, och därför måste de erbjudas aktiv hjälp ”för att övergången till att bli 

som vanliga svenska medborgare underlättas".9 Denna ”mellankategori” passade varken in i 

gruppen samer, som från 1800-talet likställts med nomadiserade renskötare, eller gruppen 

svenskar. Det fanns ett allmänt intresse att denna grupp skulle assimileras in i den svenska 

                                                      
5 Ulf Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”: föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997, 
Univ., Diss. Stockholm, 1999, s. 107. 
6 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”,  s. 116. 
7 Andrea Amft, Sápmi i förändringens tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett 
genus- och etnicitetsperspektiv, Kulturgräns norr, Umeå Universitet, Umeå, 2000, s. 102. 
8 Peter Sköld och Patrik Lantto, Befolkning och bosättning i norr: etnicitet, identitet och gränser i historiens 
sken, Centrum för samisk forskning, Umeå Universitet, Umeå, 2004, s. 281.  
9 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”, s. 115.  
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befolkningen och sluta ligga fattigvården till last. Det fanns även en politisk vilja att utplåna 

denna grupp eftersom ”en särskild lagstiftning (inte kan) legitimeras om gränsen mellan de 

som innesluts och utesluts är oskarpa.”10    

Först i RNL från 1928 definierades i lagens ögon vem som var same. I och med 

att lagen utgick från etnicitet i bestämmandet av vem som skulle omfattas av den föddes ett 

behov av en tydlig definition med entydiga kriterier av vem som kunde räknas som same.11 

Innan RNL 1928 var det i teorin möjligt för en icke renägande same att gå in i rennäringen, 

och för en renägare att istället välja jordbruket som sin främsta sysselsättning. Lagen från 

1928 definierade vem som var same och fixerade därmed uppdelningen renägande/icke 

renägande genom att bara ge ena kategorin tillgång till de samiska särrättigheterna och att 

göra så att en renägare som valde att idka annan näring riskerade att förlora dessa rättigheter. 

De samer som när lagen trädde i kraft inte hade anknytning till rennäringen fick 

renskötselförbud och likställdes med den svenska majoritetsbefolkningen.12 

Kategoriklyvningen verkade djupare än enbart genom att skilja renägande från icke renägande 

samer. Inom den förstnämnda gruppen gjordes skillnad på samebymedlemmar och icke-

medlemmar, samt aktiva och inaktiva idkare av näringen. RNL’s kategorisering av samer i 

dessa olika grupper och undergrupper var historiskt unikt. De innebar en ny indelning jämfört 

med innan 1886 och denna nya indelning var påtvingad ovanifrån.13 Den som lämnade 

rennäringen för ett annat yrke eller levnadssätt betraktades juridiskt inte längre som same, och 

den som flyttade ”från de egentliga lapptrakterna” likaså.14 Lagens definiering skapade en 

”priviligierad renskötande elit” vilkas intressen ibland sammanföll med statens vilja att 

begränsa den grupp som enligt lag hade rätt till samiska privilegier. I den priviligierade elitens 

intresse låg att renbetesmarkerna de hade exklusiv rätt till inte skulle bli tillgängliga för ännu 

fler samer, då fler i så fall skulle behöva dela på samma yta.15   

 Syftet med en tydlig definition var att begränsa rätten att bedriva renskötsel och 

rätten att nyttja samiska privilegier.16 I definitionen var subjektiva kriterier som utgick från 

självidentifiering uteslutna. Istället användes ”objektiva” kriterier som baserades på 

rasbiologiska föreställningar om att olika raser besatt inneboende kulturella skillnader och var 

                                                      
10 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”, s. 119-121.  
11 Amft, Sápmi i förändringens tid, s. 104.  
12 Amft, Sápmi i förändringens tid, s. 111. 
13 Amft, Sápmi i förändringens tid, s. 112.  
14 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”, s. 136 och 124.  
15 Amft, Sápmi i förändringens tid, s. 118. 
16 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”, s. 142.  
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väl avgränsade från varandra. När en folkräkning genomfördes 1920 av Statistiska 

centralbyrån, SCB, användes ett pseudo-biologiskt kriterium för att avgöra vilken kategori en 

person tillhörde. Kriteriet var att personen för att räknas som same hade en samisk far. I 

”blandäktenskap" med en svensk förälder och en samisk var det alltså bara barn med en 

samisk pappa som kunde räkna sig som same. Om däremot barnet hade en svensk pappa och 

samisk mamma kunde den inte räkna sig som same.17 Rätten till att renskötsel var även den 

könsbunden. En kvinna som var renskötselberättigad förlorade denna rättighet om hon gifte 

sig med en man, same eller icke-same, utan rätt till renskötsel. Tvärt om kunde en kvinna utan 

renskötselrätt få det genom att gifta sig med en renskötande man.18  

Efter andra världskriget infördes nya identifikationskriterier där ras inte 

nämndes. Fokuset låg istället dels på språk, dels på anknytning till renskötseln. Genom dessa 

kriterier blev det möjligt att skilja på ”autentiska” samer, vilka talade samiska och hade 

anknytning till renskötsel, och ”icke-autentiska” samer, vilka inte uppfyllde kriterierna men 

själva definierade sig som samer. Den sistnämna gruppen erkändes inte av staten.19 Samtidigt 

med att rasbegreppet gick ur tiden efter andra världskriget förändrades synen på rennäringen. 

God renskötsel ansågs inte längre förutsätta ett nomadiserat levnadssätt. Nomadismen började 

ses som förlegad och bofasthet som traditionell, normal och önskvärd. Renskötsel blev ett 

yrke istället för ett sätt att leva.20 Nomadlivet ansågs inte längre vara kärnan i det samiska. 

Språket och kulturen blev istället det viktiga. Bäraren av det samiska var dock fortfarande 

densamma. De renskötare som tidigare var nomader undervisades i nomadskolan i det 

samiska språket och förbereddes för ett liv som nomadiserad renskötare. Barn till icke 

renskötande samer gick i svensk skola för att assimileras och fick inte undervisning i samiska 

i skolan.21 

 Tidningen Samefolket startades efter det första samiska landsmötet 1918, då 

med namnet Samefolkets Egen Tidning.22 Det var den första tidningen att på regelbunden 

basis föra fram samers åsikter och synpunkter, och tjänade som en plattform för samiskt 

motstånd mot svensk samepolitik. Eftersom att det var den enda tidningen av sitt slag hade 

den hegemoni i samisk debatt. Endast en liten grupp hade tillgång till att göra sina röster 

hörda i tidningen, men detta kom att ändras i och med att den politiska aktiviteten bland 

                                                      
17 Amft, Sápmi i förändringens tid, s. 106. 
18 Amft, Sápmi i förändringens tid, s. 114-115.  
19 Amft, Sápmi i förändringens tid, s. 107. 
20 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”, s. 163. 
21 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”, s. 171. 
22 Lantto, ”Språkrör, budbärare, väktare, förkunnare, upplysare”, s. 142. 
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samer ökade under 1950-talet. Ökningen kom sig av att Svenska Samernas Riksförbund, SSR, 

bildades. 1960 bytte tidningen chefredaktör och Israel Ruong tog på sig rollen. I och med 

detta gjordes tidningen dessutom till officiellt organ för SSR.23 Ruong var redaktör för 

tidningen under mitt första undersökningsår, 1970. Nästa år min undersökning täcker, 1980, 

har Ruong lämnat över posten till Pål Doj. 1990 var Olle Andersson redaktör, och präglade 

tidningen med sin ”provokativa attityd inför kontroversiella frågor”.24 Under den sista 

perioden för min undersökning var Katarina Hällgren tidningens första kvinnliga redaktör.25  

 

Tidigare forskning 

Etnopolitisk mobilisering 

Historikern Patrik Lantto behandlar ämnet om svenska samers etnopolitiska mobilisering 

under 1900-talets första halva. Han undersöker varför samer mobiliserade sig och med vilka 

strategier. Lantto talar om yttre push-faktorer som fick respons i form av politisk 

mobilisering. En av de yttre faktorer Lantto menar ledde till mobiliseringen är inre 

kolonisering.26 Inre kolonisering innebär att centrum exploaterar periferin, att den gör detta 

med en politik som har paternalistiska drag.27 Lantto finner att mycket i den samiska politiska 

organiseringen skedde som ett svar på svensk samepolitik, framförallt politiken som kallades 

”Lapp skall vara lapp” från slutet av 1800-talet. Enligt denna politik var samisk kultur 

utdöende, och för att den inte skulle gå under helt skulle den segregeras.28 Segregeringen 

bidrog till att en tydlig gräns drogs mellan svensk kultur och samisk.   

 
Det rörde sig här om en gränsdragningsprocess, där statsmakterna ville bestämma vem som 

skulle anses tillhöra den samiska gruppen. Näring och livsstil var de avgörande komponenterna, 

medan härstamning endast var en nödvändig, men inte tillräcklig, grundförutsättning. De samer 

som inte passade in inom dessa ramar skulle assimileras in i den svenska befolkningen. Den 

dominerande bilden av samerna fick även stå som en symbol för ’den andre’ som skilde sig från 

det svenska och därmed fick utgöra en motbild.29  

 

                                                      
23 Lantto, ”Språkrör, budbärare, väktare, förkunnare, upplysare”, s. 138.  
24 Anna-Lill Ledman, Att representera och representeras: samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006, 
Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå Universitet, Diss. Umeå, 2012, s. 15.  
25 Ledman, Att representera och representeras, s. 15. 
26 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 12-13.  
27 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 13-14.  
28 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 40. 
29 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 46.  
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Segregeringspolitiken var inriktad på nomadiserad fjällsamisk renskötsel, därför präglade 

denna typ av renskötsel bilden av samisk kultur generellt. Skogssamer, vilka var mer bofasta, 

och andra grupper av samer, hade inte ett tillräckligt annorlunda levnadssätt från svensk 

kultur för att vara ”Den Andra”, och skulle därför assimileras.30 

Lantto ser i sin undersökning att renskötsel haft stor betydelse för den samiska 

etnopolitiska mobiliseringen.31 Lantto skriver: ”Renskötseln och samefrågan utgjorde två 

sidor av samma mynt och några andra sidor fanns inte.”32 När SSR bildades efter landsmötet 

1950 var även deras fokus på rennäringsfrågor och blev en politisk plattform för samer att 

höras i fråga om den politik som påverkade dem och rennäringen.33 Lantto skriver: 

 
Det var endast i egenskap av företrädare för renskötseln och som förespråkare för frågor med 

koppling till renskötseln som de samiska organisationerna och de samiska företrädarna hade 

möjlighet att få sina frågor behandlade inom ramen för samepolitik. Saknades denna koppling 

betraktades frågorna inte som samefrågor.34 

 

Uppdelningen av samer i renägare och icke-renägare var resultatet av svensk samepolitik och 

de lagar som kom av den. Politiken gjorde att uppdelningen blev starkare etablerad hos 

samerna själva.35 Statsmakten hade makt att definiera, och den självupplevda identiteten fick 

mindre rum.36 Gränsen mellan svensk och same blev svår att korsa, och trafiken över gränsen 

kunde bara gå åt ett håll, från samisk till svensk identitet.37 

 

Identitet 

Christina Åhrén, etnolog, analyserar hur samiska ungdomar formar sin identitet som samer, 

och hur dessa ungdomar hanterar att växa upp i ett samhälle präglat av konflikt, samhörighet, 

och traditioner. Hennes informanter kommer både från renskötande och icke renskötande 

familjer. Det blir tydligt för Åhrén att uppfattningen om vad samisk kultur är och bör vara 

varierar ungdomarna emellan, beroende på vilken uppväxt de själva har haft.38 Att lägga hela 

                                                      
30 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 46.  
31 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 280. 
32 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 280. 
33 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 281.  
34 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 292.  
35 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 252.  
36 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 286.  
37 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 287. 
38 Christina Åhrén, Är jag en riktig same?: en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete, Institutionen 
för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå Universitet, Umeå, 2008, s. 171. 
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skulden för kategoriklyvningen av samer på rennäringslagar och politik menar Åhrén är för 

simpelt. Hon menar att samisk etnocentrism kan vara en del av förklaringen till klyvningens 

upprätthållande. Etnocentrism innebär att ”individer sätter sin egen kultur i centrum och 

betraktar och bedömer världen utifrån sin egen position och erfarenhet.”39 Hon ser att 

informanter från olika bakgrunder inte kan eller vill förstå varandras erfarenheter och 

upplevelser av samiskhet eftersom att deras normer inte överensstämmer med varandra.40 Om 

en annan grupp samer utagerar eller införlivar sin samiska identitet på ett sätt som skiljer sig 

från den egna gruppens kan detta tolkas som ett hot mot den symboliska gräns som innesluter 

ens grupp. Etnocentrismen drivs av en vilja att ”rädda det samiska”.41 Åhrén märker att de av 

hennes informanter som uppvisar högst kulturell kompetens och som tydligast markerar sin 

etnicitet som same har högre status än informanter som saknar samisk kompetens.42 

 

Framställning i media 

”New Media Nation” är ett begrepp som filosofen Valerie Alia och kriminologen Simone 

Bull använder för den internationella rörelse av urfolksmedia ”projecting and programming 

their (own) voices” som de undersöker.43 De undersöker vilken roll medier av och för urfolk 

får i samhället. De undersöker medier såsom radio, TV, musik och litterära publikationer 

gjorda för och av samer, maorier, aboriginer, samt inuiter i Kanada och på Grönland.44 De ser 

att medierna tjänar två huvudsakliga syften. Det första är att sprida information om aktuella 

ämnen inom urfolkssamhället (the indigenous community) till majoritetssamhället (the 

mainstream society) och genom detta ta makten över den bild av den egna gruppen som finns 

i resterande samhället.45 Det andra syftet är att låta medierna tjäna som ett sammanhang att 

samlas kring och på så vis skapa en känsla av tillhörighet. De skriver: ”Where ethnic 

minorities have been scattered by Diaspora or the process of colonisation, sometimes across 

political boundaries, they can be brought together by their own media networks.”46 

 Även Sari Pietikäinen, språkvetare, undersöker samisk medias roll. 

Utgångspunkten är att samisk identitet och samhälle är socialt konstruerad. I detta 

konstruerande är media en central del. Pietikäinen menar att samisk media ”contribute to a 

                                                      
39 Åhren, Är jag en riktig same?, s. 20 
40 Åhrén, Är jag en riktig same?, s. 174-176. 
41 Åhrén, Är jag en riktig same?, s. 182-183. 
42 Åhrén, Är jag en riktig same?, s. 190. 
43 Valerie Alia och Simone Bull, Media and ethnic minorities, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005, s. 93 
44 Alia och Bull, Media and ethnic minorities, s. 93. 
45 Alia and Bull, Media and ethnic minorities, s. 115.  
46 Alia och Bull, Media and ethnic minorities, s. 115.  
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sense of shared transnational Sámi identity”.47 Samiskt medias existens är ett bevis på det 

samiska samhällets vitalitet – det är ett verktyg för att ta kontrollen över bilden av det 

samiska. Att ha makt över framställningen av den egna gruppen är viktigt då 

majoritetssamhällets media (”mainstream media”) framställer samer på ett sätt som av 

Pietikäinens informanter uppfattas som ytligt och ensidigt.48 Urfolksmedia blir viktigt som ett 

verktyg att ”(narrate, represent, and resist) constructions of what it means to be Sámi 

today.”49 

Historikern Anna-Lill Ledman50 utgår från antagandet att ”medier (specifikt 

press i detta fall) kan […] betraktas som en plattform där både makt och motstånd förhandlas 

och kommer till uttryck.”51 Hon undersöker hur kvinnor representeras i svensk och samisk 

media. Hennes undersökning visar att samiska kvinnor framställs på ett stereotypiskt sätt både 

i svensk och samisk media. Stereotypen är en bild av samiska kvinnor som formats ur den 

svenska samepolitiken under 1800- och tidigt 1900-tal. Under Ledmans undersökningsperiod 

som sträcker sig från 1966 till 2006 blir det vanligare att samiska kvinnor, framför allt som är 

del av renskötande familjer, ses som ”dubbelkulturella gränsöverskridare” som i stor 

utsträckning deltar i det svenska majoritetssamhället genom till exempel lönearbete samtidigt 

som de deltar i det samiska samhället.52 I skärningspunkten mellan tradition och modernitet, 

samiskt och svenskt, var kvinnorna i materialet tvungna att förhandla sin identitet. 

 
Tankar om samerna som ett homogent kollektiv gör sig hela tiden påminda i källmaterialet och 

det finns en förväntan om att i första hand hålla ihop med den egna etniska gruppen. I 

identitetsdiskussionerna ingick en tydlig förväntan att kvinnorna borde sätta etniciteten framför 

allt. Även här kan det noteras en balansgång mellan att å ena sidan vilja lyfta fram det samiska, 

och å andra sidan tröttna på att konstant tvingas representera den samiska gruppen.53 

 

Samtidigt som kvinnorna av den egna gruppen förväntas sätta sin samiskhet i första rummet 

finns från svenskt håll en förväntning på kvinnorna att vara representanter för alla samer, på 

ett sätt som en icke-minoritet inte hade behövt göra.54 Pressen kommer från två håll.  

 

                                                      
47 Pietikäinen, ”To breath two airs’: empowering Sámi indigenous media”, s. 199. 
48 Pietikäinen, ”To breath two airs’: empowering Sámi indigenous media”, s. 204. 
49 Pietikäinen, ”To breath two airs’: empowering Sámi indigenous media”, s. 203. 
50 Sedemera Anna-Lill Drugge 
51 Ledman, Att representera och representeras, s. 34-35. 
52 Ledman, Att representera och representeras, s. 148. 
53 Ledman, Att representera och representeras, s. 150. 
54 Ledman, Att representera och representeras, s. 151. 
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Metod – kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys är utvecklat av språkvetare och är en vedertagen metod inom 

samhällsvetenskap och humaniora.55  Genom att kritiskt granska diskurser och hur dessa 

framförs, till exempel vilka ord, metoder och kategorier som används inom diskursen, kan vi 

studera skapandet av mening. Vad ges mening, vad tas förgivet, vad osynliggörs? I denna 

uppsats blir metoden relevant av anledningen att metodens centrala frågeställningar syftar till 

att studera frågor förbundna med makt, till exempel konstruktionen av olika kategorier.56 Hur 

människor inom en viss diskurs kategoriseras påverkar hur dessa människor uppfattas. Kritisk 

diskursanalys är sammankopplad med en konstruktivistisk syn på identitet snarare än 

materiellt baserad.57 Sociala identiteter skapas i diskursen genom att ett ”vi” och ett ”dem” 

skapas.58 Denna uppsats kommer att utgå ifrån att kategorisering och ordval påverkar hur 

människor identifierar sig själva och andra. 

Inom kritisk diskursanalys finns en syn på språkbruk som en sorts handling. 

Språket är inte neutralt instrument för att återge verkligheten utan är i sig konstituerande.59 

Diskursen som används inom en grupp eller i ett sammanhang är tongivande för hur vi 

uppfattar vår omvärld. Diskurser är rotade i mänskliga praktiker, institutioner och handlingar 

och gör det svårt för individer att tänka och tala utanför diskursens gränser.60 Vad vi säger 

och kan säga är påverkat av den diskurs vi befinner oss i.  

I den postkoloniala diskursanalysen synas diskursen om bland annat etnicitet 

som den europeiska självbilden bygger på. Denna diskursanalys fick genomslag med Edward 

Saids Orientalism. Enligt Said bygger denna diskurs på ”Europa” och ”Orienten” som 

varandras motsatser. Framställningen av ”Orienten”, eller Mellanöstern, som ”den Andre” var 

central för synen på Europa. Européer hade då en tydlig anti-europé att jämföra sig med. 

Denna dikotomi var även central i kontrollen av Mellanöstern och de som levde där.61 Genom 

                                                      
55 Göran Bergström och Linda Ekström, ”Tre diskursanalytiska inriktningar”, i Textens mening och makt: 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Kristina Boréus och Göran Bergström 
(red.), Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 253.  

56 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, i Textens mening och 
makt, Kristina Boréus och Göran Bergström (red.), s. 25-26.  
57 Kristina Boréus och Charlotta Seiler Brylla, ”Kritisk diskursanalys”, i Textens mening och makt, Boréus och 
Bergström, s. 309. 
58 Bergström och Ekström, ”Tre diskursanalytiska inriktningar”, s. 256-257. 
59 Bergström och Ekström, ”Tre diskursanalytiska inriktningar”, s. 255.  
60 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, Andra upplagan, Tankekraft, 
Stockholm, 2008, s. 54.  
61 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism, s. 60. 
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att syna diskursen blir det möjligt att ”spåra länkarna mellan det synliga och det dolda, mellan 

det dominerande och det marginaliserande, mellan idéer och institutioner.”62 

 

Teori – Postkolonialism 

Etnicitet och identitet 

Etnicitet är en komplex sociokulturell kategori. Idén om etnicitet bygger på en subjektiv 

uppfattning om gemenskap. Gemensamma traditioner, kollektiva minnen, språk och 

trosuppfattning.63  Enligt sociologen Hanna Wikström finns tre skilda sätt att se på etnicitet. 

Den första är essentialistisk, och enligt detta synsätt är etnicitet något du föds med och som 

inte är föränderligt. Det är inneboende hos individen från födseln. Nästa sätt att förstå etnicitet 

på är konstruktivistiskt. Enligt denna ansats är etnicitet varken medfödd eller oföränderligt. 

Etniciteten skapas, konstrueras, i relationer och processer. Den fylls med mening av individen 

själv och av människor runt om. Postkolonial teoribildning har en tredje förklaring och enligt 

denna är identitet och etnicitet socialt och språkligt konstruerat. Etniciteten fylls med den 

mening som vi ger den i talet om den. Om det till exempel finns en allmänt godtagen diskurs i 

vilken ”same” och ”svensk” antas vara varandra motsatser så förstås de av språkanvändarna 

som motsatser. Eftersom språk är föränderligt och en diskurs eller olik begrepp kan förändras 

och byta mening är även identitet föränderligt.64 Språk är enligt denna teoribildning makt. 

Vilka begrepp vi använder när vi till exempel diskuterar etnicitet spelar roll för hur det 

uppfattas i sammanhanget eftersom språk reproducerar idéer.65 Wikströms utgångspunkt är att 

vi är med och förhandlar eller utformar etnicitet i relation till omgivningen.66  

Etniska grupper ges mening först när de sätts i relation till andra grupper. 

Fokuset i görandet av etnicitet ligger därmed på den gräns som skapas mellan olika etniska 

kategorier, inte på vad för kulturellt innehåll den gränsen innesluter. Särskild vikt läggs vid 

skillnader mellan grupperna, vilket skapar gränsen mellan dem. Olikheterna görs till 

dikotomier och börjar förstås som varandras motsatser. (läs: kvinna/man, svart/vit, 

känsla/förnuft.)67 Etniciteten skapas utanför oss i föreställningar och bilder vi speglar oss i 

                                                      
62 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism, s. 62.  
63 Tünde Puskás och Alexandra  Ålund, ”Etnicitet: gränsdragningens och skillnadsskapandet komplexitet”, i 
Migrationens och etnicitetens epok: kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Magnus Dahlstedt 
och Anders Neergaard (red.), Liber, Stockholm, 2013, s. 30. 
64 Hanna Wikström, Etnicitet, Liber, Malmö, 2009, s. 12-13. 
65 Wikström, Etnicitet, s. 38. 
66 Wikström, Etnicitet, s. 14.  
67 Puskás och Ålund, ”Etnicitet: gränsdragningens och skillnadsskapandet komplexitet”, s. 33. 
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genom bland annat de diskurser vi tar del av. I en diskurs där till exempel svenskhet och 

samiskhet är dikotomier måste svenskar och samer förhålla sig till den andra gruppens 

varande. Det som är samiskt kan inte vara svenskt och tvärt om. Wikström utvecklar detta: 

”När samer driver frågor som gäller samer i relation till svenskar görs det utifrån vissa utvalda 

kulturella element och resulterar i en konstruktion av samisk etnicitet såsom skild från svensk 

etnicitet.”68 Wikström påpekar dock att det går att vara same utan att nödvändigtvis leva eller 

vara på ett visst sätt, en identifiering av vad hon kallar symbolisk art.69 

 

Språk och makt 

Postkolonial teoribildning utgår från tesen att kolonialismens processer är integrerade i 

historien och fortfarande påverkar vårt sätt att tänka och förstå världen. Trots 

avkolonialiseringsprocesser runt om i världen under 1900-talet påverkar kolonialismens och 

imperialismens idéer fortfarande världen. Inget samhälle är opåverkat av kolonialismen, 

därför är postkolonialistisk teori en relevant teori även inom forskning som geografiskt rör 

Sverige. Dels för att Sverige själv genomgick en kolonial process i vilken det samiska folket 

koloniserades, dels för att Sverige var en del av en global process under den koloniala tiden i 

vilken ”svenskhet” bestämdes i förhållande till andra kulturer och grupper i världen.70 

Postkolonialism som teori har ett stort fokus på språkets betydelse. Enligt teorin 

får binära oppositioner betydelse när de sätts i kontrast till varandra – kvinna/man, svart/vit, 

känsla/förnuft, osv.71 Den som besitter makt har företräda att skapa ”sanningar” genom att 

vissa företeelser ses som naturliga eller omöjliga att ifrågasätta. En sån ”sanning” skulle 

kunna vara att ett motsatspar är just motsatser till varandra, och därmed ojämförbara.72 

Gränsdragning mellan kolonisatör och koloniserad har alltid varit viktig för att legitimera 

kolonialiseringen. Denna gränsdragning sker genom att se grupperna som ”naturgivet” skilda 

från varandra.73 ”Kolonisatörens och den koloniserades identiteter definieras av varandra och 

reproduceras, modifieras och förändras i förhållande till varandra.”74 Eftersom språket äger 

makten att konstruera världen och att kategorisera den är den som äger språket maktfull. 

                                                      
68 Wikström, Etnicitet, s. 35.  
69 Wikström, Etnicitet, s. 36.  
70  Håkan Thörn, Catharina Eriksson och Maria Baaz Eriksson, Globaliseringens kulturer: den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Nora, 1999, s. 16-17.  
71 Thörn, Eriksson och Eriksson, Globaliseringens kulturer, s. 17-18. 
72 Thörn, Eriksson och Eriksson, Globaliseringens kulturer, s. 19. 
73 Thörn, Eriksson och Eriksson, Globaliseringens kulturer, s. 26 
74 Thörn, Eriksson och Eriksson, Globaliseringens kulturer, s. 33-34. 
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Makten att definiera ligger alltså hos den koloniserande gruppen. De egenskaper denna grupp 

besitter lyfts som positiva och den andra gruppen förknippas med värden som allmänt anses 

negativa, eller som görs negativa.  

Vad andra kategoriserar oss som och de värderingar de lägger i den 

kategoriseringen påverkar vår identitet. Den koloniserades möjligheter att identifiera sig själv 

påverkas av kolonisatörens bild av denne.75  Detta faktum är enligt Lantto synligt i den 

svenska samepolitiken och hur den implementeras. Lagen skapar ett behov av en gräns mellan 

svenskt och samiskt, och implementeringen av lagen drar den gränsen.76 

  

Strategisk essentialism 

Négritude-rörelsen var ett exempel på en typ av motstånd genom det som kallas ”strategisk 

essentialism”. Denna rörelse var en antikolonial motståndsrörelse, som ”kom att ifrågasätta 

kolonialismens budskap om den västerländska civilisationens överlägsenhet genom att hävda 

och omvärdera sin egen särart”.77  Kärnan var alltså ett omvärderande av den svarta 

”essensen”. Det som setts som medfödda svarta egenskaper av vita kolonisatörer och som 

enligt den rasistiska diskursen setts som negativa egenskaper började ses som positivt och 

eftersträvansvärt av négritude-rörelsen. Denna rörelse fick kritik av många postkolonialister. 

Kritikerna menar att rörelsen var fast i kolonialismens särartstänk. Enligt detta sätt att uppfatta 

etnicitet/ras besitter vita och svarta olika medfödda egenskaper. Det är en essentialism som 

används strategiskt för att uppvärdera den egna, förtryckta, gruppen.78 Wikström skriver om 

strategisk essentialism som ett sätt för underordnade (etniska) grupper att lyfta fram sin 

position och särart för att belysa sin situation. Wikström menar att skillnaden mellan 

nyrasister och grupper som använder sig av strategisk essentialism är att nyrasisten vill hålla 

olika grupper åtskilda och den som använder sig av strategisk essentialism använder det som 

en tillfällig strategi för att överkomma orättvisor.79 

 

Källmaterial, källkritik, och avgränsning 

Det material jag utgått ifrån i undersökningen är Samefolkets nummer från fyra år: 1970, 

1980, 1990 och 2000. Tidningen har under hela perioden givits ut en gång i månaden, bortsett 

                                                      
75 Thörn, Eriksson och Eriksson, Globaliseringens kulturer, s. 35.  
76 Lantto, Tiden börjar på nytt, s. 286. 
77 Thörn, Eriksson och Eriksson, Globaliseringens kulturer, s. 25.  
78 Thörn, Eriksson och Eriksson, Globaliseringens kulturer, s.25-26. 
79 Wikström, Etnicitet, s. 75.  
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från det första undersökta året under vilket numren slagits samman och givits ut varannan 

månad. Under samtliga år har nummer sex och sju slagits ihop och givits ut i en och samma 

tidning. Samtliga nummer har funnits tillgängliga på Umeå universitetsbibliotek, utom första 

numret år 2000. Detta nummer är alltså inte en del av mitt källmaterial. Det utgör inget större 

problem, eftersom de övriga numren under detta år alla fanns tillgängliga och det saknade 

numret antagligen inte gjort allt för stor skillnad i min analys av materialet. Mitt undersökta 

material utgörs alltså av totalt 47 nummer av tidningen. Numrens sidantal varierar mellan 30 

och 80 sidor per nummer. 

 Perioden jag valt att avgränsa mig till är intressant att undersöka eftersom en ny 

diskurs kring samer introducerades under denna tid. Samer erkändes som Sveriges urfolk och 

detta kom att påverka vilka rättigheter samer som grupp enligt FN ansågs berättigade till. Jag 

har valt att endast undersöka fyra år under den valda perioden. Anledningen till att jag valt att 

inte ha fler är för att med den tidsram jag har skulle det inte vara möjligt att djupdyka in i 

materialet om underlaget varit större.  

 Jag har läst samtliga artiklar. Vissa har jag kunnat skumma igenom, andra har 

jag behövt läsa noggrannare. Det jag letat efter i texten är dels direkta diskussioner kring 

renägande och samiskhet, vilka som har ”rätt” att kalla sig samer, vilka orättvisor som finns 

mellan renägande och icke renägande, och så vidare. Dels mer indirekta diskursiva grepp, 

som vilka grupper som får ta plats i tidningen och vilka egenskaper de olika grupperna 

associeras med. På grund av tidsbrist har jag inte kunnat ägna tid åt att få artiklar på samiska 

eller norska översatta och därför är dessa (även om de är förhållandevis få) inte underlag för 

min diskussion. 

 Jag har valt att avgränsa mig till att inte ta med diskussioner som explicit belyser 

olikheter mellan olika nationaliteter hos samer, utan att istället se till en mer allmängiltig 

diskurs om ”samen” eller också specifika diskursiva tankegångar kring samer i Sverige. Min 

uppsats skulle bli allt för snårig om jag utöver den analys som redan finns gjort en ansats till 

att jämföra bilden av norska samer, finska samer, och svenska samer med varandra.  
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Resultat 

Samefolket 1970 

Kategoriklyvningens onaturlighet 

De nummer av Samefolket som ges ut under detta år behandlar inte sällan teman som rör 

uppdelningen mellan renägande och icke renägande samer. Uppdelningen kritiseras och 

problematiseras vid flera tillfällen som ”uppkonstruerad”80 eller ”konstlad”.81 

Kategoriseringen och polariseringen av grupperna anses vara ett resultat av renbeteslagarna 

från 1800- och 1900-talet och därmed bottnad i den tidens svenska samepolitik, ”lapp skall 

vara lapp”. I en recension av Israel Roungs nyutkomna bok ”Samerna” belyser recensenten 

Matti A. Saino den svenska lagens syn på den samiska gruppen och vem som kan räknas 

tillhöra den. Svensk lagstiftning tolkas som att samer snarare är en yrkesgrupp än en etnisk 

minoritet. Denna definition exkluderar direkt alla samer som inte lever av rennäringen från 

begreppet ”same”. Saino anser att ett objektivt kriterium för att avgöra vem som är same finns 

och det skiljer sig från lagens kriterium. Han menar att den som lärt sig samiska som första 

språk är same, och den behöver inte nödvändigtvis leva av rennäring.82 Han gör alltså en 

ansats i denna artikel att flytta den gräns svensk lag har dragit mellan same/icke-same. Det 

ska dock sägas att inte alla är överens om att renskötsel är en onaturlig gränsmarkör. En läsare 

delar i tidningen med sig av sin syn på skillnaden mellan svenskar och samer. Hen anser att 

det är bra ”att det inte är någon skillnad i utseendet, skillnaden ligger däri att det är en 

näringsgren som är förknippad med den säregna kulturen”.83 

Liksom Matti A. Saino gör Lars Thomasson en ansats att flytta gränsen för 

samiskhet och bredda det som gränsen innefattar. Han skriver om den framtvingade 

gränsdragningen mellan renägande och icke renägande samer och menar att den skapar en 

”olycklig generalisering” av samer. Ingen same är mer äkta än någon annan, menar han. Han 

skriver också ”Vad som skiljer är inte vad de enskilda samerna sysslar med, utan deras 

starkare eller svagare bindning till vad de uppfattar som det samiska kulturarvet.”84 

Uppdelningen mellan samer baserat på sysselsättning anses onaturlig. Språk anses vara en 

mer naturlig gräns. Gränsen språket utgör är en markör för etnicitet som gör det lätt att skilja 

                                                      
80 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 124. 
81 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 90. 
82 Samefolket, nr 1-2, 1970, s. 13.  
83 Samefolket, nr 8-9, 1970, s. 144. 
84 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 90. 
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gruppen från andra grupper. Genom att göra språk till den viktigaste etniska markören istället 

för renskötselrätt kan samer som inte äger eller sköter renar i teorin inkluderas. Men i 

praktiken är det inte så enkelt. Renskötseln är nämligen även enligt denna gränsdragning 

fortfarande av stor vikt. I en nedskriven version av Israel Ruongs föredrag under SSR’s 

landsmöte står: ”Det hävdas, och det med rätta, att renskötargruppen är kärnan i den samiska 

folkgruppen i Sverige.”85 Renskötarna som grupp är de som bär den samiska kulturen, bland 

annat genom att tala samiska. ”Vad de icke renskötande samerna beträffar har de i de flesta 

fall förlorat ännu mer av samiska kultur-element än de renskötande."86 

 En annan artikel handlar om en demonstration i Stockholm under första maj. 

Demonstrationen arrangerades av sameföreningar i och runt Stockholm och syftet var att 

”väcka opinion för samernas krav på rättvisa och kulturellt existensberättigande”87. Under 

demonstrationen ifrågasatte demonstranterna den assimileringspolitik som bedrivits mot 

samer. I artikeln står:  

 
Utredningen ’Rennäringen i Sverige’ beaktar inte att frågan rör en etnisk minoritets framtid. Mot 

detta synsätt och lagens onaturliga uppdelning i renskötande och icke renskötande vände man 

sig i demonstrationen med plakaten ’Same är same – även utan ren’ och ’Vi är ett folk – både 

med och utan ren’.88 

 

Även i denna artikel dras en tydlig parallell mellan den fortsatta uppdelningen av renägande 

och icke renägande same till svensk lagstiftning. Artikeln synliggör det utanförskap som 

upplevs av icke renägande samer samt samer bosatta i Uppsala, Stockholm eller övriga 

Mälardalen. Rennäringslagens syn på samer som en yrkesgrupp snarare än etnisk minoritet 

lyfts som negativ, och till och med förödande, i flera artiklar under året. Enligt denna syn på 

samiskhet verkar gränsen mellan same och icke-same tydlig: den som inte sysslar med 

rennäring är inte same. Att gränsdragningen för samiskhet är påtvingad ovanifrån enligt 

Samefolket märks tydligt. Gränsdragningen som delar upp samer i kategorierna ”renägande” 

och ”icke renägande” verkar även polariserande på så vis att den ena gruppen får tillgång till 

rättigheter och skyldigheter som den andra gruppen inte har. Detta ämne belyses i Samefolket 

i samband med diskussioner om uppdelningen, till exempel i artikeln om demonstrationen i 

Stockholm. I den sista utgivna upplagan för året går att läsa citatet: ”Renbeteslagstiftningen 

                                                      
85 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 96-97. 
86 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 96-97. 
87 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 75. 
88 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 76.  
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skär som en kniv rätt igenom samegruppen. De icke renskötande samerna nekas alla 

rättigheter som samer.”89  

Marginaliseringen av icke renskötande samer i samhället är ett ämne som 

belyses. Bland annat får läsaren veta att icke renägande samer i Norge är i stor majoritet. 

Dessa samer är mestadels bönder och fiskare. I Sverige och Finland menar man dock att 

renägande samer är i majoritet.90 Att situationen i Norge påtalas och att samer som har 

jordbruk och fiske som främsta sysselsättning lyfts kan vara ett sätt att normalisera icke 

renägande samer. Utöver detta första steg mot en normalisering ställs också krav från SSR på 

en statlig utredning kring icke renägande samers villkor. Att sådana krav kan ställas visar på 

en medvetenhet kring ojämlikheten i renägande och icke renägandes villkor.91 Samma 

medvetenhet visar sig också i en intervju med nytillsatta kyrkoherden i Luleå stift, Olavi 

Korhonen. Korhonen presenteras som en väl beläst man som behärskar både nordsamiska och 

lulesamiska. Det görs tydligt för läsaren att Korhonen är kompetent med nödvändiga meriter. 

Utöver att vara akademiskt meriterad och besitta de nödvändiga språkliga kunskaperna verkar 

han inkännande gentemot marginaliserade samer.  

 
Om sitt kommande arbete säger Korhonen att han skall utöva själavård bland samerna, och han 

framhåller att icke renskötande samer är på sätt och vis mera isolerade än de renskötande och i 

behov av besök.92  

 

I Korhonens uttalande går att utläsa att isolering från kulturen och avsaknad av gemenskap 

kan påverka en person negativt. Den gemenskap som finns i samebyarna och som är 

tillgänglig för de renskötande samer som är medlemmar tillgås inte av icke-medlemmar lika 

lätt.  

 

Samer som glesbygdsbor 

I ett nummer av tidningen finns en annons för en kurs med namnet ”Samerna i samhället” 

som ges vid Uppsala universitet. I kursens studieplan avhandlas bland annat 

utbildningsfrågor, sociala frågeställningar och historia. Studieplanen fokuserar även på ett 

avsnitt med namnet ”Samerna som glesbygdsbor”.93 Det finns alltså grundsyn på samer som 

                                                      
89 Samefolket, nr 10-12, 1970, s. 151.  
90 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 70. 
91 Samefolket, nr 5-6, 1970, s. 71. 
92 Samefolket, nr 10-12, 1970, s. 166.  
93 Samefolket, nr 10-12, 1970, s. 197.  
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glesbygdsbor. I en artikel med rubriken ”Utflyttningar från samebyar till tätorter i norra 

Sverige" går att läsa denna skrivning: ”Samerna är en glesbygdsbefolkning och liksom andra 

glesbygdsgrupper utsatt för en fortgående uttunning.”94 Samer anses vara en 

glesbygdsbefolkning och urbaniseringen är ett hot om uttunning. Samer som bor i städer, 

oavsett om de lever i städer i norr eller söder, är ett undantag från regeln om glesbygd. Vidare 

diskuteras samer i stad som ”utflyttade”. Diskursen gör samer födda i staden osynliga – de 

talas inte om. Utflyttningarna som diskuteras diskuteras som något negativt. De får 

konsekvenser både för bygden som avfolkas och befolkningen som glesas ut ytterligare, samt 

för den flyttande individen. För individen är förlusten med att flytta att den när den lämnar sitt 

”samiska bosättningsområde" riskerar att ”förlora sin etniska förankring och assimileras i 

storsamhället”.95  Det är dock inte så enkelt att det i sig är utflyttningen av samer från samiskt 

bosättningsområde som ”tunnar ut” den samiska befolkningen. Även de ungdomar som inte 

flyttar till staden, utan som stannar kvar, riskerar att få allt svagare kontakt med renskötsel 

och med andra samer. Detta bryter samhörigheten. Känslan av samhörighet eller förlusten av 

densamma är det som lyfts fram som problematiskt med flyttandet till staden.96 De städer 

eller orter som nämns som vanliga att flytta till ligger alla i Norrbotten, det enda undantaget är 

Stockholm. Stockholm omnämns som den fjärde största utflyttningsorten.97 

 

Om vem som görs samisk 

Mycket av tidningens innehåll rör renskötsel direkt eller indirekt. Det kan till exempel handla 

om utformningen av samebyn och byråkratin därikring, eller om behovet av naturvård i 

samebyarnas områden.98 Även andra teman tar plats och görs viktiga i tidningen. Däribland 

frågor om svensk samepolitik.99 Tidningen blir ett språkrör mellan politiken och de som 

berörs av den.  

 I tidningen diskuteras som jag nämnt ovan uppdelningen mellan renägande och 

icke renägande samer ofta. Det finns en medvetenhet kring att icke renägande samer inte har 

samma villkor, till exempel har de inte något givet forum där de kan känna en samisk 

gemenskap. Renskötsel som bestämmande faktor i samiskheten ifrågasätts, bland annat av de 

som ser att språk skulle vara en mer naturlig gränsdragare. När en person syns i ett reportage 

                                                      
94 Samefolket, nr 1-2, 1970, s. 18. 
95 Samefolket, nr 1-2, 1970, s. 26.  
96 Samefolket, nr 3-4, 1970, s. 34.  
97 Samefolket, nr 1-2, 1970, s. 23. 
98 Se till exempel Samefolket, nr 1-2, 1970, s. 6 och Samefolket, nr 1-2, 1970, s. 2. 
99 Se till exempel Samefolket, nr 3-4, 1970, s. 40. 
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eller i en intervju lyfts gärna personens koppling till den samiska kulturen, speciellt om 

personen i fråga inte har en tydlig koppling till renskötseln. Detta blir tydligt bland annat i en 

kort text om Per Henrik Kerttu. Kerttu presenteras för läsaren som en banarbetare från Kiruna 

som älskar att resa. Han har rest runt hela jorden och bland annat träffat en prins i Kambodja. 

I texten står att Kerttu alltid har på sig kolten, och sprider kunskap om det samiska folket.100 

Huruvida Kerttu har en koppling till renskötsel eller inte nämns inte i texten, men Kerttus 

samiskhet blir tydlig i och med sitt användande av kolten och sitt kunskapsspridande om 

samisk kultur. Ett annat exempel av denna typ är intervjun med kyrkoherden Olavi Korhonen 

vars kunskaper i samiska ivrigt lyfts. Inte heller Korhonen har någon uttalad koppling till 

renskötseln.101 

 

Samefolket 1980 

Kategoriklyvningens upprätthållande  

Under detta år finns det en fortsatt syn på svensk samepolitik och rennäringslagarna från 

1800- och 1900-talet som ansvariga för den uppdelning mellan renägande och icke renägande 

samer som anses onaturlig. I en insändare till tidningen beklagar sig en läsare över hur 

massmedia sprider en bild av att olika grupper av samer ligger i strid med varandra. Denna 

bild menar han är fel. De konflikter som finns grundar sig i renbeteslagarna och den 

kategorisering dessa bidragit till. Insändarförfattaren skriver: ”Det brukar hävdas att 

renbeteslagarna är som en kniv som delar samerna i två halvor. Detta är en obestridlig 

sanning.”102 Samtidigt som denna syn på skulden för uppdelningen finns kvar kan 

diskussionen i frågan ses som mer invecklad än innan. Synen på vem som har makt har skiftat 

och SSR samt andra företrädare för renägande samer anses ha en skyldighet att värna mer om 

icke renägande samers rättigheter. En del i denna skyldighet är att öppna samebyn för fler 

medlemmar. Denna syn tydliggörs under en demonstration.103 Demonstrationen fokuserar på 

rätt till medlemskap i samebyn. Kritik framförs mot SSR, vilka demonstranterna menar 

kämpar för renägande samers rätt till skattefjällen men låter myndigheterna frånta andra 

samer sin nyttjanderätt. Denna kritik visar på att man är kritisk inte bara mot RNL som 

skapade uppdelningen, utan också mot de som upprätthåller denna uppdelning: 

                                                      
100 Samefolket, nr 8-9, 1970, s. 135.  
101 Samefolket, nr 10-12, 1970, s. 166.  
102 Samefolket: organ för Svenska samernas riksförbund och Sällskapet Same-Ätnam, Samefolket, Östersund, 
nr 8, 1980, s. 13. 
103 Samefolket, nr 6-7, 1980, s. 1 och 24.  
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”Myndigheterna har överlämnat utrotningsansvaret på samerna själva som i all sin nyvunna 

maktfullkomlighet saknar insikt i det som håller på att ske. De är i tron att lagen är till för att 

skydda dem fast den egentligen är en finurlig utrotningslag av en etnisk folkgrupp”.104  

Fallet Kitok uppmärksammas för första gången i det femte numret av 

Samefolket detta år. I en artikel med rubriken ”!!Rennäringslagen är en klasslag ovärdig 

Sverige” uppmärksammas Ivan Kitoks hungerstrejk utanför riksdagshuset i Stockholm. Denna 

strejk kom att bli tongivande för debatten om ”den nya samebyn” i flera årtionden framöver. 

Några av kraven Kitok listar under sin demonstration och som lyfts i reportaget är dels 

”Rätten att i likhet med mina fäder och förfäder nyttja land och vatten i Sörkaitum” och dels 

”Rätten att vara same”.105 Kitok har nekats återinträde i samebyn han tillhört från uppväxten, 

efter att i tolv år ha varit anställd av SJ och därmed ”inte längre är renskötare” enligt 

samebyn. Rätten att vara same som Kitok kräver innebär i detta fall rätt att få vara medlem i 

sameby. I kravet på ”rätten att vara same” görs medlemskap i en sameby till en 

grundläggande förutsättning i samiskheten. Fallet skapar ringar på vattnet och startar en 

diskussion kring vem som ska ha rätt till renskötseln och hur länge denna rätt får behållas utan 

att nyttjas. SSR:s programkommité presenterar ett förslag med syfte att ”bredda och förlänga” 

renskötselrätten genom att öppna upp för ansökningar till samebyar av alla som på något sätt 

”naturligt hör till samebyn/sameföreningen”.106 

 Ledaren i ett av numren utgörs av öppningstalet SSR:s ordförande höll under 

samernas 36:e landsmöte. Temat för mötet är de samiska näringarna, med fokus på 

rennäringen. Det står:  

 
Samerna och SSR har alltid framhållit att renskötseln utgör en viktig grund för samekulturen och 

att motsattvis tanken på en samisk etnisk minoritet med egen kultur och eget bosättningsområde 

inte kan vara möjligt om inte renskötseln finns kvar och utgör den fasta grunden för kulturen.107  

 

Det finns en tydlig medvetenhet kring att den renägande gruppen är i minoritet och att denna 

grupp är mer representerad bland annat i forskning om samer.108 Samtidigt finns en syn på att 

denna obalans i representativitet är rimlig, eftersom rennäring är ”den fasta grunden för 

kulturen”. Det går alltså i Samefolket för detta år att läsa en konflikt kring vilken vikt som 

                                                      
104 Samefolket, nr 6-7, 1980, s. 25. 
105 Samefolket, nr 5, 1980, s. 16.  
106 Samefolket, nr 10, 1980, s. 28.  
107 Samefolket, nr 6-7, 1980, s. 3.  
108 Samefolket, nr 1, 1980, s. 28. 
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fortsatt bör läggas vid renägandet. Andra näringar än rennäring lyfts fram som historiskt 

viktiga. Jakt och fiske är två av dessa, och ses som ursprungliga näringar.109  

Samtidigt som det finns ett behov av att lyfta fram fler näringar än rennäringens 

historiska relevans hålls en diskussion i ett av numren om vikten av traditioners betydelse. 

Finns det redan en samisk teatertradition? Om inte, varför inte skapa en ny tradition? Artikeln 

handlar om teatergruppen Dálvadis som är ute på turné i Sverige med sin föreställning 

”Rajden”.110 Frågeställningen i artikeln visar på en brytning med synen på att tradition och 

historisk förankring är grundläggande i samisk kultur och identitet. Samiska erfarenheter och 

upplevelser på 1980-talet skiljer sig helt enkelt från historiska erfarenheter, men trots att de 

skiljer sig kan de samtida erfarenheterna ändå vara ”samiska”. 

En viktig trend i diskussionerna kring uppdelningen mellan renägande och icke 

renägande samer i 1980 års nummer är ett fokus på identitet och identitetsmarkörer. Under 

året publiceras en serie artiklar under namnet ”Om identitetsbegreppet” skrivna av Israel 

Ruong. Ruong diskuterar processen det innebär att fastställa en grupps/folks kulturdrag och 

därmed dess etniska identitet. Han menar att anledningen att ”lapp skall vara lapp”-politiken 

kunde slå igenom så starkt i svensk politik och den syn på den samiska kulturen detta innebar 

var att den samiska gruppen själva inte definierat vad det innebär att vara same. Han återger 

därefter ett citat från det kulturpolitiska programmet som antogs under den nordiska 

samekonferensen 1971. Det som i detta program, och återigen av Roung i artikeln, lyfts upp 

som viktigt för identiteten är framförallt ett eget språk, eget bosättningsområde och egen 

kultur- och samhällsstruktur.111 I en recension av ”Lapparnas handaslöjd” frågar sig Lars 

Thomasson om det är riktigt att ”samekulturen identifieras (…) med renskötsel och 

gammaldags nomadliv” då det finns andra element i den samiska kulturen som är 

gemensamma för fler grupper av samer. Han menar att det är viktigt att identifikationerna av 

samisk kultur inte enbart är relaterbara för den minoritet som den renskötande gruppen utgör. 

Bland de mer gemensamma uttrycken finns språk, slöjd, och sedvänjor.112 Detta 

indentifikations-tänk appliceras av Samefolket i deras representation av samer som tar plats i 

tidningen. Samtliga icke renägande samer som lyfts fram i reportage eller personporträtt har 

antingen en tydlig funktion i det samiska samhället eller har bidragit med något som anses 

vara viktigt för den samiska kulturen. Om inte det poängteras i texten att personen som 

                                                      
109 Samefolket, nr 1, 1980, s. 25.  
110 Samefolket, nr 1, 1980, s. 19.  
111 Samefolket, nr 3, 1980, s. 15.  
112 Samefolket, nr 2, 1980, s. 25.  
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intervjuas äger renar skrivs det gärna ut att den pluggat vid Samernas Folkhögskola, talar ett 

samiskt språk som hemspråk, eller arbetar med slöjd.113 Detta visar på att en person för att få 

ta plats i Samefolket måste ha någon etnisk markör om den saknar den tydliga etniska 

markören som renskötsel utgör. 

 

Utflyttad och utan sammanhang 

Frågor kring utflyttningar och urbanisering är även de påverkade av fokuset på identitet och 

identitetsmarkörer. En av Israel Ruongs artiklar i serien ”Om identitetsbegreppet” behandlar 

just bosättningsområde som identitetskriterium. I artikeln argumenterar Ruong för att 

människan är en produkt av både arv och miljö. Han menar att kulturarvet kommer av de 

upplevelser som delas i den gemensamma miljön och som sedan uttrycks i språk, musik, 

näringsformer och utformningar av olika kamper.114 Samisk miljö är alltså viktig för 

identiteten. Brist på samisk miljö kan även finnas i samisk bygd när kulturen blir bortmotad: 

”(Samerna) lever mer eller mindre isolerade från sitt eget folk, en del döljande sitt 

ursprung.”115 För att en miljö ska räknas som samisk måste ett kriterium av gemenskap 

uppfyllas. Detta kriterium anses allmänt vara svårt att uppfylla i en stad.  

Att vara same i Stockholm förknippas med en känsla av rastlöshet.116 Denna 

rastlöshet tror intervjuade Lars Matto Toulja, samepolitiker i Sthlm, beror på ett ouppfyllt 

behov av bakgrund som samer i Stockholm bär på. Detta kan kopplas tillbaka till Ruongs syn 

på samisk miljö som identitetsformande. Samtidigt som det är viktigt att ge denna grupp ett 

kulturellt sammanhang och en bakgrund är det viktigt att vigda den snäva bilden av 

”samiskhet” som något platsbundet.117 Toulja är själv utflyttad från byn han växte upp. I 30 år 

har han bott i Stockholm. På frågan om han ser sig själv som Stockholmssame svarar han att 

han är lika mycket Stockholmssame som Jokkmokkssame. Han gör en distinktion mellan 

platserna som är relevant för diskussionen kring område som samisk identitetsmarkör. Han 

menar att Jokkmokk är ”samiskt hemma” och att när han är i Stockholm kommer han hem 

”som individ”.118 Det finns en bild av att samer i stad är ”utflyttade” i motsats till ”inhemska”. 

Sápmi eller den landsbygd en person kommer ifrån (i Touljas fall Jokkmokk) betraktas 

                                                      
113 Se till exempel Samefolket, nr 3, 1980, s. 9; Samefolket, nr 6-7, 1980, s. 8 och 36; Samefolket, nr 11, 1980, s. 
15.  
114 Samefolket, nr 4, 1980, s. 26. 
115 Samefolket, nr 4, 1980, s. 26. 
116 Samefolket, nr 11, 1980, s. 12.  
117 Samefolket, nr 11, 1980, s. 14.  
118 Samefolket, nr 11, 1980, s. 14-15. 
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allmänt fortfarande som personens hembygd, oavsett om den bott i en stad länge och har ett 

nätverk där. Uppfattningen om samiskt område som hembygd för alla samer återkommer i 

artikeln med namn ”Laevas sameby gör en viktig samisk markering”. Markeringen rubriken 

syftar på är att Laevas sameby startat en diskussion om huruvida utflyttade medlemmar som 

lämnat rennäringen ska ha fortsatt rätt till jakt och fiske i samebyn. De argumenterar för att 

det är en fråga om gemenskap och rätt att känna sig hemma i sin ursprungsbygd. Det är en 

”viktig samisk markering i gemenskapsfrågan”. Samisk gemenskap är viktig för identiteten 

och därför ligger det i samebyns intresse att medlemmarna får fortsätta utnyttja sina 

rättigheter.119 

 

Ett urfolk 

En trend under detta år är att Samefolket lyfter frågor som till synes inte är lika tydligt 

kopplade till en intressegrupp bestående av renskötande samer i glesbygd. Gränsen för vilka 

teman som av redaktionen anses relevanta för tidningens målgrupp vidgas. De teman som tar 

mer plats under detta år är framförallt språk och frågor som rör urfolk runt om i världen. 

Den samiska kulturen och samiska identiteten sätts i ett nytt sammanhang 

genom att tidningen börjar lyfta urfolksfrågor från utanför Sápmi. Samer blir ett urfolk bland 

många andra, utan att för den sakens skull bli mindre unika. Solidaritet med andra 

urfolksgrupper görs viktigt, och denna solidaritet gör att reportagen relevanta. Framförallt 

lyfts urfolk i Ryssland Sydamerika och Nordamerika. Reportagen fokuserar dels på frågor om 

exploatering av urfolk, dels på historiska redogörelser för de specifika kulturernas 

utvecklingar. Kopplingen mellan samisk kultur och de övriga urfolkskulturerna förblir 

outtalade i texterna, men kan läsas mellan raderna genom att gemensamma erfarenheter av 

förtryck från stat och lagstiftare och liknande historiskt förhållande till djur och natur.120 Att 

finna likheter mellan andra urfolk och den egna kulturen kan vara viktigt för uppfattningen 

om den egna gruppen som just ett urfolk. Under detta år förekommer flera artiklar skrivna av 

norska skribenter, på norska. Detta kombination med fokuset på globala urfolk och strävan 

efter solidaritet med dessa visar på en vilja att framhålla samer i hela Sápmi som 

sammanhållna.121 

                                                      
119 Samefolket, nr 12, 1980, s. 3.  
120 Se till exempel Samefolket, nr 1, 1980, s. 8; Samefolket, nr 3, 1980, s. 4; Samefolket, nr 9, 1980, s. 32.  
121 Se till exempel Samefolket, nr 4, 1980, s. 10; Samefolket, nr 5, 1980, s. 24.  
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 Samiska språk diskuteras i tidningen som en viktig kulturbärare och tar stor 

plats i diskussionen om identitetsmarkörer. Nytt för detta år är att tidningen har en stående 

inslag av några pysselsidor med språkövningar på samiska. Inslaget riktar sig till barn och 

syftet är att underlätta och uppmuntra lärande. Tidningen tar en mer aktiv roll som spridare av 

kunskap till den yngre generationen.122 

 

Samefolket 1990 

Brist på representation av icke-renägare 

Att en majoritet av samer räknas till gruppen icke renägande har synliggjorts i förhållandevis 

liten utsträckning under tidigare år. Under 1990 sker en upptrappning i diskussionen kring 

missrepresentationen och snedfördelningen mellan renägande och icke renägande grupper. Ett 

missnöje kring att den icke renägande majoriteten får liten plats i representationen av samer är 

möjligt att utröna. Vissa försvarar dock renskötselns framstående roll framför andra näringar 

och kulturuttryck och menar att den har den rollen av en anledning. I tidningens debattdel, 

”Rent ut sagt”, skriver en insändare till tidningen om en utredning som presenterats vid 

Samernas Riksförbunds landsmöte. Utredningen visar att rennäringen har stor ekonomisk 

betydelse för de kommuner där den bedrivs. Insändaren argumenterar för att använda och 

lyfta utredningen för att få kommuner att sluta nonchalera renskötseln.123 På detta vis blir 

rennäringens avkastning ett ekonomiskt incitament för kommunerna att värna samiska 

intressen. Ett annat exempel på liknande inställning till den roll rennäringen har kan hittas i en 

artikel om SSR. Inför SSR:s landsmöte och val av ny ordförande ringde Samefolket till läsare 

för att ställa frågan ”Vem vill du helst se som ny ordförande i SSR?” En av läsarna svarar att 

han inte har något förslag, men att han tycker att det är viktigt att den nya ordföranden är 

aktiv renskötare eftersom frågor som rör renskötsel enligt denna läsare bör vara i fokus för 

SSR.124 Inställningen kring renskötsel som det centrala för samiska intressen är alltså inte 

ovanlig att stöta på. Jag kommer att återkomma mer till synen på SSR som representant för 

renägares intressen.  

Trots att rennäringen lyfts upp ofta och ses som central för samiskheten finns 

fortfarande en syn på uppdelningen mellan renägande/icke renägande som orättvis eller 

                                                      
122 Se till exempel Samefolket, nr 1, 1980, s. 20-23. 
123 Samefolket: organ för Svenska samernas riksförbund och Sällskapet Same-Ätnam, Stiftelsen Samefolket, 
Östersund, nr 9, 1990, s. 47. 
124 Samefolket, nr 5, 1990, s. 6.  
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onaturlig. Diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel uttalar sig i en intervju med honom för 

tidningen om sagda uppdelning. Han säger ”Från myndigheternas sida har man splittrat 

samerna”.125 Denna syn på att uppdelningen kommer från svenska myndigheter är redan 

etablerad, vilket vi sett under 1970 och 1980. En annan artikel handlar om samers 

representation i svenska läroböcker. Granskningen av läromaterialet visar på att samer blir 

osynliggjorda och utelämnade i stor utsträckning. I den utsträckning skolbarn får läsa om 

samer är det framförallt som renskötare. Artikelförfattaren kommenterar detta: ”Det är viktigt 

att barnen inte tror att same är synonymt med renskötare.”126 

Kritiken kring uppdelningen är dock inte längre riktad främst till RNL eller 

svenska myndigheter utan de krafter som upprätthåller den inom det samiska samhällen. 

SSR:s nyvalda ordförande Ingwar Åhrén blir intervjuad i nummer 6/7. Han berättar att han 

aldrig varit aktiv renskötare till skillnad från sina bröder. Istället valde han att studera. Åhrén 

berättar att den viktigaste frågan för SSR framöver kommer vara att utvidga 

samebyverksamheten så att fler har möjlighet att bo kvar i samiska områden. Intervjuaren, 

Olle Andersson, frågar om ordföranden håller med de röster som menar att SSR är till för 

renägande samer i första hand och exkluderar icke renägande samer. Åhrén håller inte med 

om detta. Han känner sig skrämd av ”att man är så snabb på att dra upp gränser inom den 

samiska världen”.127 Åhrén ser inte klagomålen på organisationen som en rimlig reaktion på 

upplevd exkludering, utan som ett försök att göra gränsen mellan renägare och icke-renägare 

skarpare. Åhréns ton i citaten ovan är beskyllande, att icke renägande samer själva när de 

påpekar exkluderingen av sin grupp är de som skapar gränsen mellan sig och renägande 

samer.  

Även SSR själva blir anklagade för denna typ av upprätthållande av 

uppdelningen i renägande och icke renägande. SSR blir kritiserat gång på gång för att 

ignorera frågor som rör icke renägande samer. Organisationen framställs som en 

exkluderande intressegrupp med renägande samers bästa som mål. Med anledning av att en 

sameby som tidigare varit medlem i SSR i protest avsagt sig sitt medlemskap frågar sig en 

artikelförfattare om SSR verkligen är riksförbund för alla samer. Författaren tycker att SSR 

”måste också börja att ägna större intresse för de icke renskötande samernas problem. De som 

står utanför samebyarna, de utslagna, utestängda.”128 SSR:s anklagas för att ha hanterat icke 

                                                      
125 Samefolket, nr 2, 1990, s. 10. 
126 Samefolket, nr 4, 1990, s. 4.  
127 Samefolket, nr 6-7, 1990, s. 41. 
128 Samefolket, nr 6-7, 1990, s. 3. 
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renägande samers frågor klantigt och för att ha en odemokratisk uppbyggnad ”i fråga om att 

majoriteten av styrelsemedlemmar (i en riksorganisation för alla Sveriges samer) ska komma 

från en viss yrkesgrupp”.129 Trots dessa röster för förändring finns det de som ser mindre 

hoppfullt på SSR:s framtid som mer inkluderande.  

 
De som tror att SSR:s renskötselpolitik ska få även lite andra inslag ska nog inte dra för stora 

växlar på ordförandeskiftet. Ingwar har en fast förankring i den här näringen. […] Han kommer 

knappast se det som sin första uppgift att låta renlösa fattiglappar tränga in i samebyarnas 

företagsgemenskap.”130  

 

Olle Andersson som är källan till detta citat har en cynisk bild av SSR och ordföranden 

Ingwar Åhréns syn på icke renägande samer som ”renlösa fattiglappar”. Det är en nedsättande 

syn som han påskriver Åhrén. Att Andersson inte drar sig för att påskriva SSR denna ton visar 

på att det finns en uppfattning om att renägande samer anser sig stå högre än icke renägande. 

Synen på hur denna orättvisa uppdelning ska arbetas bort delar sig. Två olika 

möjliga tillvägagångssätt går att utröna i tidningen. Den första är att utvidga och bredda 

renskötseln. Fler ska ha rätt att äga renar och syssla med rennäring, det ska vara lättare att bli 

medlem i samebyar och därmed åtnjuta dess rättigheter. I en remiss till lagrådet från 

regeringen står ”Alla samer ska ha rätt till renskötsel”.131 Vilka som räknas in i gruppen 

”samer” är dock inte tydligt i remissen. I Folkpartiets ungdomsförbunds handlingsprogram 

finns en liknande formulering:  

 
I och med renbeteslagstiftningen följde en olycklig uppdelning av samerna i renskötande och 

icke renskötande samer. Endast de som idag är medlemmar i sameby har renskötselrätt. De 

uppgår idag till ca 2500. FPU tycker att alla samer bör ha renskötselrätt.132 

 

Denna riktning på debatten reproducerar en syn på renskötsel som grundläggande för 

samiskheten. För att uppdelningen ska försvinna ska helt enkelt alla samer få renskötselrätt. 

På detta sätt kommer kategorin ”icke renägande” inte finnas, eller åtminstone vara självvald.  

Det andra sättet att angripa frågan om uppdelningen är helt enkelt att synliggöra 

icke renägande samer som grupp och att sluta nedvärdera denna grupp. Att istället göra andra 

näringar lika goda och lika ”samiska” som rennäringen. I ett reportage från Same Ätnams 

                                                      
129 Samefolket, nr 6-7, 1990, s. 22. Se även Samefolket, nr 11, 1990, s. 22. 
130 Samefolket, nr 6-7, 1990, s. 44.  
131 Samefolket, nr 6-7, 1990, s. 50. 
132 Samefolket, nr 11, 1990, s. 29.  
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slöjdträff finns citatet ”Nu ska sameslöjden bli jämställd med rennäringen”.133 Under träffen 

diskuteras ett förslag Same Ätnam lagt fram till riksdagen. Förslaget går ut på ett en statlig 

utvecklingsfond för sameslöjd ska startas. Denna fond ska ha ett kapital på fem miljoner 

kronor. Att budgetera på detta vis för slöjdens utveckling är att erkänna dess vikt och att 

uppvärdera den som näring.134 Utöver slöjden finns önskemål om en uppvärdering av jakt och 

fiske. I en artikel om Same Ätnams landsmöte finns en underrubrik som lyder ”Fiskesamerna 

i strykklass”.135 Ristin Rimpis anförande i talarstolen under landsmötet återges:  

 
[Vi fiskesamer] bor i de samiska kärnområdena vi också och vi är samer. Men det talas bara om 

rennäringen och de som håller på med den. Rennäringen ska ha alla rättigheter, vi ingenting. 

[…] När vår Tage Elander var uppe och reste bland oss beviljade han pengar åt samerna häruppe 

– men vem tog hand om dom pengarna? Jo, renägarna.136  

 

Rimpis uttalande visar precis som Same Ätnams förslag till riksdagen att det spelar roll vilken 

näring som investeras i. Att rennäringen och de som har rätt till den får större ekonomiskt stöd 

börjar ifrågasättas i tidningen. I motsats till det första tillvägagångssättet, som gick ut på att 

vidga samebyn och renskötselrätten, skulle detta tillvägagångssätt betyda att rennäringens 

betydelse för etniciteten skulle göras mindre. Som en del i detta sätt att komma ifrån 

uppdelningen av samer i renägande och icke renägande finns en idé om att göra samebyn 

mindre bärande. Detta genom att göra sameföreningen till ett alternativt samepolitiskt forum, 

som även samer utan renskötselrätt har tillgång till. Genom att göra sameföreningar till mer 

än ”nöjesarrangörer” fördelas den politiska makten jämnare mellan renägande och icke 

renägande samer.137 

 

”Tidningen har varit som näring åt mina rötter”  

En uppskattning som hänvisas till i en artikel visar att av de 17 000 samer som beräknas bo i 

Sverige är det 10 000 som beräknas bo ”fortfarande i norr”. Användandet av ”fortfarande” 

visar på att det är ”norr” som historiskt har varit vanligast men att ett skifte är på gång. Att en 

stor andel samer bor utanför detta område blir tydligt med dessa siffror.138 En annan siffra 

                                                      
133 Samefolket, nr 2, 1990, s. 40.  
134 Samefolket, nr 2, 1990, s. 38. 
135 Samefolket, nr 6-7, 1990, s. 11.  
136 Samefolket, nr 6-7, 1990, s. 11.  
137 Samefolket, nr 5, 1990, s. 8-9.  
138 Samefolket, nr 1, 1990, s. 51.  
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som presenteras är 6000 i kärnområdet och ett okänt men stort antal i Stockholm.139 Trots att 

medvetenheten finns kring den stora minoriteten av samer i söder representeras de inte 

märkbart i tidningens innehåll. Gruppen osynliggörs till exempel genom att räknas bort i 

frågan om ”Var bor samer?” ställd i ett frågeformulär. Frågan som ställs är egentligen i vilka 

län renskötsel bedrivs. Samer antas bo framförallt i dessa län. Samer som bor i län vid kusten 

eller längre söderut osynliggörs.140 

En problemställning kring samer som bor utanför det samiska kärnområdet som 

lyfts är frågan om avsaknaden av samisk gemenskap. Initialen ”N T Pejok” exemplifierar 

denna problembild i en insändare som diskuterar förtryck mot samerna. Pejok menar att samer 

fortfarande segregeras och hålls kvar bland fjällen istället för att tillåtas flytta längre söderut. 

Pejok förtydligar vilka samer han syftar på: ”Med samer menar jag dock främst de 

renskötande, renägande samerna, de andra finns ju redan här och där i södern, fast de håller 

sig mera anonyma för att slippa trakasserier.”141 Att samerna bor ”här och där” i södern gör 

att de saknar gemenskap. Pejok menar att gömmer sin identitet för att slippa trakasserier, och 

därmed smälta in mer i det svenska samhället. En annan läsare berömmer Samefolket för sitt 

relevanta innehåll. Läsaren berättar att hen använder tidningen som ”språkrör” mellan 

trakterna i Uppland där hen nu bor och Norrbotten, som hen räknar som hemtrakter. Läsaren 

skriver: ”Tidningen har varit som näring åt mina rötter, som jag så väl behövt efter 25 års 

bortavaro från mina hemtrakter.”142 Gemenskapen och sammanhållningen som saknas samer 

emellan i resten av Sverige kan alltså vinnas genom Samefolket. Genom tidningen kan en leva 

ut sin identitet.  

 En annan diskussion som florerar under årets första nummer handlar om ingifte. 

Diskussionen i sig fokuserar på var gränsen går för vem som ska ha rätt att klassificera sin 

slöjd som samisk slöjd. Denna fråga specifikt är inte relevant för mig att diskutera. Det 

intressanta i debatten hittar jag i en insändare på ämnet i nummer 3 för året. Insändaren 

argumenterar för att ingifta kvinnor bör tillåtas ta till sig sin makes kultur fullt ut. Insändaren 

skriver ”Det är flickor som tröttnat på den svenska stadsmiljön och vill prova något annat”.143 

I denna dikotomin mellan ”svensk stadsmiljö” får läsaren anta att det där ”andra” som 

flickorna vill prova är ”landsbygd” eller ”samisk landsbygd”. På detta vis görs staden svensk 

och landsbygden samisk. Att vara same i staden blir därmed en motsättning. 

                                                      
139 Samefolket, nr 4, 1990, s. 7. 
140 Samefolket, nr 10, 1990, s. 26.  
141 Samefolket, nr 10, 1990, s. 38. 
142 Samefolket, nr 5, 1990, s. 18. 
143 Samefolket, nr 3, 1990, s. 57.  
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En öppning urskiljs 

Under 1990 är de sidor som under 1980 syftade till att lära barn samiska med hjälp av pyssel 

och språkövningar borttagna. Detta sammanfaller med en svalnande diskussion kring språket 

som den samiska kulturens grundpelare. Något som däremot fortsatt finns kvar sedan 1980 är 

ett fokus på frågor som rör urfolk runt om i världen. Reportage eller historier från andra delar 

av världen kopplas inte nödvändigtvis till aktuella samiska frågor, utan väcker solidaritet med 

andra urfolk – som är i samma sits som samerna i Norden.144 Detta globala urfolksfokus 

förgrenar sig dessutom i en mer politisk diskussion i artiklar som rör organisationen World 

Council of Indigenous Peoples, WCIP, som man är en aktiv del i.145 

Under detta år representeras fler sidor av samiskheten än innan i de 

personporträtt eller -reportage som görs. Tidigare har i liknande personporträtt ofta minst en 

tydlig etnisk markör lyfts i reportaget för att göra personens samiska identitet tydlig för 

läsaren. I detta nummer ruckas denna ”regel” på. Det förekommer intervjuer med samer som 

inte nödvändigtvis är renskötande eller sysslar med något annat viktigt kulturuttryck. Exempel 

på sådan är Anna Kristina Kotavuopio. Intervjun med henne handlar om processen av att 

starta eget massageföretag. Kotavuopio bor utanför Gällivare och sedan drygt ett år tillbaka är 

hennes mottagning öppen för klienter. Ingenstans i texten nämns något om Kotavoupios 

anknytning eller avsaknad av anknytning till renskötsel, det samiska språket, eller andra 

kulturella markörer.146 Annali Päiviö är ett till exempel. Hon blir intervjuad om sin tid i USA 

och flygutbildningen hon gick där. Inte heller Päiviös medverkan i tidningen behöver 

berättigas genom att lyfta en kulturell markör.147  

 

Samefolket 2000 

Om rennäringens betydelse 

Under detta år läggs mycket fokus på det som kallas ”den nya samebyn”. Vilka borde få ta del 

av de rättigheter medlemskap i en sameby innebär? I en artikel presenteras rennäringspolitiska 

kommitténs förslag på förändringar i rennäringens organisation. Kommittén föreslår bland 

annat att förbudet mot andra näringar än rennäring bör tas bort, och att samebyn 

                                                      
144 Se till exempel Samefolket, nr 2, 1990, s. 63; Samefolket, nr 5, 1990, s. 10.  
145 Samefolket, nr 9, 1990, s. 5; och Samefolket, nr 10, 1990, s. 6. 
146 Samefolket, nr 12, 1990, s. 8.  
147 Samefolket, nr 12, 1990, s. 40-41. Se även Samefolket, nr 2, 1990, s. 26-27.  
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fortsättningsvis även ska vara till för samer som när sig på jakt och fiske. Av artikeln går att 

läsa att förslaget mottogs positivt av samebymedlemmar som närvarade under presentationen 

i Arvidsjaur.148 Samebymedlemmar beskrivs som konservativa, ovilliga till förändring och 

misstänksamma gentemot icke renägande samer, bland annat i ett debattinlägg om 

medlemskap i samebyn. Inskickaren är förvånad över hur ovilliga samebymedlemmar är att 

öppna upp samebyn. Han skriver: ”Nu tror nuvarande samebybor att de bortrationaliserade 

samerna söker medlemskap för att för att få jaga och fiska, men så banala saker är de flesta 

inte intresserade av.”149 Inskickaren är ”förvånad” över hur ”blåögda” de renägande är inför 

vad som kommer hända med den samiska kulturen om inte fler tillåts vara del av den 

gemenskap som samebyn erbjuder. Han menar att den nya samebyn kommer vara en 

räddning, och att de nuvarande samebymedlemmarna måste gå med på detta.150 I ett annat 

nummer i tidningen, under sektionen ”Redaktören har ordet” diskuteras ytterligare 

samebymedlemmarnas ovilja att bjuda in fler samer att ta del av sina rättigheter. Redaktören 

Katarina Hällgren menar att de renskötande samerna vill begränsa medlemskapet så långt det 

bara är möjligt. Hon skriver utifrån egna erfarenheter, då hon själv har fått avslag på ansökan 

om medlemskap i den sameby där hennes släkt hör hemma. Om detta skriver hon med ironisk 

ton:  

 
Det är en av alla samebyar som antagligen kommer få det väldigt jobbigt om utredningen tror på 

att bredda medlemskapet i samebyarna. För hur skulle det gå, om de skulle tvingas ta in allt 

’löst’ folk som medlemmar? Det skulle bli förfärligt med alla eventuella medlemsavgifter som 

skulle öka ofantligt (är det någon som tänkt på det?), samtidigt som alla galna nyintagna 

medlemmar skulle löpa amok längst fjällen med fiskenäten i ena handen och geväret i den andra. 

Ursäkta mig, men är det inte så de flesta samebyar tänker idag?151 

 

Hällgren applicerar sina fördomar om hur renägande samer ser på icke renägande samer i 

denna utläggning. För henne som inte är samebymedlem blir det tydligt att gränsen mellan de 

två kategorierna är närvarande och framträdande. Ytterligare ett exempel på den synen på 

samebymedlemmar som giriga och konservativa är detta citat från en krönika om den nya 

samebyn. 

 

                                                      
148 Samefolket: organ för Svenska samernas riksförbund och Sällskapet Same-Ätnam, Stiftelsen Samefolket, 
Östersund, nr 2, 2000, s. 14.  
149 Samefolket, nr 12, 2000, s. 37. 
150 Samefolket, nr 12, 2000, s. 37.  
151 Samefolket, nr 6-7, 2000, s. 3.  
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Som renskötare tror jag att alla samer utanför samebyn vill börja med renskötsel, fiska ut våra 

vatten och skjuta allt vårt villebråd. […] Men ärligt talat, nog räcker till oss alla, och inte vare 

sig kan eller vill alla hålla på med renskötsel.152  

 

Att utvidga samebyns verksamhet ses som en väg till jämlikhet mellan samer som tidigare 

värderats utifrån vilken näring de sysslar med och därmed vilka rättigheter till mark och 

vatten de har. Denna typ av jämlikhet har aldrig tidigare funnits, menar en artikelförfattare. 

Alla samer får laglig rätt till de områden som endast renskötande samebymedlemmar haft rätt 

till tidigare. 

 Samefolket har under tidigare år lyft frågan om bristen på representation av icke 

renägande samer. Denna fråga aktualiseras även under detta år i två artiklar som lyfter 

forskning på ämnet. Det gäller socionomen Eva-Britt Nilssons nyligen publicerade rapport 

”Från enfald till mångfald? Om de icke-renskötande samernas situation i Sverige idag”. I 

pressmeddelandet från Nilsson som publiceras i Samefolket går att läsa att Nilsson i sin 

rapport funnit att icke renägande samer fortfarande marginaliseras. De representeras inte i 

massmedia och de har ingen aktiv del i förhandlingar mellan myndigheter och samebyar. De 

har på så vis ingen plattform att framföra eventuella krav på rättigheter.153 I samma uppslag 

som Nilssons pressmeddelande finns en kortare artikel i vilken antropologen Karin Mannela 

Gaups avhandling på samma ämne redogörs för. Även denna avhandling visar på icke 

renägande samers låga status som Mannela Gaup menar kommer sig av att rennäringen gjorts 

till en viktig gränsmarkör mellan samiskt och svenskt.154  

Som en del i den aktuella diskussionen om en nödvändig uppvärdering av andra 

näringar tar fler grupper av samer plats på den politiska arenan. I ett reportage med flera 

bilder på olika plakat rapporterar Samefolket om en demonstration utanför Riksdagshuset i 

Stockholm. Demonstranterna är jakt- och fiskesamer. De kräver att bli lika accepterade som 

renägande samer och målet med demonstrationen är att politikerna ska skapa en helt ny jakt-, 

fiske- och rennäringslag som inte begränsar rätten till samisk mark och vatten till 

samebymedlemmar. Slagordet är ”Vi är samer, trots att vi inte har några renar”.155 

  

                                                      
152 Samefolket, nr 2, 2000, s. 38. 
153 Samefolket, nr 8, 2000, s. 10. 
154 Samefolket, nr 8, 2000, s. 11.  
155 Samefolket, nr 12, 2000, s. 18. 
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Sápmi och rötter  

Fokuset på Sápmi som alla samers hemtrakt är detta år allt tydligare. I de fall en person som 

bor i Stockholm eller någon annanstans som inte räknas till det samiska kärnområdet 

intervjuas eller på annat sätt syns i tidningen skrivs ofta med var personen härstammar från.  

”Alla samer har rötter i det samiska området”156, menas det och därför bör alla samer ha rätt 

till medlemskap i samebyar i dessa områden. Det finns en bild av samisk identitet som knuten 

till vissa områden och till tillgången av land och natur. Samer utanför Sápmi får denna 

anknytning till Sápmi och de samiska markerna och vattnet genom sina föräldrar eller sin 

släkt.157  

Vikten av anknytningen till sina samiska hemtrakter syns bland annat i Cecilia 

Perssons fall. Cecilia kommer från Östersund och Hosjöbotten från början, men är bosatt i 

Stockholm. I reportaget om henne beskriver hon att hon ofta åker norröver, och att Stockholm 

fortfarande inte känns hemma. Att framhålla känslan av gemenskap med sina hemtrakter och 

sina rötter är en viktig markör. Precis som i Cecilias fall nämns politikern Sten Söderhagens 

hemort Kaitum då han presenteras i tidningen, fastän han numera bor i Göteborg.158 Var en 

person kommer ifrån, eller vad dess anknytning till Sápmi är ses som relevant i dessa fall, så 

personen i fråga inte för närvarande lever i samiskt område. 

Trots att Cecilia fortfarande inte betraktar Stockholm som sitt hem beskriver 

hon storstaden Stockholm som en fristad från utanförskap. I Östersund menar hon att det sågs 

som konstigt att vara same, det var att vara annorlunda. För Cecilia representerar Stockholm 

mångfald och gemenskap med människor av olika etniciteter.159 Denna roll har Stockholm 

tidigare inte fått i Samefolket. Stockholm nämns ofta i tidningen, och en del reportage görs 

härifrån. Då Stockholm är närvarande i tidningen är det dock främst som en arena för svensk 

samepolitik och samisk motaktion mot denna, inte som ett område med stor samisk 

befolkning eller bärare av samisk kultur.160 

 Samer i städer diskuteras som ensamma och utanför den samiska gemenskapen. 

Det är ett problem att samiska organisationer inte når dit, utan att man istället förlitar sig på 

lokala föreningar att plocka upp alla samer i området i sin gemenskap. Samiska stadsbor anser 

att samiska organisationers frågeställningar inte är relevanta för dem. För att motverka detta 

                                                      
156 Samefolket, nr 2, 2000, s. 20. 
157 Samefolket, nr 6-7, 2000, s. 19. 
158 Samefolket, nr 6-7, 2000, s. 23. 
159 Samefolket, nr 3, 2000, s. 6.  
160 Se till exempel Samefolket, nr 2, 2000, s. 25; Samefolket, nr 4, 2000, s. 24, och Samefolket, nr 6-7, 2000, s. 4-
5.  
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föreslår artikelförfattaren inte att de samiska organisationer som åsyftas ska bredda sina 

frågeställningar för att täcka upp även stadssamers intressen, utan istället att samer i städer 

ska ha tillgång till en utbildad samisk yrkesvägledare som kan hjälpa dem att hitta 

utbildningar som kan leda till att de får jobb i Sápmi.  

Ett vanligt tema i tidigare nummer då samer utanför samiskt kärnområde 

beskrivits eller intervjuats har varit just utanförskap, och är även i detta nummer. En intressant 

krönika i ljuset av detta är Lina Salomonsson Juuso som jämför sin egna uppväxt i Kiruna 

kommun med Ragnhild Nilssons uppväxt i Skåne. Ragnhild växte upp utan kontakt med det 

samiska samhället och utan att lära sig språket. Lina hade kontakt med renskötseln, kunde 

förstå men inta tala samiska, bar kolt under högtider. Lina menar att det hon och Ragnhild har 

gemensamt är en känsla av att stå utanför den samiska gemenskapen. Hon belyser att bristen 

på gemenskap som i Samefolket ofta kopplas till städer eller södra Sverige inte är geografiskt 

begränsat till dessa områden, utan upplevs även av samer i samiskt kärnområde. Hon menar 

att hennes känsla bottnade i att hon inte uppfattades som tillräckligt samisk.161 Utöver 

Ragnhild Nilsson som vuxit upp i Skåne utan någon koppling till det samiska i sin barndom 

lyfts ämnet om att växa upp utanför den samiska kulturen av framförallt två personer. Dessa 

två är Per Fjellström och Elisabeth Starborg-Frisk. De är båda uppväxta utan koppling till det 

samiska, utanför Sápmi, och upptäcker sin samiska identitet först som vuxna.162 I och med 

synliggörandet av denna typ av erfarenhet börjar begreppet ”tredje generationens same” att 

användas. Begreppet innefattar ”de samer som genom sitt arbetsliv eller bostadsort inte har 

vare sig tid eller möjlighet att ha den nära kontakten (med samisk kultur) men som ändå aldrig 

ifrågasätter sin samiska tillhörighet.”163 

 

Tredje generationens och fjärdedels samer 

Flera personer som lyfts fram under detta år lyfts fram som ”av samiskt påbrå” eller ”tredje 

generationens” eller ”åttondelssame”. Enduroföraren P-G Lundmark är från en by utanför 

Arvidsjaur och tävlar internationellt. Han är ”uppmärksammad av journalister från hela 

världen” efter sitt senaste lopp. Samefolket belyser P-G’s samiskhet. ”Vad många kanske inte 

vet är att det rinner samiskt blod i P-G:s ådror, hans mormors far tillhörde släkten Pilto från 

Karesuando.”164 P-G själv kallar sig i intervjun ”åttondelssame”. En annan kändis som syns i 

                                                      
161 Samefolket, nr 12, 2000, s. 29. 
162 Samefolket, nr 9, 2000, s. 8; och Samefolket, nr 6-7, 2000, s. 20. 
163 Samefolket, nr 4, 2000, s. 7.   
164 Samefolket, nr 2, 2000, s. 45.  
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tidningen under detta år är artisten Roger Pontare. Pontare har under årets Melodifestival 

bidragit med ett uppträdande som Samefolket beskriver som ett steg för minoritetskulturen in i 

Melodifestival-sammanhanget. Låten ”När vindarna viskar mitt namn” ackompanjeras bland 

annat av jojk. Pontare är uppvuxen i Västerbotten och ”samiskt påbrå har han också, efter 

släktforskning på moderns sida har Roger kommit fram till att han är fjärdedels same.”165 

Pontare framhåller att han känner en samhörighet med både samer och minoritetsgrupper 

överhuvudtaget. P-G Lundmark och Roger Pontare lyfts fram som ”delvis” samer. Om de 

faktiskt själva identifierar sig som samer framgår inte, men i Samefolket läggs vikt vid deras 

respektive anknytning till det samiska. 

 

Diskussion 
Media som styrs av urfolk och som behandlar frågor som är relevanta för urfolkssamhället är 

ett viktigt verktyg för att ta makten över vilken bild av urfolkssamhället som syns. Sari 

Pietikäinen undersökte urfolksmedias roll i samiskt fall och såg att det bidrog till att ”(narrate, 

represent, and resist) constructions of what it means to be Sámi today.”166 Även Samefolket är 

med och berättar om, representerar och omarbetar samiskhet. Vad blir då samiskhet i den 

diskurs som är synlig i Samefolket under åren 1970, 1980, 1990 och 2000? 

 Under 1970 är mycket av diskussionen i tidningen inriktat på den onaturlighet 

som kategoriklyvningen mellan renägande och icke renägande samer innebär. Att 

kategoriklyvningen är ett resultat av rennäringslagarna från seklets början ses som ett allmänt 

vedertaget faktum i tidningen. På grund av svensk samepolitik skiljs kategorierna renägare 

och icke-renägare åt av en gräns, rätten att syssla med rennäring. Genom att argumentera för 

att språk är en mer naturlig markör för vem som är autentisk same görs i Samefolket en ansats 

att flytta gränsen som svensk politik har satt. Medvetenhet kring en marginalisering av icke 

renägande samer visar sig i bland annat ett reportage om nytillsatta kyrkoherden Korhonen, 

som menar att icke-renägare är isolerade i större utsträckning och behöver kyrkoherdens 

uppmärksamhet. Men samtidigt som uppdelningen renägande/icke renägande kritiseras och 

problematiseras är den närvarande i tidningen och reproduceras i hög grad. Frågor som rör 

renskötsel är ett viktigt tema, och av de individer som intervjuas eller omskrivs är det viktigt 

att hävda sin samiskhet genom kulturella markörer. En av dessa markörer är renskötsel. I 
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166 Pietikäinen, ”To breath two airs’: empowering Sámi indigenous media”, s. 203. 
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tidningen finns en positionering mot ett majoritetssamhälle och stat som är kontrollerande. 

Positionerandet består av att lyfta fram och upphöja samisk kultur. Det som anses vara mest 

samiskt är språk, och till viss del slöjd, men kanske framförallt renskötsel. I och med detta 

hamnar icke renägande samer, trots problematiserandet av lagens osynliggörande av denna 

grupp, i skymundan.  

 Enligt historikern Ulf Mörkenstam var den same som lämnade rennäring eller 

samiskt område inte längre same i lagens ögon, enligt rennäringslagarna från 1900-talets 

början.167 Att lämna samiskt kärnområde och flytta till stan innebar assimilering enligt svensk 

politik, och denna syn på utflyttning finns kvar i Samefolket 1970. Under 1970 ansågs 

urbaniseringen vara ett hot om avfolkning och därmed ett hot om en minskande samisk 

befolkning. 

 Under 1980 framträder en mer invecklad syn på makt över och ansvar för 

kategoriklyvningen. Historikern Andrea Amft förklarar att när samiska särrättigheter enbart 

tillföll de samer som var medlemmar i en sameby i svensk lag bildade dessa en slags elit. 

Deras intresse kunde gå i linje med statens att begränsa gruppen som skulle ha rätt till mark 

och vatten.168 Denna elit synliggörs under 1980 i Samefolket och får krav på ansvarstagande 

på sig. Det finns till exempel ett missnöje gentemot SSR som anses glömma bort icke 

renägande samers intressen. Det som kallas ”den nya samebyn” börjar diskuteras i tidningen. 

Denna form av sameby skulle kunna öppna upp för fler samer att få tillgång till samiska 

särrättigheter.  I och med synliggörandet av eliten blir det möjligt att ifrågasätta rennäringens 

roll som central i samisk identitet. Det sker en första antydan till brytning med synen på 

tradition som central. Försiktigt närmar sig Samefolket idén om att det är möjligt att skapa nya 

samiska traditioner, till exempel en ny teatertradition, och på så vis skapa nya sätt att vara 

same på. 

 Detta år är det första år efter att samer blev erkända som Sveriges urfolk 1977 

som jag undersöker i denna uppsats. Detta syns i tidningen. Samiskhet sätts i ett nytt 

sammanhang genom att indirekt jämföras med andra urfolk, deras historia och aktuella 

kamper. Dessutom får diskussioner om gemenskap en framträdande position i tidningen. Hur 

bosättning och utflyttning till städer diskuteras skiftar. Under 1970 likställdes ett liv i staden 

med assimilering, och under 1980 utvecklas detta till ett bredare problematiserande av staden 

som bosättningsområde. Det talas om en brist på samisk gemenskap i de städer samer flyttar 
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till. Det är alltså inte urbaniseringen i sig som gör att individer assimileras in i det svenska 

storsamhället, utan det faktum att städerna saknar samiska sammanhang som gör att den 

samiska identiteten blir svagare. 

Ett nytt inslag för detta år är att varje nummer innehåller pysselsidor med 

språkövningar på samiska. Under 1970 lyftes språk som en viktig markör för samiskhet. 1980 

tar tidningen en mer aktiv roll som spridare av kunskap till den yngre generationen. Detta 

kopplar jag till Valerie Alia och Simone Bulls undersökning om urfolksmedias roll. En av 

rollerna medier av och för urfolk spelar är att tjäna som ett sammanhang även för de individer 

som befinner sig i gruppens periferi.169 Jag tolkar Samefolkets mer aktiva roll som ett sätt att 

bidra med språkkunskap till sina läsare. Språk är en viktig del i byggandet av en samisk 

identitet, och Samefolket bistår sina läsare med detta. 

 Frågan om representation blir aktuell under 1990. Det är plötsligt känt att den 

samiska befolkningen till störst del består av icke renägande samer, och bristen på 

representation av denna grupp ifrågasätts. Fokuset på hur kategoriklyvningen uppkom i början 

av 1900-talet är mycket nedtonat, istället är upprätthållandet av klyvningen i fokus. Två sätt 

att jobba bort den gränsdragning mellan renägare och icke-renägare som finns syns i 

tidningen. Den första är att inkludera fler i samebyn och därmed göra så att fler samer får 

renskötselrätt. Den andra är att uppvärdera andra näringar än renskötsel, till exempel jakt och 

fiske. I linje med detta blir fler sätt att vara same på möjliga i tidningen. Detta ges exempel på 

i texterna om Anna Kristina Kotavuopio och Annali Päiviö, den ena egenföretagare och den 

andra pilot. I ingen av dessa två texter behöver kvinnorna i fokus markera sin samiskhet till 

exempel genom näring, språk, eller slöjd.  

 Landsbygd och stad görs till en dikotomi där staden är svensk och landsbygden 

samisk. Att många samer bor i städer eller på platser utanför det som anses vara samiskt 

kärnområde belyses i tidningen. Men trots en medvetenheten kring det stora antal samer som 

lever i södra Sverige representeras denna grupp inte märkbart i tidningens innehåll. Även 

detta kan förklaras med hjälp av Aria och Bulls forskning. De menar att en av urfolksmedias 

främsta uppgifter är att hålla ihop diasporasamer.170 Tidningens fokus på de norra delarna av 

Sverige ger samer utanför det samiska kärnområdet en anknytning till sin ”hemtrakt”. 

Samefolkets huvudsakliga syfte inte att representera alla samer utan att hålla samman gruppen 

genom att ha ett rikt innehåll av samiskt innehåll. Endast erfarenheter som är tillräckligt 
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traditionellt samiska räknas – trots att många samer har gemensamma erfarenheter av att leva 

i stad. 

  Problematiseringen av stadssamers brist på representation inom nationella 

plattformar kommer först under år 2000. Stadssamer känner mindre ägandeskap över 

riksorganisationers frågeställningar och bryr sig därför inte om att organisera sig i dessa. 

Detta gör att stadssamer förlorar en arena för gemenskap. Att som same bo i Stockholm har 

sedan 1990 normaliserats allt mer i tidningen, men fortfarande är Stockholm främst synlig 

som en arena för politik och motstånd. De individer som bor i söder som intervjuas i eller 

skickar in insändare till tidningen poängterar ofta att Sápmi är deras hemtrakt, och att trakten 

de nu bor i fortfarande inte känns lika ”hemma”. Under detta år introduceras begreppet ”tredje 

generationens same”. Innan har stadssamer setts i ljuset av glesbygdsavfolkning. De har varit 

”utflyttade från glesbygden” i motsats till ”infödda i staden”.  Att börja tala om tredje 

generationens samer, samer som vuxit upp utan tillgång till samisk kultur men ändå med en 

stark identifikation, kan ses som är ett brytning från denna trend. Att det finns ett behov av ett 

begrepp som ”tredje generationen” visar eventuellt på att det blir mer och mer okej att befinna 

sig i ”gränslandet” mellan svenskt och samiskt – att självidentifikationen väger tyngre än att 

en person vuxit upp med samisk kultur. Patrik Lantto menar att när rennäringslagarna 

definierade vem som var same och därmed fixerade gränsen mellan same och svensk kunde 

”trafiken” mellan svensk och samisk identitet bara gå åt ett håll – från same till svensk.171 

Min undersökning visar att detta ändras under senare tid. I materialet från 2000 finns flera 

exempel på personer med erfarenhet av att växa upp som svensk och först i vuxen ålder 

upptäcka sitt samiska ursprung och då bygga en samisk identitet. ”Trafiken” kan alltså 

numera även gå åt andra hållet, från svensk till same.  

Frågan om brist på representation av icke renägande samer fortsätter diskuteras, 

och marginaliseringen av denna grupp erkänns. Motståndet mot den renägande eliten blir mer 

synlig när diskussionen om den nya samebyn utvidgas. Fler borde få tillgång till de fördelar 

samebymedlemskapet erbjuder, och anledningen till att det ännu inte är så är att de som redan 

är samebymedlemmar håller tillbaka. Etnologen Christina Åhrén använde i sin undersökning 

av ungdomars formande av sin samiska identitet etnocentrism som en förklaringsmodell till 

kategoriklyvningen av samer. Åhrén menar att etnocentrismen består i att olika grupper har så 

skilda erfarenheter av samiskhet at de inte vill eller kan förstå varandra. Den andra gruppens 

sätt att införliva samiskhet ses som ett hot mot en symbolisk gräns som urskiljer ens grupp 
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och gör den unik.172 Etnocentrismen Åhrén talar om blir synlig i Samefolket i debatten om den 

nya samebyn. Den renägande ”eliten” delar inte de icke renägande samernas intresse av att 

fler samer ska få lov att dela på den kollektiva marken och vattnet. Samtidigt som eliten 

kritiseras för att vilja behålla de samiska särrättigheterna för sig själva ändras fokuset på 

urfolk i tidningen från det solidaritetsbyggande som var vanligt under 1980 och 1990 till att 

diskussionerna cirkulerar kring statens ansvar gentemot samer som minoritet och urfolk. Det 

finns en tydligare prägel av internationell politik och urfolksrätt. En stor del i den 

internationella rätten är urfolks rätt till sitt land.    

I mina frågeställningar saknas explicit fokus på frågor om genus. När samiskhet 

görs, vem får representera denna samiskhet? Rennäringen är manligt kodad och rätten till den 

ärvdes enligt lag länge från faderns sida. Samtidigt var unga kvinnor i stor utsträckning de 

som flyttade från sina hemtrakter för söka jobb i det svenska samhället. Renägare var män och 

utflyttare var kvinnor. Anna-Lill Ledman ser i sin undersökning om hur samiska kvinnor 

representeras i svensk och samisk media att det finns en förväntan på dessa kvinnor att sätta 

sin samiskhet i första rummet.173 Ett undantag från Ledmans resultat syns under år 1990 i min 

undersökning i reportagen om Anna Kristina Kotavuopio och Annali Päiviö vilkas 

framgångar inom respektive yrkesområde lyftes fram utan att någon av dem var tvungna att 

hävda sin samiskhet. Dessa två utgör även exempel på hur det blir alltmer vanligt och normalt 

att vara ”dubbelkulturella gränsöverskridare”, något Åhrén definierar som en person som 

utövar både svensk och samisk kultur.174 Kotavuopio och Päiviö utövar båda yrken som inte 

är traditionellt samiska, men deras samiska etnicitet blir inte synligt ifrågasatta i tidningen. 

Frågan om genusroller i Samefolkets diskurs är intressant för vidare forskning på ämnet.  

Avslutningsvis vill jag koppla diskussionen tillbaka till min teori. Enligt 

postkolonial teori påverkas koloniserades självbild av kolonisatörens bild av dem.175 Detta 

visar sig särskilt tydligt i början av min undersökningsperiod. Under 1970 fick samer i stad 

ingen plats i tidningen då ett liv i staden likställdes med assimilering, precis som det gjort i 

svensk lagstiftning. Patrick Lantto menar att samisk etnopolitisk mobilisering under 1900-

talet haft en reaktiv prägel.176 Detta stämmer överens med resultaten i min undersökning. 

Svensk samepolitik fokuserade fortfarande mycket på renskötsel i början av 

undersökningsperioden, och samiskt motstånd mot denna politik fokuserade då även den på 
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frågor som rör renskötsel. Efter 1977, när samer erkänns som Sveriges urfolk, blir 

urfolksnarrativet mycket synligt i tidningens diskurs.  

I början av undersökningsperioden är fokuset i Samefolket på hur 

kategoriklyvningen uppstod ur svensk samepolitik. Uppdelningen kritiseras även under 1980, 

då med mer fokus på hur den upprätthålls av SSR och andra företrädare för renägande samer. 

Icke renägande samers situation som marginaliserade synliggörs i tidningen. Det är dock först 

under 1990 och framförallt under 2000 som Samefolket tar steget från att kritisera 

uppdelningen till att i större eller mindre utsträckning bli en del av lösningen för att 

överbrygga denna uppdelning. Under de två senare undersökta åren blir en diskussion kring 

ett breddande av samiska rättigheter närvarande i tidningen. Hur icke-renägare representeras, 

hur samer som lever utanför samiskt kärnområde syns (eller snarare inte syns) i tidningen, och 

vilka narrativ som diskursen utgår ifrån förändras genom undersökningsperioden åt ett håll 

som gör att fler sätt att vara same på synliggörs och normaliseras. Förhoppningsvis fortsätter 

den trenden även efter min undersöknings slut. Kanske vore detta en intressant framtida 

undersökning? 

 

Sammanfattning 
I rennäringslagarna från slutet av 1800- och början av 1900-talet konstruerades samiskhet på 

ett sätt som gjorde att endast en del samer fick tillgång till samiska särrättigheter. Renägande 

samer erkändes som samer enligt lagen, men inte icke renägande samer. Denna uppsats 

undersöker hur denna kategoriklyvning av samer behandlas i tidningen Samefolket 1970-2000 

genom att analysera hur icke-renägare representeras, hur samer utanför samiskt kärnområde 

diskuteras samt vilka narrativ som är synliga i tidningen. Hur förändringen i diskussionen 

kring kategoriklyvningen ser ut under perioden undersöks också. Källmaterialet som ligger till 

grund för undersökningen är fyra års nummer av tidningen Samefolket. Totalt har 47 nummer 

undersökts. 

 Uppsatsen utgår från ståndpunkten att kolonialismens arv är integrerat i 

samhället och påverkar samhälle och relationer även idag. Etnicitet förhandlas fram i möten 

mellan olika gruppen och är olika relevant i olika situationer. Språkbruk är en handling, och 

att tänka utanför de ramar som språket sätter upp är svårt. Media är en arena för makt och 

motstånd, och har makt att definiera. Detta gör metoden kritisk diskursanalys passande för 

undersökningen.   
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 Under 1970 är fokuset i tidningen framförallt inriktat på kritik av svensk 

samepolitik och den onaturlighet gränsen mellan renägande och icke renägande samer utgör. 

Under 1980 har fokuset delvis ändrats, och nu diskuteras även ansvaret över att gränsen 

fortsätter existera. SSR utpekas som en viktig aktör i upprätthållandet. Denna diskussion 

fortsätter under 1990, samtidigt som icke-renägare normaliseras mer genom ett synliggörande 

av att gruppen faktiskt utgör en majoritet av den samiska befolkningen. År 2000 utvecklar 

diskussionen ytterligare, då det finns ett fokus på mer praktiska lösningar på hur gränsen 

mellan renägare och icke-renägare ska kunna försvinna. Detta genom att skapa en ”ny 

sameby” som är öppen för fler.  

 Under undersökningsperioden går diskursen om samer utanför kärnområdet från 

att vara osynliggörande på 1970 till att problematisera bristen på samiskt sammanhang under 

1980 och 1990. Under år 2000 händer något, och att samer som bor i städer inte representeras 

av riksorganisationer börjar problematiseras.  

 När personer omskrivs eller intervjuas i tidningen under 

undersökningsperiodens början lyfts i samtliga fall någon markör för den intervjuade 

personens samiskhet. Det kan till exempel vara att den talar ett samiskt språk eller läst vid 

Samernas Folkhögskola.  Under 1990 sker en brytning från detta och att hävda sin samiskhet 

blir mindre nödvändigt. År 2000 introduceras några personer i tidningen som "tredje 

generationens same” och ”fjärdedels same”. Detta visar på att sätten att vara same på har 

blivit fler och mindre strikta.   
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